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Voorgeschiedenis 
 
Datum Jnr. Orgaan Omschrijving  Datum inwerkingtreding 
17/05/2005 1202 Gemeenteraad Goedgekeurd 24/05/2005 
12/09/2005 2068  Gemeenteraad Aanpassing aan reparatiewet 28/11/2005 
23/01/2006 2 Gemeenteraad Aanpassing code 11/2/2006 
29/01/2007 176 Gemeenteraad Wijzigingen 19/2/2007 
23/04/2007 997 Gemeenteraad Wijzigingen 15/5/2007 
25/06/2007 1397 Gemeenteraad Wijzigingen 15/7/2007 
22/10/2007 2220 Gemeenteraad Wijzigingen 11/11/2007 
17/12/2007 2597 Gemeenteraad Wijzigingen 1/1/2008 
28/01/2008 162  Gemeenteraad Wijzigingen 13/2/2008 
26/05/2008 1072 Gemeenteraad Wijzigingen 7/6/2008 
24/11/2008 2055 Gemeenteraad Wijzigingen 15/12/2008 
23/03/2009  514 Gemeenteraad Wijzigingen 14/4/2009 
29/06/2009 1213 Gemeenteraad Wijzigingen 5/7/2009 
21/09/2009 1432 Gemeenteraad Wijzigingen 12/10/2009 

1/4/2010 
14/12/2009 2058 Gemeenteraad Wijzigingen 4/1/2010 
26/04/2010 506 Gemeenteraad Wijzigingen 12/5/2010 
20/12/2010 1740 Gemeenteraad Wijzigingen 1/1/2011 

1/3/2011 
28/2/2011 193 Gemeenteraad Wijzigingen 9/3/2011 
28/3/2011 433 Gemeenteraad Wijzigingen 12/4/2011 
27/6/2011 877 Gemeenteraad Wijzigingen 13/7/2011 
19/9/2011 1108 Gemeenteraad Wijzigingen 9/10/2011 
5/3/2012 217 Gemeenteraad Wijzigingen 21/3/2012 
25/6/2012 710 Gemeenteraad Wijzigingen 7/7/2012 
24/9/2012 1030 Gemeenteraad Wijzigingen 9/10/2012 en 1/1/2013 
19/11/2012 1253 Gemeenteraad Wijzigingen 5/12/2012 
 
 
Bijgewerkt tot en met 5/12/2012 
 
 
De in dit reglement opgenomen kaders verwijzen naar de betrokken diensten alwaar men 
meer informatie met betrekking tot welbepaalde aanvragen kan bekomen. 
De coördinaten van deze diensten vindt u achteraan dit reglement terug. 
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TITEL I 
 
HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Afdeling 1 – Toepassingsgebied 
 
Artikel 1.- De inhoud van dit reglement betreft de materies die verband houden met de 
opdrachten van de gemeente, zoals bepaald in de gemeentewet, met de bedoeling de inwoners 
te laten genieten van de voordelen van een goede politie, en meer bepaald wat betreft de 
netheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op de openbare weg alsook in de 
openbare plaatsen en gebouwen. 
 
Artikel 2.- Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de stad Antwerpen en op 
iedereen die zich op dit grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. 
 
Afdeling 2 – Begrippen 
 
Artikel 3.- Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
- [Openbare ruimte omvattende: 
 

- de openbare weg, te weten de wegen of pleinen die openstaan voor alle verkeer, 
hetzij voetgangersverkeer of ander verkeer 

 
- nabijheid van de openbare weg : elke plaats van waaruit gevaar kan ontstaan voor 

de gebruiker van de openbare weg] 
 

- [de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, 
tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de 
openbare weg, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde 
bestemd zijn voor wandelen en ontspanning]; 

 
- Inrichting toegankelijk voor publiek: inrichtingen waar het publiek, nl. andere personen 

dan diegenen die nominatief zijn uitgenodigd, al dan niet tegen betaling toegang heeft. 
Een publieke oproep om zich nominatief te laten uitnodigen maakt de bijeenkomst  
publiek toegankelijk; 

 
- Openbare overlast: met overlast wordt bedoeld de individuele, materiële gedragingen die 

het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de 
levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken 
op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt. 

 
Vervangen en toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 
2007.  
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HOOFDSTUK 2 – OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID 
 
Afdeling 1 – Netheid van de openbare ruimte 
 
[1. Algemeen 
 
Artikel 3bis.- Voor de toepassing van dit [hoofdstuk] wordt verstaan onder: 
 
- Huisvuil [of huishoudelijk afval]: de afvalstoffen die voortkomen uit de normale werking 

van een particulier huishouden, of een daaraan gelijkgestelde huishoudelijke afvalstof 
zoals gedefinieerd in artikel 2.1.1 Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en –beheer 
of een daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstof afkomstig van scholen, verenigingen, 
handelszaken, KMO's, zelfstandigen, HORECA-zaken, kantoren, administraties en 
collectiviteiten zoals gedefinieerd in artikel 1.1.1., 82° Vlaams Reglement voor 
Afvalvoorkoming en –beheer; 

 
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010  
 
- Glas: alle voorwerpen van hol glas, namelijk flessen en bokalen, ontdaan van deksels, 

stoppen en kurken; 
 
- Grofvuil: omvat afvalstoffen van vaste gebruiksgoederen van het gezin, die niet in gewone 

huisvuilzakken kunnen worden gestopt vanwege hun omvang zoals meubelstukken […], 
boomstronken, matrassen, vloerbekleding, laminaat, tuinstoelen (geen houten), enz.... 
Elektrische en elektronische apparaten en autobanden zijn geen grofvuil. 

 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 14 december 2009, inwerkingtreding: 4 januari 2010. 
 
- Papier en karton: zuivere verpakkingen uit papier en karton (papieren zakken en 

kartonnen dozen), dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, schrijfpapier, 
fotokopieerpapier, computerpapier, (lees)boeken, telefoonboeken; 

 
- PMD (Plastieken flessen en flacons, Metaalverpakkingen en Drankkartons): plastieken 

flessen en flacons van frisdrank, water, melk, drankkartons, detergenten en 
verzorgingsproducten, wasproducten en wasverzachters, metalen blikjes (bussen) van bier, 
frisdrank en water, conservenblikken, aluminium schoteltjes en bakjes, kroonkurken, 
metalen deksels en schroefdoppen van flessen en bokalen, spuitbussen van 
voedingsmiddelen en cosmetica; 

 
- GFT (groente-, fruit- en tuinafval): loof, schillen en resten van groenten, fruit en 

aardappelen, koffie- en theezakjes, koffiedik en theeblaadjes, papieren servetten en 
keukenrol, gras, stro, bladeren en klein snoeiafval ,babyluiers; 

 
- KGA (klein gevaarlijk afval): resten van verf, inkt, lijm of hars, solventen, oplosmiddelen, 

zuren en basen, vetten, batterijen, stoffen of producten met kwik, verpakkingen en resten 
van gevaarlijke stoffen (voorzien van gevaarsymbolen); 
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- Restafval: afval dat niet als glas, papier en karton, PMD, GFT of KGA beschreven is [en 
dat niet als glas, papier en karton, PMD, of KGA beschreven is.] 

 
 
Hernummerd (oud artikel 9) bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 
oktober 2009 
 
Onderafdeling 1 – Particulieren 
 
[Artikel 4 §1.- Het is verboden op de openbare weg, [op de openbare ruimte], op aanpalende 
terreinen, of in ruimtes die voor publiek toegankelijk zijn (o.m. portieken, ingangen van 
gebouwen, ruimtes die gebruikt worden voor het stallen van voertuigen), gelijk welke 
voorwerpen die schade kunnen toebrengen of bevuilen, daarin begrepen huishoudelijk afval, 
afgedankte producten en andere te werpen, achter te laten of te vergaren.] 
 
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 september 2012, inwerkingtreding: 9 oktober 2012  
 
§2.- Bovendien is het verboden huishoudelijk afval [of bedrijfsafval] te werpen of achter te 
laten in en naast de papiermanden, die zich op de openbare weg bevinden [of op de openbare 
ruimte] [,…] naast de glasbollen en glasbakken, [of naast afvalcontainers] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010 
 
Artikel 5. - Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg [of de openbare 
ruimte] heeft bevuild of laten bevuilen, is verplicht deze dadelijk te reinigen. 
 
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010 
 
Artikel 6 §1.- De bewoner of gebruiker is verplicht alle maatregelen te treffen om de reinheid 
van het voetpad [en de wegberm] voor het door hem bewoonde of gebruikte eigendom, met 
inbegrip van de straatgoot, te garanderen zonder evenwel de bestrating te beschadigen. 
- Bij appartementsgebouwen rust deze verplichting op de bewoner of gebruiker van de 

gelijkvloerse verdieping of op de gemeenschap van eigenaars. 
- Bij leegstaande gebouwen rust deze verplichting op de eigenaar. 
- Bij onbebouwde percelen rust deze verplichting op de gebruiker van de grond of op de 

eigenaar. 
 
§2.- Het vuilnis mag niet in de straatgoten geveegd worden. 
 
[§3.- Het  in §1 vermelde rein houden van vermelde voetpaden, […], straatgoten en 
wegbermen omvat ook het verwijderen van zwerfvuil en onkruid.] 
 
-§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008. 
-§3 toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008. 
-§3 gewijzigd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 april 2009, inwerkingtreding 13 mei 2009.  
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Artikel 7.- In verkeersvrije straten en pleinen, in straten waar geen voetpad is aangelegd, 
alsmede in open winkelgalerijen dienen de in artikel 6 vermelde personen in de aldaar 
vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden de verplichting voorzien in dit artikel uit te 
voeren over een breedte van minimum 1,50m, gemeten vanaf de gevel [of vanaf de rooilijn]. 
 
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010 
 
Onderafdeling 2 – Handelszaken 
 
Artikel 8 §1.- Uitbaters van gelegenheden die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de 
onmiddellijke omgeving verbruikt te worden (o.a. frituren, fastfood, drankautomaten), zijn 
verplicht de omgeving van hun inrichting rein te houden. 
 
§2.- Zij dienen ten behoeve van hun klanten een voldoende grote zelfsluitende vuilnisbak te 
voorzien om [het ter plaatse verbruikte] afval in te werpen. [Het aantal en de grootte van de te 
plaatsen vuilnisbakken moet in verhouding staan tot het verbruik.] Zij staan zelf in voor het 
ledigen en onderhouden ervan. 
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008.  
 
Afdeling 2 – Verwijdering van bepaalde afvalstoffen 
 
Onderafdeling 1 – Aanbieden van huisvuil. 
 
1. Algemeen 
 
Artikel 9.- […] 
 
-Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 en  bij art. 1 
gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
-Hernummerd (art 3bis) bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 
2009 
 
Artikel 10 §1.- Iedereen die huisvuil aan de stedelijke ophaaldienst wil meegeven, is verplicht 
dit aan te bieden zoals in deze afdeling omschreven. 
 
§2.- Gewoon huisvuil dient selectief te worden aangeboden of verwijderd in volgende 
fracties: 
•  groente-, fruit- en tuinafval [(GFT)] 
•  papier en karton 
• plastic flessen en flacons, metaalverpakkingen en drankkartons (PMD)  
• glas 
• restafval 
• klein gevaarlijk afval [(KGA)] 
• textiel 
• grof huisvuil 
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[Een uitzondering wordt gemaakt voor groente-, fruit-, en tuinafval dat samen met het 
restafval mag worden aangeboden.] 
De toegelaten inhoud van de verschillende afvalfracties wordt hierna omschreven. 
 
§3.- De verschillende afvalfracties moeten in degelijk afgesloten recipiënten gedeponeerd 
worden of stevig verpakt zijn, zodat zij hun inhoud niet verliezen en zij gemakkelijk 
hanteerbaar zijn. Indien de inhoud toch verspreid raakt of wegwaait, moet de aanbieder ervoor 
zorgen dat deze opgeruimd wordt. Het is verboden afval op of naast de recipiënt te plaatsen. 
 
§4.- Het is verboden om afval, dat niet overeenkomt met de bepalingen van de selectieve 
inzameling, te deponeren in een recipiënt bestemd voor selectieve inzameling. […] 
 
-§2 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 en bij art. 
1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007.  
-§4 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 28 januari 2008, inwerkingtreding: 13 februari 2008 
 
Artikel 11 §1.- [...] Het is verboden op andere dagen[, dan diegenen vermeld in de 
ophaalkalender van de stedelijke ophaaldienst] afvalfracties aan te bieden om ze te laten 
ophalen, tenzij hiervoor een overeenkomst werd afgesloten met [een erkende afvalophaler]. In 
geval een ophaling samenvalt met een wettelijke feestdag, valt deze weg [en] wordt ze 
verschoven naar [de onmiddellijk daaropvolgende ophaal]dag, zoals aangegeven op de 
[…][ophaalkalender]. 
 
§2.- Eigenaars van kamerwoningen en studentenhuizen of studentengemeenschapshuizen zijn 
verplicht om de ophaalkalender op een zichtbare plaats in één van de gemeenschappelijke 
ruimtes aan te brengen. 
 
§3.- Eigenaars van kamerwoningen waarin drie of meer kamers worden te huur gesteld zijn 
verplicht om [het afval van de kamerwoningen aan te bieden] in een huisvuilcontainer van 
240 liter. 
 
[§4.- Eigenaars van kamerwoningen waarin drie of meer kamers te huur worden 
gesteld zijn verplicht om het papierafval van de kamerwoningen aan te bieden in een blauwe 
container van 140 of  240 liter.] 
 
-§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007, bij art. 1 
gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 en bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 
26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008. 
-§3 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008; 
-§4 toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 maart 2009, inwerkingtreding 14 april 2009. 
 
Artikel 12 §1.- De verschillende afvalfracties moeten worden aangeboden op de dag vóór de 
respectievelijke ophaling ten vroegste vanaf 2[0].00 uur of op de dag van de ophaling zelf ten 
laatste om 07.[0]0 uur [...]. 
 
§2.- Indien de ophaling 's nachts geschiedt, dan dienen de verschillende afvalfracties te 
worden aangeboden de dag voor de vermelding op de […][ophaalkalender] tussen 18.00 en 
[21.30] uur. 
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§3.- De vuilniszakken en huisvuilcontainers moeten aan de rand van het voetpad voor de 
eigen woning van de aanbieder worden gezet wanneer dit meer dan 2m breed is en in alle 
andere gevallen tegen de gevel van de woning van de aanbieder, zodat zij het verkeer niet 
hinderen. 
 
§4.- Indien een openbare weg omwille van zijn toestand of door omstandigheden niet 
toegankelijk is voor dienstverkeer van de ophaalwagens, zijn de bewoners verplicht hun afval 
aan een nabijgelegen weg te plaatsen. 
 
§5.- Na elke huisvuilophaling moeten de huisvuilcontainers op dezelfde dag van de ophaling 
van de openbare weg verwijderd worden. 
 
[§6.- Indien de aangeboden afvalfracties om welke reden dan ook niet werden opgehaald 
moeten deze op dezelfde dag terug worden verwijderd van de openbare weg.] 
 
-§1 en §2 gewijzigd bij lid 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007  
-§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008 en bij art. 1 
gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008 
-§6 toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 2009 
- §2 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 14 december 2009, inwerkingtreding: 4 januari 2010. 
- §2 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
2. Gebruik van [toegelaten recipiënten] en hun limietgewicht 
 
Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 2009 
 
Artikel 13 §1.- [De toegelaten recipiënten zijn: 
- huisvuilzakken van het door de stad Antwerpen bepaalde type en de toegelaten inhoud, 
naargelang de specifieke afvalfractie die erin wordt aangeboden (restafval, PMD of GFT) 
en verkocht door erkende verdelers; 
- containers van het door de stad bepaalde type en de toegelaten inhoud, naargelang de 
fractie waarvoor deze bestemd zijn en voorzien van een betaalsticker voor het lopende 
jaar.] 
 
Omschrijving types toegelaten recipiënten gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2008, artikel 1; 
inwerkintreding 1 juli 2008; 
Erkenningsprocedure verdelers en verdelingspunten stickers, zie gemeenteraadsbesluit 20 oktober 2008 
 
§2.- Het is verboden vuilniszakken en huisvuilcontainers voor huisvuilinzameling aan te 
bieden: […][ 

- die niet [toegelaten of] beschadigd zijn; 
- die radioactieve, ontplofbare, zelfontbrandende, giftige, gevaarlijke of bijtende stoffen, 

oliën of vloeistoffen bevatten; 
- waarvan de inhoud van aard is dat bij het manipuleren ervan kwetsuren aan het 

personeel van de ophaaldienst zouden worden toegebracht.] 
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[Afvalcontainers mogen enkel uit plastic vervaardigd zijn.] 

 
[§3.- Op de restafval- en PMD containers moet [jaarlijks] een [voor het lopende jaar geldige] 

betaalsticker gekleefd worden.]  
 
§[4].- De huisvuilcontainers moeten periodiek gereinigd worden. 
 
-§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
-§1,§2 en §3 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding 12 mei 2007 en bij 
art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 2009 
-§4 hernummerd (oud §3) bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding 12 mei 2007. 
 
Artikel 14 §1.- Maximum volgende gewichten mogen aangeboden worden: 
- 7,5 kg voor eenhandig te manipuleren recipiënten (o.a. afvalzakken); 
- 21 kg voor tweehandig te manipuleren recipiënten (o.a. dozen papier en karton); 
- 420 kg voor containers met een inhoud van maximum 1100 l; 
- 310 kg voor containers met een inhoud van maximum 770 l; 
-  80 kg voor containers met een inhoud van maximum 240 l; 
-  50 kg voor containers met een inhoud van maximum 140 l. 
 
§2.- [Het is verboden om v]uilniszakken en huisvuilcontainers [aan te bieden] met een hoger 
gewicht dan het limietgewicht in de voorgaande paragraaf bepaald[…]. 
 
[§3. – De maximale toegelaten hoeveelheid huishoudelijk restafval die [door een natuurlijk 
persoon die boven zijn onderneming woont] […] als gewoon huishoudelijk restafval 
wekelijks mag worden aangeboden, bedraagt 120 liter. Hiertoe mogen de voor huishoudelijk 
restafval bestemde afvalrecipiënten worden gebruikt. Alles wat deze grenswaarde overstijgt 
[en alle afval afkomstig van de onderneming], moet worden aangeboden volgens de 
bepalingen en middels de restafvalrecipiënten bedoeld in onderafdeling 2.] 
 
-§2 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 28 januari 2008, inwerkingtreding: 13 februari 2008  
-§3 toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008  
-§3 gewijzigd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd 26 april 2010, inwerkingtreding: 12 mei 2010. 
 
Artikel 15.- Het is verboden de vuilniszakken of huisvuilcontainers te doorzoeken, om te 
gooien of te ledigen. Enkel personen aangeduid door de stad mogen de vuilniszakken of 
huisvuilcontainers doorzoeken. Het aangeboden huisvuil mag alleen worden ingezameld door 
de aangestelden van de stad. De burgemeester kan hierop uitzonderingen voorzien. 
 
3. Aanbieden van glas.  
 
Artikel 16.- Het glas moet gedeponeerd worden in de daartoe voorziene glasbollen of 
ondergrondse glasbakken, die verspreid in de stad staan opgesteld of in de glas[…][bollen] op 
het recyclagepark. Het glas dient in functie van de kleur (kleurloos/gekleurd) in de 
verschillende compartimenten of containers geplaatst te worden. Glas mag niet worden 
meegegeven met een andere inzamelmethode. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
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Artikel 17 §1.- Volgende zaken zijn toegelaten: Glazen flessen, flacons en bokalen. Zij dienen 
volledig geledigd te zijn en deksels, stoppen en kurken moeten verwijderd worden. 
 
§2. Volgende zaken zijn niet toegelaten: ruiten, spiegels, lampen, TL-lampen, stenen flessen, 
kruiken, porselein, aardewerk, pyrex, opaalglas en kristal. 
 
Artikel 18.- Indien de glasbollen of ondergrondse glasbakken vol zijn, dient het glasafval 
terug meegenomen te worden. 
 
Artikel 19.- Het is verboden glasbollen en glasbakken te gebruiken tussen 22.00 uur ‘s avonds 
en 7.00 uur ‘s morgens. 
 
4. Aanbieden van papier en karton 
 
Artikel 20.-[...]  
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007  
 
Artikel 21.- Papier en karton moeten worden aangeboden in papieren zakken, in [goed 
gesloten] kartonnen dozen, in een blauwe container van [140,] 240, [770 of 1 100 liter] of 
samengebonden met een natuurtouw.[…] 
 
-Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
-Opgeheven bij art.1gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008 
 
Artikel 22 §1.- Mogen niet worden meegegeven met de selectieve inzameling: bevuild of vet 
papier, aluminiumpapier en behangpapier. 
 
§2. Volgende zaken mogen wel worden meegegeven: papieren zakken, kartonnen dozen, 
tijdschriften en kranten, reclamebladen, boeken, telefoonboeken, computerpapier, schrijf- en 
machinepapier. 
Plastic folie dient wel verwijderd te worden van kranten, tijdschriften en reclamebladen. 
 
5. Aanbieden van PMD 
  
Artikel 23.- […][PMD moet worden aangeboden in een blauwe zak [van 30 of] van 60 liter 
van de stad Antwerpen, of in een container van 770 of 1 100 liter.] 
 
-Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
-Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
-Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
Artikel 24 §1.- Mogen niet worden meegegeven met de selectieve ophaling van PMD: plastic 
potjes of vlootjes (van bijv. margarine en yoghurt) plastic zakken, plastic folie of film, bidons 
van motorolie, piepschuim, aluminiumfolie. 
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§2.- Volgende zaken mogen wel worden meegegeven: drankblikjes, drankkartons 
conservenblikjes, schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en bokalen, dozen en 
bussen, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes, spuitbussen van voedingsmiddelen, 
cosmetica en flessen en flacons (eventueel platgedrukt en met hun dop) van water, limonade, 
melk, wasproducten en wasverzachters, bleekmiddelen, gedistilleerd water, producten voor 
bad en douche, fruit en groentesappen, afwas- en onderhoudsproducten (vloeibaar of in 
poeder).  
De genoemde verpakkingen mogen maximum een volume van 8 liter hebben en moeten 
volledig geledigd zijn . 
 
6. Aanbieden van GFT 
 
Artikel 25.-[…] [GFT mag samen met het restafval worden aangeboden of afzonderlijk. 
Afzonderlijk moet GFT worden aangeboden in een groene zak van 15 of 50 liter van de stad 
Antwerpen, of in een groene container van 140 liter, die uitsluitend in de recyclageparken te 
koop is, of in een [groene] container van 770 of 1 100 liter, [aan te kopen in de privé handel]. 
 
-Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007  
-Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
-Gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 2009 
 
 
Artikel 26.- Mogen niet worden meegegeven met de selectieve ophaling van GFT: 
mosselschelpen, kattenbakvulling, snoeihout met een diameter van meer dan 5cm, aarde, 
[etensresten van dierlijke oorsprong zoals vlees, vis, kaaskorsten, eierschalen, en schaaldieren, 
incontinentieluiers.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007. 
 
7. Aanbieden van KGA  
 
Artikel 27.- KGA moet [veilig verpakt] aangeboden worden […] op het recyclagepark of aan 
de chemokar. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
 
[8. Aanbieden van restafval]  
 
[Artikel 27 bis.- Het restafval moet worden aangeboden in een witte zak van 30 of 60 liter van 
de stad Antwerpen, of in een [grijze] container van 240, 770 of 1 100 liter.]  
 
-Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding:  12 mei 2007 
-Gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 2009 
 
[…][9]. Grofvuil 
 
Artikel 28.- Grofvuil kan aangeboden worden volgens de richtlijnen van en na afspraak met 
de stedelijke ophaaldienst. [Grofvuil mag ook naar het recyclagepark gebracht worden.  
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Mogen niet worden meegegeven met de ophaling van grofvuil: voorwerpen die in de 
restafvalzak passen, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en auto- en 
fietsbanden. Vensterglas, asbest en eternitplaten worden niet aan huis opgehaald, maar 
moeten naar het recyclagepark.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
 
[…][10 ]. Textiel 
 
Artikel 29.- Textiel kan aangeboden worden volgens de voorschriften bepaald door het 
Huishoudelijk Reglement betreffende de recyclageparken . 
[→ titel II, huishoudelijk reglement 1 – recyclageparken, blz 79 ] 
 
[Artikel 29 bis.- Textielophalers kunnen een overeenkomst maken met de stad Antwerpen 
overeenkomstig gemeenteraadsbesluit 765 van 28 april 2008.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 14 december 2009, inwerkingtreding: 4 januari 2010. 
 
Onderafdeling 2 – Ophalen van bedrijfsafval 
 
Artikel 30.- Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder: 
 
Bedrijfsafval: [afval dat wordt geproduceerd ingevolge de activiteiten van een onderneming. 
Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: het deel van het door een 
onderneming geproduceerde bedrijfsafval dat naar aard met het door de gezinnen 
geproduceerde huisvuil kan vergeleken worden.] 
 
Gewijzigd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008 
 
Artikel 31. [§1. – Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogen 
door de ondernemingen worden aangeboden overeenkomstig de bepalingen van 
onderafdeling 1. Sommige van deze vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten worden 
aangeboden in specifieke daartoe voorziene afvalrecipiënten namelijk [het restafval dient te 
worden aangeboden] in gele plastic zakken van de stad Antwerpen met een inhoud van 60 
liter, of grijze restafvalcontainers van 240, 770 of 1 100 liter. Op de restafvalcontainers moet 
jaarlijks een voor bedrijven geldige betaalsticker voor het lopende jaar gekleefd worden.  

§2. – Bedrijfsafval moet worden opgehaald door specifieke door de onderneming aangestelde 
erkende afvalophalers. De door de onderneming aangeboden afvalrecipiënten moeten 
voorzien zijn van de identificatie van de erkende afvalophaler. 

§3. – Bedrijfsafval mag uitsluitend worden aangeboden op het met de erkende afvalophaler 
afgesproken tijdstip. Lokaal kunnen beperkingen worden opgelegd aan het tijdsvenster van de 
afvalophaling omwille van het straatbeeld of de openbare veiligheid. 

§4. – De afvalrecipiënten moeten voor de ophaling aan de rand van het voetpad voor het pand 
van de aanbieder worden geplaatst wanneer dit meer dan 2 meter breed is en in alle andere 
gevallen tegen de gevel van het pand of op het bedrijfsterrein van de aanbieder. 
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§5. – Na elke afvalophaling moeten de afvalrecipiënten op dezelfde dag van de ophaling van 
de openbare weg worden verwijderd.] 
Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei 2008, inwerkingtreding: 1 juli 2008 
§1 gewijzigd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010  
 
Onderafdeling 3 – Recyclageparken 
 
Artikel 32.- De stedelijke recyclageparken zijn inrichtingen die tot doel hebben de gescheiden 
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en Klein 
Gevaarlijk Afval (KGA) mogelijk te maken met het oog op een maximaal hergebruik van 
deze stoffen. 
 
Artikel 33 §1.- […] 
 
§2.-[…] 
 
§1 en §2 opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 34 §1.- De aangevoerde afvalstoffen, uitgezonderd KGA, moeten door de gebruikers 
zelf gedeponeerd worden in de containers of op de plaats, die hen door het toezichthoudend 
personeel wordt aangewezen. 
 
§2.- Het is verboden afvalstoffen te deponeren aan de toegangspoort of de afsluiting van het 
recyclagepark. 
 
§3.- […] 
 
§3 opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
 
Onderafdeling 4 – Ruimen van beerputten 
 
Artikel 35.- Elke beerput moet regelmatig geruimd worden door een erkende aannemer [, 
zoals bepaald in de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van 
aannemers van werken]. Mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester 
kunnen personen die aan hun woning palende tuinen of bouwlanden in gebruik hebben, zelf 
hun beerput ruimen. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
De aanvraag voor het zelf ruimen van beerputten dient ingediend bij de burgemeester 
 Via uw districtshuis (2) 
 
Afdeling 3 - Onderhoud en schoonmaak van voertuigen 
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Artikel 36.- Het reinigen en onderhouden van voertuigen mag slechts geschieden vóór het 
gebouw waar de eigenaar van het voertuig woont, vóór zijn garage of vóór onbebouwde 
eigendommen.  
De werkzaamheden mogen geen hinder opleveren voor de weggebruikers.  
De openbare weg mag er niet door bevuild worden. Onverminderd de toepassing van de 
artikelen 4 en 5 is het verboden afgewerkte olie in de straatgoot en -kolken te laten weglopen.  
 
Afdeling 4 - Ongezonde onroerende goederen 
 
Artikel 37.- Onroerende goederen zijn ongezond als ze een bedreiging vormen voor de 
openbare gezondheid en/of niet beantwoorden aan de elementaire veiligheids-, gezondheids-, 
en kwaliteitsnormen, zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet. 
 
Artikel 38 §1.- [Conform de bepalingen van de Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet 
hebben degenen, die door de burgemeester gelast zijn een onderzoek naar de openbare 
veiligheid in te stellen en/of een controle te doen naar de naleving van de bepalingen van de 
Vlaamse wooncode en het Kamerdecreet, het recht het onroerend goed tussen 8 uur en twintig 
uur te bezoeken met het oog op het onderzoek van dit onroerend goed.]  
 
§2.- [De eigenaars, bewoners, verhuurders, beheerders of gebruikers van het onroerend goed 
zijn verplicht alle nodige inlichtingen te verstrekken om het onderzoek in de beste 
omstandigheden te laten verlopen.] 
 
§3.- De burgemeester kan alle maatregelen en werken bevelen die vereist zijn om voormeld 
onderzoek mogelijk te maken. 
 
§1 en §2 vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 39 §1.- […] 
 
§2.- [...] 
 
§3.- […] 
 
§1, §2 en §3 opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 40.- Indien de omstandigheden het vereisen, kan de burgemeester de onmiddellijke 
gehele of gedeeltelijke ontruiming bevelen met verbod de betrokken lokalen te betreden. 
 
Afdeling 5 – Aanplakking 
 
Artikel 41.- Op de borden en zuilen, die door de stad of de districten voorzien worden voor 
het aanbrengen van aanplakbiljetten, berichten of aankondigingen, mag vrij aangeplakt 
worden mits inachtneming van de in deze afdeling 5 opgenomen voorwaarden. 
Het aanbrengen is verboden tussen 22.00 en 07.00 uur. 
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Artikel 42.- Op de borden mogen slechts affiches van maximum 60cm x 42cm aangeplakt 
worden. Op de zuilen mogen slechts affiches van maximum 84cm x 60cm aangeplakt worden.  
Per aangekondigde activiteit mag maximum 2m² van de borden beplakt worden. 
De affiches mogen maximum vier weken voor de aangekondigde activiteit aangeplakt 
worden. Op de affiches moet steeds de verantwoordelijke uitgever vermeld worden. 
 
Artikel 43.- Het is verboden om affiches onleesbaar te maken, te besmeuren of af te scheuren. 
De affiches mogen slechts overplakt worden wanneer de activiteit, die erop is aangekondigd, 
voorbij is. 
 
Artikel 44.- Het aanplakken op de in artikel 41 bedoelde borden en zuilen is enkel toegelaten 
aan studenten-, jeugd-, senioren-, sport- en socio-culturele verenigingen, die studenten-, 
jeugd-, senioren-, sport- en socio-culturele activiteiten aankondigen, alsmede aan individuele 
burgers of groepen van burgers, die buurtgerichte activiteiten aankondigen. 
 
Artikel 45.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 46.- In afwijking van artikel 44 mogen aanplakbiljetten voor studenten-, jeugd-, 
senioren-, sport- en socio-culturele activiteiten en buurtgerichte activiteiten aangeplakt 
worden op de muren en afsluitingen van de lokalen, waar deze activiteiten plaatsvinden. 
De berichten en aankondigingen dienen uiterlijk één week na de activiteit, verwijderd te 
worden. 
 
Artikel 47.- In afwijking van artikel 44 mogen berichten of aankondigingen van verkoop of 
verhuring van onroerende eigendommen aangeplakt worden op de muren en afsluitingen van 
deze eigendommen, alsmede op de muren en afsluitingen van het lokaal waar de verkoop of 
de verhuring zal geschieden. Het is verboden deze wettig aangebrachte berichten of 
aankondigingen te besmeuren of te vernielen.  
De berichten en aankondigingen dienen uiterlijk [14 dagen] na de, verkoop of verhuring 
verwijderd te worden. 
 
Gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 2009 
 
Artikel 48.- In afwijking van artikel 44 mogen ook affiches over openbare onderzoeken, 
openbare bekendmakingen en ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaringen aangeplakt 
worden op de betrokken eigendommen. [Het is verboden deze wettig aangebrachte affiches 
onleesbaar te maken, te besmeuren of te vernielen.]  
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
 
Artikel 49.- […] 
Geschrapt bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 september 2012, inwerkingtreding: 1 januari 2013 
 
[Artikel 50.- Buiten de plaatsen voorzien in de artikelen 41, 46, 47 en 48 is het verboden op 
gelijk welke andere plaats affiches, aanplakbiljetten, berichten, aankondigingen of tijdelijke 
bewegwijzering aan te brengen of aan te plakken, tenzij mits toestemming van de eigenaar of 
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de gebruiker. Onverminderd de bepalingen in artikel 85 kan de burgemeester hierop 
afwijkingen toestaan en voorwaarden opleggen.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding: 21 maart 2012. 
 
 
Artikel 51.- [Bij overtreding van de artikels onder deze afdeling 5. zijn de aanbrengers van de 
aanplakkingen, de verantwoordelijke uitgever van de aanplakkingen en de organisator van de 
activiteit waarvoor reclame wordt gemaakt hoofdelijk aansprakelijk] 
 
Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007;  vervangen   
bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008. 
 
[Afdeling 5bis – Visuele reclame op voorgevels 

 
Artikel 52.- Definities. 
 
Reclame: elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van 
producten of diensten te bevorderen, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en 
verplichtingen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen. 
 
Visuele reclame: reclame herkenbaar of zichtbaar vanaf de openbare ruimte ongeacht de 
plaats waarop de reclame staat (onder meer: reclame op publiciteitsinrichtingen, 
aanplakbrieven, affiches, opschriften, logo’s, slogans, afbeeldingen, schilderingen, foto’s, 
zelfklevers, e.a. op vitrines en gevels van gebouwen) 
 
Publiciteitsinrichting: ieder middel gehecht aan een gebouw of constructie, zichtbaar vanaf de 
openbare ruimte hoofdzakelijk gebruikt voor reclamedoeleinden (o.m. uithangborden, zonne-, 
windschermen, markiezen, terrasoverkappingen, banieren, vlaggen, steigerdoeken, e.a.) 
 
Uithangbord: publiciteitsinrichting die melding maakt van een opschrift, vorm of beeld 
aangebracht om de bevolking te informeren over: 
- de geïndividualiseerde kenmerken, zoals de naam, embleem, activiteit e.a. van de in dat 
gebouw of gebouwgedeelte gevoerde activiteit(en), of 
- over de naam van het gebouw of van de plaats 
- over historische feiten met betrekking tot het gebouw of de betrokken plaats 
 
Beroep: een commerciële, financiële, industriële of dienstverlenende activiteit al dan niet met 
winstoogmerk. 
 
Voorgevel: de gevel aan één of meerdere straatzijden. Onder gevel wordt verstaan, het 
gedeelte van het gebouw dat van buitenaf zichtbaar is.  
 
Houder(s) van het zakelijke recht (hierna genoemd: houder): persoon of personen met al dan 
niet in onverdeeldheid, een recht van volle eigendom (naakte eigendom en/of vruchtgebruik), 
een recht van opstal of van erfpacht met betrekking tot een gebouw of gebouwgedeelte. 
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Huurder: persoon die een geregistreerde huurovereenkomst afsloot met als voorwerp een 
gebouw of gebouwgedeelte.] 
 
-Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
-Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 2009 
 
[Artikel 52 bis.- Voorgevels van gebouwen 
 
§ 1.- In afwijking van art. 50 van de code van gemeentelijke politiereglementen doch 
onverminderd hogere en andere gemeentelijke regelgeving, is het verboden visuele reclame 
aan te brengen of te behouden op de voorgevels en vitrines van de gebouwen of van gedeelten 
van gebouwen die voor beroepsdoeleinden gebruikt worden of gebruikt geweest zijn, evenals 
op hun publiciteitsinrichtingen, wanneer die geen betrekking heeft of meer heeft op een in die 
gebouwen uitgeoefend beroep, meer in het bijzonder op de activiteit en kenmerken ervan, op 
de benaming van de inrichting, op de producten of diensten die er verkocht of aangeboden 
worden. 
§ 2.- Worden niet beschouwd als verboden visuele reclame zoals bedoeld in § 1, op 
voorwaarde dat hoger en andere gemeentelijke regelgeving werd nageleefd en op voorwaarde 
dat ze volledig is verwijderd 
a)  informatie aangebracht op de vastgestelde plaatsen ter uitvoering van een wettelijke of 
reglementaire bepaling; 
b)  aankondigingen en affiches zoals bedoeld in art. 47 en 48; 
c)  verkiezingspubliciteit, gevoerd tijdens een verkiezingsperiode; 
d)  informatie van de overheid, al dan niet in het kader van een sensibiliseringscampagne; 
e) tijdelijke reclame gemaakt naar aanleiding van manifestaties van culturele; 
godsdienstige, liefdadige, sportieve, politieke en sociale aard; 
f)  tijdelijke reclame gemaakt voor circusvoorstellingen, spreekbeurten, bals, braderieën, 
toeristische manifestaties en gelijkaardige manifestaties; 
g)  uithangborden die van artistieke, culturele of historische aard zijn en in het bijzonder 
uithangborden die enkel informeren over de naam van het gebouw of van de plaats of over 
historische feiten met betrekking tot het gebouw of de betrokken plaats; 
 
§ 3.- De houder van een zakelijk recht en de huurder van het gebouw of gebouwgedeelte waar 
de visuele reclame werd aangebracht zijn verplicht om: 
- de toegelaten visuele reclame en de publiciteitsinrichting zorgvuldig te onderhouden of te 
vernieuwen uit oogpunt van veiligheid en reinheid. Geen nieuwe visuele reclame kan 
aangebracht worden zolang de sporen van vroegere visuele reclame niet volledig zijn 
verwijderd. 
- de verboden visuele reclame en al hun restanten te verwijderen of te laten verwijderen. 
 
§ 4.- De houder van een zakelijk recht is slechts ontslaan van deze verplichting vermeld in § 3 
voor zover hij aan de hand van een geregistreerde huurovereenkomst, de juiste identiteit van 
de huurder van zijn gebouw of gebouwgedeelte meedeelt en voor zover uit de aard van de 
visuele reclame blijkt dat ze niet door één van de houders van een zakelijk recht is 
aangebracht. 
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Wanneer de door de eigenaar opgegeven huurder geen feitelijk genot heeft of niet meer heeft 
van het pand of zijn verplichtingen niet nakomt, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld: bij 
faillissement, verbreking van de overeenkomst, leegstand, feitelijke stopzetting van de beroep 
of verlaten van het pand, e.a.), blijven deze verplichtingen op de houder van een zakelijk recht 
rusten.] 
 
Toegevoegd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 2009 
 
Afdeling 6 – Badinrichtingen 

 
Artikel 53.- De gebruikers van de badinrichtingen dienen zich te houden aan de 
onderrichtingen van het toezichthoudend personeel en het in Titel II opgenomen huishoudelijk 
reglement betreffende de badinrichtingen. 
[→ titel II, huishoudelijk reglement 2 – badinrichtingen, blz 87] 
 
Afdeling 7 – Diverse bepalingen 

 
Artikel 54.- [§1.- Het is verboden op de openbare weg [of op de openbare ruimte] te spuwen.] 
 
[§2.- Het is verboden op de openbare weg [of op de openbare ruimte] te braken.] 
 
[§3.- Het is verboden op de openbare weg [of op de openbare ruimte] zich te ontlasten.] 
 
Vervangen en toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 
2007.  
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010 
 
Artikel 55.- De eigenaars, bewoners of gebruikers van onroerende goederen zijn verplicht alle 
maatregelen te treffen om te voorkomen dat er zich hygiëne-parasieten zouden ontwikkelen 
en in voorkomend geval dienen zij deze te verdelgen. [Onder hygiëne-parasieten moeten 
worden verstaan: alle mogelijke biologische levensvormen die parasiteren op onhygiënische 
leefomstandigheden zoals kakkerlakken, farao-mieren en dergelijke.]  
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 56.-  
 
[...] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007. 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008. 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
Artikel 57.- Groenten, fruit en andere eetwaren uitgestald op de openbare weg, moeten op een 
verhoog van tenminste 70cm hoogte geplaatst worden. 
De verhoging moeten uit niet-poreus materiaal vervaardigd zijn, een sluitend en gaaf geheel 
vormen en steeds rein gehouden worden. 
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Artikel 58 §1.- De gebruikers van de verbrandingsinstallaties met of zonder energiewinning 
(o.a. type allesbrander, kachel, bakoven, [open haarden]) en die niet onderworpen zijn aan [de 
regelgeving ]voorzien in het Vlarem I, [dienen alle voorzorgen te treffen om de buurt niet te 
hinderen door geur, gas, damp, roet, stof en andere uitwasemingen.] 
 
§2.-[…]. 
 
§3.- Het verbranden van afvalstoffen, [,inclusief tuinafval] turf, bruinkool en niet-rookloze 
kolenagglomeraten is verboden. Enkel onbehandeld hout en steenkool mogen gebruikt 
worden. 
 
§4.- […]. 
 
-§1 vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
-§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
-§2 opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
-§3 ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
-§4 opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
 
HOOFDSTUK 3 – OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG 
 
Afdeling 1 – Algemene maatregelen in verband met de openbare veiligheid 
 
Onderafdeling 1 – Beschadigingen van de openbare weg en aangrenzende eigendommen 
 
Artikel 59 §1.- […] 
 
§2.- […] 
 
-Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 12 september 2005, inwerkingtreding: 28 november 2005 
-Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding 12 mei 2007 
 
Onderafdeling 2 – Beschadigingen van roerende eigendommen 
 
Artikel 60.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 12 september 2005, inwerkingtreding: 28 november 2005 
 
Onderafdeling 3 – Nummeren van huizen, gebouwen, appartementen en wooneenheden 
 
Artikel 61 §1.- De eigenaars zijn verplicht zelf en op hun kosten hun huizen, gebouwen, 
appartementsgebouwen en wooneenheden te voorzien van het nummer dat door de 
burgemeester wordt vastgesteld. 
 
§2.- Elke vastgestelde nummering kan door de burgemeester steeds worden gewijzigd. 
Indien gewenst kan – ter identificatie door veiligheidsdiensten, deurwaarders, enz. – een 
appartements- of wooneenhedennummering aangebracht worden. 
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Artikel 62.- §1. De huis- en gebouwnummering moet aangebracht worden: 
a) ofwel door middel van een door het stadsbestuur te leveren nummerplaat; 
b) ofwel door het gebruik van duurzaam en niet corroderend materiaal, waarvan de 

afmetingen minstens gelijk en hoogstens het dubbele zijn van die, voorkomende op de 
door het stadsbestuur geleverde nummerplaten. 
Uitzonderlijk kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen op deze 
afmetingen toestaan. 

 
De nummerplaten of de cijfers moeten op stevige wijze aan de gevels worden vastgehecht 
aan de zijde van de openbare weg waarlangs het huis of gebouw zijn ingang of 
voornaamste ingang heeft, naast die ingang, op een hoogte tussen 1,60m en 2,10m en op 
een vlakke en goed zichtbare plaats. 
 

§2. Wanneer de appartements- of wooneenhedennummering wordt aangebracht, moet zij aan 
de volgende voorwaarden voldoen:  

a) aangebracht zijn rechts of links van de deur, of in het midden; 
b) het appartements- of wooneenhedennummer bestaat uit 4 cijfers: de twee eerste als 

aanduiding van de verdieping, de twee laatste als nummer van het appartement of de 
wooneenheid op de verdieping. [Dit geldt onverkort voor nieuwe en vernieuwde 
gebouwen en huizen. Een afwijking kan door het stadsbestuur toegestaan worden in 
oudere gebouwen en huizen waarin reeds een andere wooneenhedennummering gebruikt 
werd.] 

c) de cijfers moeten een hoogte hebben tussen de 2cm en 3cm en aangebracht worden op een 
hoogte tussen 1,60m en 2,10m. 

 
De nummerplaten of cijfers voor appartements- of wooneenhedennummering worden niet 
door het stadsbestuur geleverd. 

 
Toegevoegd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008 
 
De aanvraag voor afwijkingen op de in het politiereglement aangehaalde afmetingen 
moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen  
 Via uw districtshuis (2) 
 
Artikel 63.- Aan de verplichting, de nummering aan te brengen op de wijze zoals voorzien in 
voorgaand artikel 62, moet voldaan zijn binnen een termijn van 30 dagen, aanvang nemende: 
1. voor de huizen of gebouwen die nog niet genummerd werden: vanaf de dag waarop het aan 

te brengen nummer wordt medegedeeld; 
2. voor huizen of gebouwen die al genummerd zijn: 

a) vanaf de dag van de voltooiing van om het even welk onderhouds- of 
veranderingswerk dat de verwijdering van hun nummer voor gevolg heeft gehad; 

b) vanaf de dag van het verzoek van de burgemeester, gesteund op de vaststelling dat het 
bestaande nummer ontbreekt of niet of onvoldoende zichtbaar of leesbaar is; 

c) vanaf de dag van de mededeling van een gewijzigd nummer; 
d) vanaf de dag dat de eigenaar wordt verzocht om, in andere gevallen dan hierboven 

voorzien, de nummerplaat in het districtshuis af te halen. 
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Artikel 64.- Het staat iedere eigenaar vrij om, vooraleer voor hem de verplichting ontstaat 
waarvan sprake in voorgaand artikel 63, zijn huis of gebouw te voorzien van een nummerplaat 
of van cijfers, overeenkomstig de beschikkingen van deze onderafdeling. 
 
Artikel 65.- De nummerplaatjes zijn verkrijgbaar in het districtshuis van het district waarin 
het te nummeren huis of gebouw gelegen is. 
De levering geschiedt: 
• tegen kostprijs in de gevallen voorzien in de artikelen 62 en 63 sub 1 en 2 a en b; 
• kosteloos in de gevallen voorzien in artikel 63 sub 2 c en d. Wanneer bij wijziging van de 
nummering de eigenaar het nieuwe nummer wenst aan te brengen, op een wijze zoals 
voorzien in artikel 62 1 b, kan hij geen aanspraak maken op kosteloze levering van een 
nummerplaatje. 
 
Onderafdeling 4 – Voorwerpen op gebouwen 
 
Artikel 66.- Het is verboden op een vensterbank of op enig ander deel van een gebouw 
voorwerpen te plaatsen of te hangen, die op de openbare weg kunnen vallen omdat ze niet 
stevig genoeg zijn vastgehecht. 
 
Artikel 67.-[...] [De eigenaars, de houders van een bouwrecht van gebouwen zijn ertoe 
gehouden, zonder de minste vergoeding, op de buitenzijde van de gevels, zelfs zo deze achter 
de rooilijn opgetrokken werden, het plaatsen te gedogen van alle voorwerpen en opschriften 
van openbaar nut zoals: straatnaamborden, aanduidingen der watermonden, huisnummers, 
toebehoren van de openbare verlichting, uurwerken, elektriciteitsdraden, verkeerstekens, 
toeristische en culturele aanwijzingsborden, tramtrolleydraden, kabels voor gemeentelijke of 
intergemeentelijke signalisatie en voor radio- en televisiedistributie[, camera’s, en andere 
voorwerpen en opschriften geplaatst door stedelijke diensten]. Deze voorwerpen en 
opschriften mogen in geen enkele omstandigheid bedekt worden. Wanneer 
verbouwingswerken het tijdelijk wegnemen van voorwerpen en opschriften van openbaar nut 
nodig maken, zullen de eigenaars van de gebouwen of houders van een bouwrecht met de 
stedelijke diensten en de betrokken vergunninghoudende maatschappijen de nodige 
schikkingen treffen voor de uitvoering ervan.] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 juni 2011, inwerkingtreding: 13 juli 2011 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012 
 
Onderafdeling 5 – Bouwvallige gebouwen 
 
Artikel 68.- Eigenaars zijn verplicht gevolg te geven aan de bevelen van de burgemeester om 
bouwvallige gebouwen te herstellen of te slopen. 
 
Onderafdeling 6 – Kelderopeningen 
 
Artikel 69.- De kelderopeningen, die uitsprong maken op de openbare weg, moeten degelijk 
afgesloten zijn en mogen enkel tijdens de dag geopend worden en dit alleen voor de tijd welke 
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nodig is om voorwerpen in of uit de kelder te brengen. Om ongevallen te vermijden dient een 
voldoende signalisatie aangebracht. 
 
Onderafdeling 7 – Sneeuw- en ijzelbestrijding 
 
Artikel 70.- Bij vriesweer is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten 
lopen. 
 
Artikel 71.- Bij ijzel zijn de in artikel 6 vermelde personen in de aldaar vermelde gevallen en 
onder dezelfde voorwaarden verplicht over gans de breedte van het voetpad alle maatregelen 
te treffen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren, zonder de bestrating te beschadigen 
en de openbare gezondheid te schaden. 
 
Artikel 72.- Bij sneeuwval zijn de in artikel 6 vermelde personen in de aldaar vermelde 
gevallen en onder dezelfde voorwaarden verplicht tot sneeuwopruiming over te gaan. De 
sneeuw dient opgehoopt te worden langs de rand van het voetpad, op zodanige wijze dat de 
straatgoot en de straatkolken worden vrijgehouden. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen 
voor voetgangers en aangeduide haltes voor voertuigen van het openbaar vervoer moet de 
rand van het voetpad gelegen langs de rijbaan steeds vrijgehouden worden. 
 
Artikel 73.- In verkeersvrije straten of pleinen, in straten waar geen voetpad is aangelegd 
alsmede in open winkelgalerijen, dienen de in artikel 6 vermelde personen in de aldaar 
vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden de verplichtingen voorzien in artikel 71 en 
72 uit te voeren over een breedte van minimum 1,50m, gemeten vanaf de gevel. 
 
Onderafdeling 8 – Waters  
 
Artikel 74.- Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester, is het 
verboden zich te begeven op dichtgevroren waters. 
 
Artikel 75.- Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester is het 
verboden te baden en te zwemmen in alle waters die niet als zwemgelegenheid aangeduid 
zijn. 
 
 De aanvraag om te baden en te zwemmen in alle waters die niet als zwemgelegenheid 
aangeduid zijn moet ingediend worden bij de burgemeester  
 Via het evenementenloket van uw districtshuis (2) 
 
Onderafdeling 9 – Alarmtoestellen 
 
Artikel 76.- Het is verboden alarmtoestellen van politie of andere openbare diensten na te 
bootsen. 
 
Onderafdeling 10 – Werven 
 
[Artikel 77…] 
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Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
Onderafdeling 11 – Achtergelaten materiaal 
 
Artikel 78.- Het is verboden materiaal, gereedschappen en wapens, waarvan misbruik kan 
gemaakt worden, op de openbare weg en aanpalende terreinen achter te laten. […] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
  
Artikel 79.- Het is verboden gelijk welk materiaal weg te nemen op plaatsen die behoren tot 
het openbaar domein van de staat, de gewesten, de provincies of de gemeenten. 
 
Onderafdeling 12 – Tunnels 
 
Artikel 80.-[…] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
 
Artikel 81.-[...] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
 
Onderafdeling 13 – Hinderlijke spelen [en gedragingen] 
 
Artikel 82.- Spelen die, rekening houdend met de plaatstoestand en de aard van het spel, 
verkeershinderlijk zijn of een gevaar betekenen voor het verkeer en/of de weggebruikers, zijn 
verboden. 
 
[Artikel 83.- -  Het is verboden door geluiden, gebaren of tekens, al dan niet gebruikmakend 
van een voorwerp, voertuigen op de openbare weg  te doen vertragen, te doen stoppen of aan 
te klampen zonder wettige reden of toelating. Een afwijking op dit verbod kan toegekend 
worden door de burgemeester, die voorwaarden kan opleggen. 
 
Onder geluiden, gebaren of tekens wordt onder meer verstaan: 
-   met een lichaamsbeweging (vb roepen, fluiten, zoeken naar oogcontact, zwaaien met 

armen, met vingers geld uitbeelden, voertuigen proberen aanraken, op voertuigen 
kloppen, andere) de aandacht van bestuurder of inzittenden trekken 

- op de rijbaan springen, gaan of staan of met het lichaam over de rijbaan hellen] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding: 21 maart 2012. 
 
 
[Artikel 83bis.-   
Onverminderd de bepalingen vermeld in de Gemeentelijke Havenpolitieverordening en in 
afwijking ervan, is het verboden op pontons een strook van 3 meter gerekend vanaf de 
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waterkant te betreden, behalve in functie van het aan-en afmeren en met uitzondering voor de 
daartoe bevoegde politie,- overheids- en hulpdiensten en havendiensten.  
 
Op pontons is het verboden activiteiten uit te oefenen, die een risico inhouden op een val in 
het water,  zoals onder meer: balspelen, fietsen, enz... 
 
Afwijkingen op deze verbodsbepalingen kunnen worden toegestaan door de burgemeester en 
voor de haven door de havenkapitein-commandant.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012 
 
 
[Onderafdeling 14 ] 
[Artikel 83 - ] 
Opgeheven bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 12 september 2005, inwerkingtreding: 28 november 2005 
Onderafdeling14 geschrapt bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding: 21 maart 2012. 
 
Afdeling 2 – Openbare vergaderingen, samenscholingen en manifestaties in openlucht 
en/of op de openbare weg 
 
Artikel 84 §1.- Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester, is het 
verboden in openlucht en/of op de openbare weg, openbare vergaderingen, en manifestaties in 
te richten; alsook samenscholingen die zouden kunnen leiden tot ernstige overlast of tot een 
ernstige verstoring van de openbare veiligheid, orde en rust.  [De toestemming moet ten 
minste 3 weken op voorhand worden aangevraagd. Indien de aard van de manifestatie niet 
toelaat om ze 3 weken op voorhand aan te vragen moet de manifestatie zo spoedig mogelijk 
worden aangevraagd en moet worden gemotiveerd waarom de toestemming niet eerder kon 
worden aangevraagd] 

 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 14 december 2009, inwerkingtreding: 4 januari 2010. 
 
§2.- De burgemeester kan steeds de verleende toestemming intrekken, wanneer hij van 
oordeel is dat de openbare vergadering, de samenscholing en de manifestatie een gevaar zou 
betekenen voor de openbare veiligheid, orde en rust. 
 
De aanvraag voor het inrichten van elke openbare vergadering, samenscholing of 
manifestatie in openlucht en/of op de openbare weg moet ingediend worden bij de 
burgemeester. 
 Via de bedrijfseenheid [samen leven] (1) 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
Afdeling 3 – [Evenementen] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012 
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[Artikel 85 - 
§1.-  Onderscheid klein en groot evenement. 
 
Onder evenementen wordt verstaan: op de openbare ruimte publiek toegankelijk activiteiten 
zoals feest (o.a. buurtfeest, straatfeest, braderij, speelstraat,…), circus, filmopname,  
muziekconcert, optocht, manifestatie, betoging, sportgebeurtenis, studentenactiviteit, reclame 
of andere commerciële activiteit, religieuze gebeurtenis of andere publiek toegankelijke 
activiteiten op de openbare ruimte.  
 
Voor het inrichten van sommige evenementen zoals een feest (buurtfeest, straatfeest, braderij, 
speelstraat),  muziekconcert, sportgebeurtenis, studentenactiviteit, religieuze gebeurtenis 
wordt onderscheid gemaakt tussen ‘kleine’ en ‘grote’ evenementen.  
 
Een evenement wordt enkel als een klein evenement  beschouwd, wanneer aan alle hierna  
volgende criteria is voldaan:  
 

- het evenement gaat niet door op één van volgende plaatsen: Grote Markt, Groenplaats 
(met uitzondering van de kiosk), Gedempte Zuiderdokken, Scheldekaaien, Meir, 
Meirbrug, De Keyzerlei, Koningin Astridplein, Wapper, Teniersplaats, Steenplein, De 
Coninckplein; 

- het  gaat niet om een manifestatie, betoging, studentendoop, reclame of andere 
commerciële activiteit, of filmopname;  

- er zullen maximaal 500 bezoekers en/of deelnemers aanwezig zijn;  
- het evenement duurt niet langer dan 1 dag;  
- er wordt geen elektronisch versterkte muziek gespeeld na 22:00 uur; 
- het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fietspad, parkeergelegenheid en vormt 

ook anderszins geen belemmering voor voertuigen en hulpdiensten; 
- er worden enkel twee kleine opstellingen, inrichtingen of tijdelijke constructies  (vb.  

een tent, kraam, tafel met stoelen, toog, e.a.) geplaatst die samen niet meer dan 10 m²  
oppervlakte innemen.  Een tafel met stoelen en een toog in een tent wordt beschouwd 
als één kleine opstelling, inrichting of tijdelijke constructie;   

- er wordt tijdens het evenement geen open vuur gestookt of vuurwerk afgestoken; 
- het evenement is minstens 21 dagen voor de dag dat het evenement plaats vindt, 

gemeld;.  
- er worden geen sterke alcoholische dranken  geschonken. Onder sterke alcoholische 

drank wordt verstaan drank zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 
betreffende de structuur en de tarieven van de accijnsrechten op alcohol en op 
alcoholhoudende drank. 

 
Alle andere evenementen worden beschouwd als ‘groot’ evenement. 
 
§ 2.- Kleine evenementen: voorwaarden: 
 
1. Melding. 
 
a. Het inrichten van een klein evenement vereist een voorafgaande digitale melding aan 
de burgemeester via het internet én een voorafgaande ontvangstbevestiging van deze melding.  
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Elke wijziging van de gegevens vermeld in het meldingsformulier vereist een nieuwe 
melding. 
 
De melding gebeurt digitaal via : www.antwerpen.be/evenementen [of via www.opsinjoren.be] 
 
[De goedkeuring van een digitale aanvraag tot ondersteuning van een klein evenement door 
de dienst Opsinjoren van de stad geldt als digitale melding. De ontvangstbevestiging van deze 
melding wordt schriftelijk (digitaal of per brief) overgemaakt aan de aanvrager.  Wanneer 
ondersteuning niet schriftelijk wordt goedgekeurd,  dient alsnog een melding te gebeuren 
zoals voorzien in de eerste alinea.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012 
 
b. De melding gebeurt door de organisator van het evenement. De organisator is een 
meerderjarig natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Van een rechtspersoon wordt opgave 
gedaan van minstens één meerderjarige wettelijke vertegenwoordiger . 
 
c. De melding bevat de gegevens onder meer met betrekking tot  de organisator, 
contactpersoon,  de plaats, de datum, de duur, het aantal deelnemers, het soort evenement,  de 
veiligheidsmaatregelen, de opstellingen, inrichtingen of tijdelijke constructies.  
 
d. Om gevaar voor de openbare orde, veiligheid, en rust te voorkomen, is de organisator 
gehouden de vragen omtrent de modaliteiten van het evenement waarheidsgetrouw en 
nauwkeurig te beantwoorden (vb. gebruik van geluidsbronnen, plaats van inname van de 
openbare ruimte, activiteiten, doelgroep, tijdelijke opstellingen/inrichtingen/tijdelijke 
constructies).  
 
e. De melding bevat gegevens over de inzet interne ordedienst (vb. bestaande uit 

vrijwilligers, stewards of andere)  
 
f. De burgemeester, politie, brandweer  en de bevoegde overheidsdiensten kunnen steeds 
bijkomende gegevens opvragen. Ze kunnen naar aanleiding van de melding van het 
evenement bijkomende specifieke voorwaarden opleggen of afwijkingen toestaan, die de 
organisator moet naleven. 
 
2. Communicatie  
 
a. De organisator staat zelf in voor de voorafgaande communicatie naar de personen, 
bedrijven en instellingen, die hinder kunnen ondervinden van het evenement. Dit gebeurt door 
ten laatste 14 dagen voor het evenement een kort bericht in de brievenbussen te posten. De 
inhoud van de communicatie bevat minstens de geplande activiteit, de datum en tijdstip van 
aanvang en einde van het evenement, de eventuele hinder (geluid,…), de naam en het 
telefoonnummer van de verantwoordelijke waar men terecht kan voor meer informatie en 
eventuele klachten.  
 

http://www.antwerpen.be/evenementen
http://www.opsinjoren.be/
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b. Indien de weersvoorspellingen wijzen op een buitentemperatuur van meer dan 27°C, 
dient de organisator  voldoende te communiceren rond de preventie tegen zonnebrand 
(aansporen tot gebruik zonnebril, hoofddeksel, …) en dient hij voldoende gratis drinkwater te 
voorzien. 
 
3. Uitvoering van het evenement. 
 
A. Algemeen. 
 
a. Onverminderd de verplichte naleving van de hogere en stedelijke  regelgeving, is de 
organisator gehouden het evenement uit te voeren conform de voormelde criteria, de gegevens 
op het meldingsformulier en de opgelegde voorwaarden. Hij staat in voor de naleving ervan 
door de eigen medewerkers, onderaannemers, partners en bezoekers van het evenement. 
 
[b]. De door de melder opgegeven contactpersoon is tijdens het evenement permanent 
aanwezig en bereikbaar op het evenement en aanspreekbaar ter plaatse 
 
[c]. De uitvoering van het evenement hindert geen andere reglementaire evenementen op 
dezelfde plaats en tijdstip. 
 
[d]. Wanneer het evenement hinder kan veroorzaken voor buurtbewoners, voor bedrijven 
of particuliere instellingen in de omgeving, voor het openbaar vervoer en andere 
weggebruikers, neemt de organisator de nodige maatregelen om dit maximaal te vermijden. 
 
Opsomming gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012 
 
B. Veiligheid: Inname van de openbare ruimte. 
 

a. Onverminderd de strikte naleving van hogere regelgeving (o.m. 
verkeersreglementering), mag de inname van de openbare ruimte (o.m. door opstellingen, 
inrichtingen of tijdelijke constructies, activiteiten e.a.)  in geen geval:  
- enige hinder vormen voor een vlotte en veilige ontruiming van het evenement en van 

de achterliggende en nabij gelegen gebouwen. De onmiddellijke ontruiming van de 
ingenomen openbare ruimte moet steeds gegarandeerd blijven; 

- een gevaar opleveren voor personen, gebouwen en andere particuliere eigendommen;  
- werkzaamheden en vlotte doorgang van politie- en hulpdiensten  hinderen; 
- schade toebrengen aan de openbare ruimte, met inbegrip van de openbare weg en 

groene ruimten, en aan openbare en particuliere eigendommen (vb. door 
verankeringen in  verhardingen aan te brengen, bomen e.a.); 

 
b. De organisator neemt de nodige maatregelen zodat het evenement de doorgang voor 
andere weggebruikers niet belemmert.  
 
c. Alle  onderdelen van een opstellingen, inrichtingen of tijdelijke constructies   moeten 
meer dan 1,20 m verwijderd zijn van de gevel van bebouwing. 
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Iedere toegang en gevelopening (nooduitgangen, deuren, poorten, ramen…) van naburige 
gebouwen of van lokalen in een gebouw (vb. publieke parkings), ter hoogte van hetwelk de 
openbare ruimte wordt ingenomen, moet steeds over de volle lengte van deze toegang en 
gevelopening en over de volle diepte van de inname vrij blijven en bereikbaar zijn, ook al 
geeft de toegang/gevelopening  toegang tot lege lokalen of zijn ze in gebruik door de 
organisator van het evenement . 
 
d. Hulp- en politiediensten moeten op de openbare weg te allen tijde een vrije doorgang 
krijgen. Dit geldt zowel voor het doorgaand als voor het bestemmingsverkeer van 
bovenvermelde diensten. De doorgang moet voldoen aan volgende voorwaarden: 
-  hij  mag niet doodlopen; 
- hij  is altijd minimaal 4 meter hoog en 4 meter breed. Dit geldt ook voor een plein, 

zodat ook gebouwen rond een plein bereikbaar zijn voor de voertuigen van de 
hulpdiensten;  

-  hij heeft draaistralen van minimaal 11 meter aan de binnenkant en 15 meter aan de 
buitenkant zodat brandweervoertuigen en andere hulpdiensten kunnen in- en uitdraaien 
en de nodige manoeuvres kunnen uitvoeren; 

- hij is tussen de 4 meter en 10 meter verwijderd van de gevellijn van een gebouw met 
meer dan één gelijkvloers niveau; 

- hij is minder dan 60 meter verwijderd van gebouwen met alleen gelijkvloers niveau;  
- hij is volledig vrij toegankelijk, d.i. er staan geen voertuigen geparkeerd of  

opstellingen, inrichtingen of tijdelijke constructies opgesteld, tenzij ze in minder dan 
één minuut verwijderd kunnen worden (bv. kleine tafels en stoelen, vuilnisbakken,…).  

 
Bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico moeten 
altijd en volledig bereikbaar blijven voor politie- en hulpdiensten. 
 
e Voorzieningen van openbaar nut moeten steeds vrij gehouden worden (o.m. 
rioolmonden, sleutelmonden gasmaatschappij, verlichtingsmasten, straatputten, watermonden 
en andere voorzieningen van nutsbedrijven). De ondergrondse en bovengrondse watermonden 
(hydranten) moeten steeds vrij en goed bereikbaar zijn. De afstand van minstens 1 m rond van 
watermonden dient steeds gevrijwaard te blijven van een mogelijke inname. 
 
f. Opstellingen, inrichtingen of tijdelijke constructie of onderdelen daarvan mogen niet 
verankerd worden in de grond of aan de gevel, straatmeubilair, keldergaten, bomen en andere 
voorwerpen die in opdracht van de stedelijke overheden, hogere overheden of nutsbedrijven 
werden geplaatst  
 
g. Autovrije pleinen moeten te allen tijde autovrij blijven.  Het is enkel toegestaan om 
materiaal af te leveren of op te halen tijdens de opbouw/afbraak van het evenement. Om 
veiligheidsredenen zijn manoeuvres nooit toegelaten, enkel rechtlijnige bewegingen met een 
voertuig zijn toegelaten.  De maximum drukbelasting op een plein mag ten hoogste 0,5 
kg/cm² bedragen. Bij warm weer en grote puntlasten (bv. bij het plaatsen van een stelling), 
moeten er verdeelplaten gebruikt worden om de bitumineuze verharding te beschermen. 
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h. Het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering is onderworpen aan volgende 
voorwaarden: 
- ze mag geen schade berokkenen aan het stadspatrimonium;  
- ze mag niet aan bomen, verkeerspalen, straatmeubilair e.a. bevestigd worden;  
- er mag  geen verwarring ontstaan met de bestaande verkeerssignalisatie;  
- ze mag slechts onmiddellijk vóór het evenement geplaatst worden; na afloop van het 

evenement moet ze onmiddellijk verwijderd worden;  
- het plaatsen van publiciteits- en verkeersborden is verboden. 
 
C. Andere veiligheidsmaatregelen 
 
a. De organisator is verantwoordelijk voor een vlot en veilig verloop van het evenement 
en  neemt hiertoe alle noodzakelijke maatregelen.  
Hij zet de nodige middelen in, zodat de integriteit van het publiek, van  medewerkers, van de 
hulpdiensten, van de politie en andere betrokkenen gevrijwaard blijft (o.m. van bedreigingen, 
haat,  woede, verboden wapendracht, slagen en verwondingen, e.a.). 
 
b. Onverminderd de verplichte strikte naleving van de hogere regelgeving terzake (o.m. 
de wet op de openbare dronkenschap (besluitwet van 14 november 1939)) en de naleving van 
de maatregelen en voorwaarden opgelegd door de bevoegde diensten, is dronkenschap tijdens 
het evenement niet toegelaten. Het is tevens strikt verboden alcohol aan dronken personen te 
schenken. 
 
c. De organisator laat het bezit, gebruik en handel in verdovende middelen niet toe.  
 
D Geluidsoverlast. 
 
a. Onverminderd de strikte naleving van de regelgeving inzake geluidsnormen (o.m. KB 
van 24 februari 1977 en de  politiecode) dienen alle maatregelen en voorwaarden opgelegd 
door de politie en bevoegde overheidsdiensten  worden nageleefd. 
 
[b]. In de nabijheid van gebedshuizen (o.m. kerken, moskeeën,synagogen of  andere 
gebedshuizen) ziekenhuizen en rusthuizen dient stilte in acht te worden genomen. 
 
Opsomming gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012 
 
E. Reinheid. 

 

a. De organisator staat  in voor de  reiniging van de ingenomen openbare ruimte en de 
verwijdering van afvalstoffen vanaf het ogenblik van de inname van de openbare ruimte, 
tijdens het evenement en tot na het evenement.  
 
b. De organisator voorziet voldoende  sluitende containers/vuilbakken op de openbare 
weg om zwerfvuil te vermijden. Hij doet het nodige om deze containers/vuilbakken tijdig en 
regelmatig te vervangen, zodat er geen afval of vuilnis rond de containers/vuilbakken ligt. . 
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c. De organisator draagt er zorgt voor dat er voldoende toiletten (met inbegrip van de 
openbare toiletten en beschikbare private toiletten) beschikbaar zijn, zodat wildplassen 
vermeden wordt. Hij staat tevens in voor het tijdig en regelmatig ledigen en reinigen van deze 
toiletten. 
 
d. Na het evenement maakt de organisator de ingenomen openbare ruimte volledig vrij. 
Hij neemt onmiddellijk alle maatregelen om ze, desgevallend voorlopig, veilig te stellen. De 
openbare ruimte wordt in de oorspronkelijke toestand achtergelaten. Alle zwerfvuil afkomstig 
van het evenement (ook het afval verspreid in omliggende straten en pleinen), wordt 
onmiddellijk na afloop opgeruimd 
 

e. Het artikel  170 van de politiecode blijft onverminderd van toepassing voor, tijdens en 
na een evenement.  De organisator van het evenement is hoofdelijk aansprakelijk voor 
inbreuken op deze bepaling.  De belasting op deze activiteit (belasting op vaste en mobiele 
reclame) moet vooraf betaald worden.  Het betalingsbewijs moeten de verdelers steeds 
kunnen voorleggen. 
 
§ 3. Grote evenementen. 
 
a.  Grote evenementen zijn enkel mogelijk, mits schriftelijke en voorafgaande toelating 
van de burgemeester De aanvraag geschiedt via een digitale evenementenaanvraag via het 
internet. De aanvraag moet ten minste 8 weken op voorhand worden gedaan   
 
b. De aanvraag gebeurt door de organisator van het evenement. De organisator is een 
meerderjarig natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Van een rechtspersoon wordt opgave 
gedaan van minstens één meerderjarige wettelijke vertegenwoordiger. 
 
c. De aanvraag bevat de gegevens onder meer met betrekking tot  de organisator, 
contactpersoon,  de plaats, de datum, de duur, het aantal deelnemers, het soort evenement, de 
veiligheidsmaatregelen, de ingezette tijdelijke constructies  
 
d. Op basis van de gegevens opgegeven in de  aanvraag worden voorwaarden opgelegd. 
De toelating is enkel geldig voor wat is aangevraagd. Voor wijzigingen in die gegevens of 
modaliteiten verbonden aan het evenement, is een nieuwe aanvraag vereist. De organisator is 
ertoe gehouden het evenement uit te voeren conform deze aanvraaggegevens.  
 
§ 4. Schade 
Het reglement herstelling openbare ruimte (Gemeenteraad, 14 december 2009, jaarnummer 
2115) is van toepassing op het organiseren van evenementen. 
 
De organisator moet afzonderlijke plaatsbeschrijvingen opstellen van de in te nemen openbaar 
ruimte, zoals bepaald in het voormeld reglement.  
De organisator is aansprakelijk voor elke schade die de stad lijdt door de inname van de 
openbare ruimte. Hij vrijwaart de stad voor elke vordering tot schadevergoeding 



- Bijgewerkt tot en met 5 december 2012 - 34 

voortvloeiend uit de inname van de openbare ruimte. De stad kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor schade ten gevolge van de inname toegebracht aan personen, eigendommen van 
de gebruiker of van derden, ook al is de inname vergund, toegelaten of geregistreerd. 
 
Eventuele schade aan de openbare ruimte ten gevolge van de inname dient door de 
organisator onmiddellijk gemeld te worden aan de bevoegde stadsdiensten. 
 
In geen enkel geval mag de organisator de schade aan de openbare ruimte zelf herstellen. 
Gebeurt dat wel, dan zal de stad, op kosten en risico van de organisator, die herstelling 
ongedaan maken en de openbare ruimte zelf definitief herstellen. 
 
Te allen tijde moet door de organisator de veiligheid van de openbare ruimte gevrijwaard 
blijven. Hij is verplicht om tijdelijke maatregelen te nemen om de openbare veiligheid te 
garanderen, zowel tijdens als na de inname van de openbare ruimte. 
 
§ 5. Toezicht en handhaving. 
 
a. Door het verrichten van een melding of een  aanvraag aanvaardt de organisator alle 
voorwaarden die worden opgelegd naar aanleiding van de melding/aanvraag en verbindt hij 
zich ertoe om deze voorwaarden na te leven. Dit geldt zowel voor de algemene voorwaarden, 
die van toepassing zijn op een melding/aanvraag als voor de specifieke voorwaarden, die 
opgelegd zijn al naargelang het gemelde/aangevraagde evenement. Dit geldt eveneens voor 
bijkomende voorwaarden die tijdens de voorbereiding, uitvoering en beëindigen van 
evenement  opgelegd worden door de burgemeester, politie, brandweer, stads- en andere 
overheidsdiensten. Afwijkingen hiervan zijn slechts toegelaten mits voorafgaande schriftelijke 
toelating.  
 
b.  De melding aan en de ontvangstbevestiging van de melding of de toelating van de 
burgemeester én de opgelegde voorwaarden, moeten door de contactpersoon op eerste 
verzoek van de politie, brandweer of een daartoe bevoegd ambtenaar van de stad  voorgelegd 
worden. Hetzelfde geldt voor andere verplichte bijkomende specifieke vergunningen die op  
het evenement van toepassing zijn. 
 

c. Een evenement  dat niet gemeld is of niet toegelaten is, is verboden. Hetzelfde geldt 
voor een klein evenement dat niet beantwoordt aan criteria die gelden voor een klein 
evenement. Evenementen die niet beantwoorden aan de gegevens vermeld in de aanvraag zijn 
eveneens verboden. Bij gebreke van onmiddellijke stopzetting en verwijdering van het 
evenement door de organisator, wordt het evenement ambtshalve door  de politie op kosten en 
risico van de organisator stopgezet en/of verwijderd. 
 

d. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de bevoegde stadsdiensten ter plaatse 
die het evenement begeleiden, dienen strikt en onmiddellijk opgevolgd. 
 
e. Bij niet naleving van de voorwaarden of om redenen van openbare orde en overlast  
kunnen de burgemeester, de politie, de brandweer en bevoegde stadsdiensten de organisator 
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bevelen maatregelen te nemen of zelf maatregelen nemen op zijn  kosten en risico,  en de 
opgelegde voorwaarden wijzigen of bijkomende voorwaarden opleggen zonder recht op 
schadevergoeding voor de organisator of een andere derde.  
 
f. De burgemeester kan op elk ogenblik een toelating intrekken, een gepland, gemeld of 
toegestaan evenement verbieden, en doen stopzetten en/of verwijderen, wanneer hij van 
oordeel is dat het evenement  een gevaar zou betekenen voor de openbare veiligheid, orde en 
rust, zonder recht op schadevergoeding voor de organisator of een andere derde.  Dit kan zich 
onder meer voordoen wanneer op dezelfde locatie meer dan één evenement werd gemeld of 
aangevraagd. 
 
Artikel 86.- Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester is het aan 
artiesten verboden hun activiteiten uit te oefenen op de openbare weg, daarin begrepen de 
plaatsen welke overeenkomstig artikel 165 privatief mogen gebruikt worden, alsmede in de 
stations van de premetro. 
 
De aanvraag voor het uitoefenen van deze activiteiten op de openbare weg moet 
ingediend worden bij de burgemeester 
 Via: [www.antwerpen.be/Formulieren/20100818_nederlandse_aanvraag.pdf   ] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 5 maart 2012, inwerkingtreding: 21 maart 2012. 
 
 
Artikel 87.- Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester is het 
verboden gelijk welke dranken te verkopen of op te dienen op de openbare weg. 
De toestemming moet ten minste 4 weken op voorhand worden gevraagd. 
 
De aanvraag voor het verkopen/opdienen van gelijk welke dranken moet ingediend 
worden bij de burgemeester 
 Via evenementenloket van uw districtshuis (2) 
 
Indien er alcoholische dranken worden geschonken dient een moraliteitsattest te worden 
aangevraagd  
 Via de bedrijfseenheid [samen leven] (1) 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
[Afdeling 4-Fooractiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie 
 
[Opmerking: Als wordt verwezen naar “het college”, wordt daarmee bedoeld:  

- voor wat betreft de bovenlokale foren: het college van burgemeester en schepenen; 
- voor wat betreft de lokale foren: het districtscollege van het district waar de foor. 

plaatsheeft.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 24 september 2012, inwerkingtreding: 10 oktober 2012 
 
 

http://www.antwerpen.be/Formulieren/20100818_nederlandse_aanvraag.pdf
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Onderafdeling 1.- Bepalingen over het innemen van de standplaats 
 
Artikel 88.1.- De instellingen moeten worden opgesteld op de door het college vooraf 
toegestane en aangeduide oppervlakte. De vrije ruimte tussen de toegewezen standplaatsen 
mag gedurende de volledige foorperiode niet worden versperd. 
 
Artikel 88.2.- De foornijveraars mogen de hen toegewezen standplaatsen slechts maximum 
vijf dagen vóór de opening van de foor innemen, op voorwaarde dat het volledige 
standgeld betaald is. Het foorterrein moet uiterlijk de derde dag na de foorperiode, vóór 18 
uur volledig ontruimd zijn. Indien noodzakelijk door plaatselijke omstandigheden 
(bijvoorbeeld openbare markt, parking,…) kan door stadsafgevaardigden worden 
afgeweken van de regeling voor het op- en afrijden.  

 
Artikel 88.3.- Bij het opstellen van de instellingen moeten de laadwagens, zodra zij 
afgeladen zijn, onmiddellijk van het foorterrein (wandelwegen en doorgangen inbegrepen), 
worden verwijderd.  
 
Artikel 88.4.- De foornijveraars worden verondersteld de hun toegewezen standplaats goed 
te kennen. Door een standplaats aan te vragen verzaken zij aan alle verhaal wegens hinder 
of schade die zij zouden kunnen ondervinden door de aanwezigheid van bomen, palen, 
banken, draden, schakelkastjes, enz. vóór, achter of boven hun instelling. Zelfs indien het 
standgeld volledig betaald werd, zal elke plaats of deel ervan die om 8 uur ‘s morgens vòòr 
de openingsdag niet is bezet, worden beschouwd als opgegeven en kan die opnieuw 
worden toegewezen volgens het “reglement met betrekking tot fooractiviteiten en 
ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare foren en op het openbaar 
domein”, zonder dat de foornijveraar enige schadevergoeding of terugbetaling van het 
standgeld kan eisen. 
 
Artikel 88.5.- Het is de foornijveraars verboden schade toe te brengen aan het wegdek, de 
aanpalende wandel- en rijwegen, voetpaden en parkeerterreinen. Zij mogen hun 
instellingen niet vasthechten aan weg of bomen, verlichtingstoestellen of verkeerstekens. 
De aangebrachte beschadigingen zullen door de diensten van de stad worden geschat en 
hersteld, op kosten van de betrokken foornijveraar. 
 
Artikel 88.6.- De foornijveraar moet een instelling met behoorlijk uitzicht opstellen. Alle 
publiciteits-, reclame- en/of andere teksten op de instellingen moeten in het Nederlands 
worden aangebracht. Alle instellingen moeten op de aangeduide lijnrichtingen worden 
opgesteld.  
 
Artikel 88.7.- Elke deelnemende foornijveraar met een kermistoestel van Type A (hoogte > 
5m of snelheid > 10m/s) moet een schriftelijk document voorleggen waarin de noodstop- en 
evacuatieprocedure wordt weergegeven voor zijn attractie. Dit document is opgesteld in 
duidelijk Nederlands en werd goedgekeurd door een onafhankelijk keuringsorganisme. Een 
eerste exemplaar van dit document wordt gedurende de duur van de foor bijgehouden door de 
bevoegde stadsdiensten. Een tweede exemplaar moet steeds en onmiddellijk beschikbaar zijn 
voor inzage op de attractie zelf (aan de kassa). De aanwezige exploitanten moeten van dit 
document op de hoogte zijn en moeten de in dit document omschreven procedures kunnen 
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uitvoeren. Indien het document betreffende noodstop- en evacuatieprocedure niet aanwezig is 
op de attractie, mag deze niet openen. 
 
Artikel 88.8.- Voor de sinksenfoor geldt bijkomend:  
[Het is verboden een foortoestel uit te baten zonder vrijgave door de hiertoe bevoegde 
ambtenaren of politiediensten, na toezicht en controle zoals hierna bepaald.]  
De foornijveraars moeten op een vooraf door het college te bepalen dag vóór de opening van 
de sinksenfoor in hun instelling aanwezig zijn vanaf 8.30 uur om de […]afgevaardigden, 
gelast met het toezicht en de technische controle, alle inlichtingen over hun instellingen 
(inclusief de noodstop- en evacuatieprocedure) te geven. Dit impliceert dat de instelling al 
aanwezig, volledig opgesteld en ingericht moet zijn, behalve wanneer de foornijveraar beroep 
kan doen op overmacht. Als bij een tweede controlebezoek blijkt dat geen gevolg werd 
gegeven aan de opmerkingen van [deze afgevaardigden] kunnen de instellingen waarvan de 
veiligheid in het gedrang komt, om veiligheidsredenen worden gesloten, zonder dat de 
betrokken foornijveraars hiervoor terugbetaling van het standgeld of enige schadevergoeding 
kunnen eisen.  
 
Gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 2009 
 
Onderafdeling 2.-Bepalingen over het foorterrein 
 
Artikel 89.1.-  
§1 Op het foorterrein mogen alleen wagens worden geplaatst die onmisbaar zijn voor de 
exploitatie van de instellingen. De burgemeester of zijn afgevaardigde beslist over de 
gepastheid van de aanwezigheid van elke wagen en over de plaats die deze zal innemen. 
§2 De wagens die onmisbaar zijn voor de exploitatie van de instellingen (frigowagen en 
stroomaggregaat), moeten zo dicht mogelijk tegen de instelling worden opgesteld. Voor elke 
standhouder wordt, indien mogelijk, een ruimte op het foorterrein voorbehouden voor 
plaatsing van een woonwagen of caravan die hij gebruikt voor zijn huisvesting. 
§3 Bij de toewijzing van de standplaats(en) moeten de juiste afmetingen van de woonwagen 
of caravan, met inbegrip van eventuele luifels, terras en trap, worden opgegeven. De 
voorbehouden ruimte voor elke wagen zal indien nodig op het foorterrein worden afgelijnd en 
aangeduid met een nummer dat overeenkomt met het nummer van de standplaats van de 
instelling.  
§4 Op het foorterrein worden geen woonwagens en/of slaapwagens toegelaten die niet 
voorzien zijn van chemische toiletten of andere die als volstrekt hygiënisch kunnen worden 
beschouwd.  
§5. Exploitanten van een verbruikssalon (inclusief gebaksalon) dienen te beschikken over een 
gepast toilet voor hun klanten, binnen de hen toegewezen exploitatieruimte.  
§6 De burgemeester of zijn afgevaardigde kan steeds het aantal toegelaten wagens op het 
foorterrein beperken. 
§7 Blijven de eigenaars in gebreke met de uitvoering van het reglementair plaatsen of 
verwijderen van wagens, dan kan de stad dit doen op kosten en risico van de nalatige 
foornijveraars. 
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Artikel 89.2.- De stad neemt geen bewaking op zich van de foorinstellingen en wagens 
staande op het foorterrein of elders; zij is evenmin verantwoordelijk voor beschadiging, 
verlies of diefstal van de daarin geborgen of tentoongestelde zaken. 
 
Artikel 89.3.- Het is verboden de afloop van het water op het openbaar domein naar de 
rioolmonden op enige wijze te stremmen. Daartoe moeten de greppels van de rijwegen en 
de rioolmonden volledig worden vrijgelaten. Het huishoudelijk afvalwater moet langs 
waterdichte leidingen van voldoende doorsnede tot aan de rioolkolken worden gevoerd. 
Pekelwater, oliën en andere schadelijke vloeistoffen moeten worden ingezameld in 
waterdichte recipiënten en mogen niet in de riolen worden geloosd. 
 
Artikel 89.4.- De uitlaat van dieselmotoren moet minstens één meter uitsteken boven de 
instellingen met een minimum hoogte van vier meter boven de begane grond en moet zo 
worden aangebracht dat omstaande bomen niet beschadigd worden. 
 
Artikel 89.5.- Het is verboden op het foorterrein dieren te laten loslopen. 
 
Artikel 89.6.- De burgemeester of zijn afgevaardigde kan toestaan om over de breedte van 
het gangpad van het foorterrein en ten minste 4,20 meter boven de begane grond 
reclamedoeken of lichtreclames te plaatsen. Hiervoor moet de foornijveraar of een door de 
stad goedgekeurde sponsor een schriftelijke en voorafgaande toestemming vragen aan de 
burgemeester of zijn afgevaardigde. Voor elke reclamedoek of lichtreclame zal een 
belasting moeten worden betaald, gebaseerd op het belastingreglement op vaste reclame-
inrichtingen en aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden.  
 
De aanvraag om reclamedoeken of lichtreclames over de breedte van het gangpad van het 
foorterrein te plaatsen, moet worden ingediend bij de burgemeester 
 
 Via de bedrijfseenheid [actieve stad – bedrijvenloket] (3) 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
Onderafdeling 3.-Bepalingen over de uitbating van de foorinstelling 
 
Artikel 90.1.- De burgemeester of zijn afgevaardigde mag:  
a) de toegang tot sommige instellingen verbieden aan personen onder de 18 jaar; 
b) zich, net als stadsafgevaardigden tijdens de uitoefening van hun ambt, steeds toegang 

verschaffen tot de instelling; 
c) de muziek in de foorinstellingen doen stilleggen of doen minderen indien in de 

onmiddellijke omgeving van een foor concerten of andere manifestaties georganiseerd 
worden ter gelegenheid van een festiviteit, waarvan de foor deel uitmaakt. Tevens zal 
bij het eventueel afsteken van vuurwerk, of een andere activiteit, de verlichting in de 
instellingen, op verzoek van stadsafgevaardigden, dienen getemperd tot een minimum. 

 
Artikel 90.2.- De foornijveraars die dranken, gebak, andere eetwaren of snoep verkopen,  
moeten steeds zuivere en onvervalste waren gebruiken. Onverpakt suikergoed, nougat, 
chocolade, enz., mogen enkel worden uitgestald achter glas of stofwerend gaas. 
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Artikel 90.3.- In elke instelling moet goed zichtbaar een bord worden aangebracht met 
vermelding van de naam van de uitbater, het ondernemingsnummer en het nummer van de 
machtiging als werkgever.  
 
Artikel 90.4.- In de instellingen moeten de gehanteerde prijzen groot genoeg vermeld staan 
zodat zij van op het wandelpad goed zichtbaar zijn. 
 
Artikel 90.5.- Het is verboden dranken voor rechtstreekse consumptie te verkopen, behalve 
in sandwichbars en gebakkramen met of zonder salon. 
 
Artikel 90.6.- Het is verboden als onzedelijk en weerzinwekkend geachte schouwspelen te 
geven, agressie-opwekkende toestellen te plaatsen en geldspelen te exploiteren. 
 
Artikel 90.7.- Het is verboden vuurwerk, speelgoed(stink)bommetjes, springtuigen en 
dergelijke toe te kennen als prijs bij deelname aan een spel.  
 
Artikel 90.8.- De foornijveraars en hun personeel mogen zich niet opdringerig opstellen ten 
opzichte van de foorbezoekers. 
 
Artikel 90.9.- Het is verboden tickets op de openbare weg te verkopen; deze tickets moeten 
in de instelling zelf worden uitgereikt. 
 
Artikel 90.10.- Tijdens de exploitatie is het verboden vóór de "loterij"-instellingen 
loterijbriefjes of wikkels te werpen of te laten liggen die niet afkomstig kunnen zijn van het 
normale verkoopsdebiet, dit onder meer om brandgevaar in te perken. 
 
Artikel 90.11.- Het is verboden dronken personen tot de instellingen toe te laten. 
 
Artikel 90.12.- Het is verboden in de sandwichbars, alikruikenstands, deegwarenstands, 
suikerspininstellingen, gebakinstellingen, gebaksalons (uitgezonderd in de verbruikszaal) de 
eetwaren, eigen aan voornoemde categorieën, onderling in deze instellingen te koop aan te 
bieden.  
 
[Artikel 90.13 
 
De foornijveraar moet bij het beëindigen van de foor alle bedrijfsafval, afkomstig van of 
voortspruitend uit de exploitatie van de foorinstelling, verwijderen en meenemen. De kramen 
of wagens moeten altijd zodanig zijn ingericht dat geen vloeistoffen op de grond lopen.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 september 2012, inwerkingtreding: 9 oktober 2012  
 
 
Onderafdeling 4.- Bepalingen over de openingsuren 
 
Artikel 91.1.- Behoudens andersluidende bevelen of verordeningen van de bevoegde 
diensten mogen de foorinstellingen worden geëxploiteerd:  
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a) op marktdagen (indien technisch en praktisch mogelijk), op zondagen en op wettelijke 
en plaatselijke feestdagen vanaf 9 uur, 

b) op woens- en zaterdagen, en tijdens de dagen van een schoolverlof vanaf 14 uur, 
c) op de andere werkdagen vanaf 15 uur. 
De instellingen moeten worden gesloten om 1 uur de morgen na de exploitatie van vrijdag, 
zaterdag, een plaatselijke feestdag of een wettelijke feestdag uitgezonderd paasmaandag en 
pinkstermaandag; de andere dagen om 24 uur. De burgemeester of zijn afgevaardigde kan 
van deze sluitingsuren afwijken wanneer een belangrijk evenement (georganiseerd of 
goedgekeurd door het stads- of districtsbestuur) tegelijk met de foor plaatsvindt of wanneer 
de omstandigheden dit rechtvaardigen.   
 
Artikel 91.2.- De foornijveraar is verplicht alle foordagen te exploiteren: 
a) op de winterforen van 16 uur tot 20 uur (winterforen zijn foren die tussen 1 oktober en 

het begin van de paasvakantie worden georganiseerd); 
b) op alle andere foren van 15 uur tot 22 uur en van 14 uur tot 22 uur tijdens 

schoolverlofdagen; 
c) de foren in Berendrecht en Zandvliet moeten niet geopend te zijn op donderdag en 

vrijdag; 
d) op de sinksenfoor: tussen 18 en 22 uur, met uitzondering van woensdag, zaterdag, 

zondag en feestdag(en) waarop moet worden geëxploiteerd vanaf 15 uur tot 22 uur. De 
instellingen "exhibitie met parade" zoals boks- en danspaleis en dergelijke, moeten 
enkel worden geëxploiteerd op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdag(en); de andere 
dagen dienen deze instellingen enkel geopend en behoorlijk verlicht te zijn. De 
instellingen die enkel geëxploiteerd worden tot 22 uur, moeten op vrijdag, zaterdag, 
zondag en feestdag(en) verlicht blijven tot 24 uur. De foornijveraars die een instelling 
met parade exploiteren, moeten deze parade onderbreken gedurende de vertoningen. 

 
Onderafdeling 5.-Geluidsbepalingen 
 
Artikel 92.1.- Werktuigen, motoren en generatoren mogen geen gedruis of gedreun 
veroorzaken dat abnormaal hinderlijk is voor de buurt.  
 
Artikel 92.2.- Dieselmotoren moeten worden stilgelegd bij het sluiten van de foor.  
 
Artikel 92.3.- Het is de foornijveraars niet toegelaten om een geluidsemissie te produceren 
die als hinderlijk voor de omwonenden kan worden ervaren ondermeer omwille van een 
constante repetitieve en veelal eentonige structuuropbouw, al dan niet overheersd door 
bastonen of schrille en weerkerende signalen. 
 
Artikel 92.4.- De geluidsemissie afkomstig van muziekinstrumenten, hifi-apparatuur, 
luidsprekers,… moet, onverminderd de bepalingen vermeld in de terzake vigerende 
wetgevingen: 
- altijd onder de drempel van 90 decibel (dB(A)) blijven; 
- vanaf 22.00 uur worden beperkt tot een maximum van 80 decibel (dB(A));  
- vanaf 23.30 uur worden beperkt tot een maximum van 75 decibel (dB(A)). 
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[Elektronische versterkte muziek moet automatisch gedempt worden bij gelijktijdig 
gebruik van luidsprekers door de foornijveraar, zodanig dat het maximum toegelaten 
geluidsniveau niet wordt overschreden.] 
De politie of bevoegde ambtenaren kunnen, gelet op onvoorziene en tijdelijke 
omstandigheden, steeds strengere voorwaarden opleggen dan hierboven vermeld. De 
metingen zullen geschieden op gelijk welke plaats, 5 meter van de geluidsbron verwijderd. 
Aan overtreders kan verbod worden opgelegd nog verder gebruik te maken van 
muziekinstrumenten, hifi-apparatuur, luidsprekers, enz., vanaf de overtreding tot aan het 
einde van de foorperiode. De luidsprekers mogen niet worden aangebracht aan de 
buitenkant van de instelling, maar wel aan de binnenkant en de opening van deze 
luidsprekers moet naar binnen en naar de grond gericht zijn. De apparatuur, 
verantwoordelijk voor de geluidsemissie, zal bij overschrijding van het maximum 
toegelaten geluidsniveau, eventueel na een tweede verwittiging, door de politie worden 
weggenomen en in bewaring gehouden tot na de foor. 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 september 2012, inwerkingtreding: 9 oktober 2012  
 
Artikel 92.5.- Het is verboden sirenes, claxons en luidsprekers van het hoorntype te 
plaatsen en/of er gebruik van te maken. Bij gebruik zullen zij door de politie worden 
weggenomen en in bewaring gehouden tot na de foor. 
 
Artikel 92.6.- Behoudens andersluidende bevelen of verordeningen van de bevoegde diensten: 
- mag er geen muziek worden gemaakt vóór 9 uur; 
- moet de muziek ophouden om 00.30 uur de volgende morgen na de exploitatie van 

vrijdag, zaterdag, plaatselijke feestdagen en wettelijke feestdagen uitgezonderd 
paasmaandag en pinkstermaandag en om 23.30 uur op de andere dagen.  

 
Onderafdeling 6.-Veiligheidsbepalingen 
 
Artikel 93.1.- In autoscooters en in alle gelijkaardige of om het even welke andere door de 
burgemeester of zijn afgevaardige aan te duiden instellingen, is het verboden kinderen 
beneden de 7 jaar toe te laten. De wagentjes van deze instellingen moeten voorzien zijn van 
veiligheidsgordels om de kinderen beneden de 12 jaar vast te riemen. Deze verplichting moet 
met duidelijke opschriften aan het publiek kenbaar worden gemaakt en de exploitanten 
moeten zorgen dat deze veiligheidsmaatregelen stipt worden nageleefd. 
Het aanbrengen van veiligheidsgordels is niet vereist indien: 
kinderen beneden de 12 jaar vergezeld zijn van een volwassen persoon; 
de toegang ontzegd wordt aan kinderen beneden de 12 jaar.   
 
Artikel 93.2.- De achterwand van elk schietkraam moet helemaal voorzien zijn van ijzeren 
platen van ten minste 4 mm dikte. In schietlokalen waar men uitsluitend wapens met 
samengeperste lucht gebruikt, mogen platen van ten minste 2 mm dikte worden 
aangebracht. Schietkramen waar gebruik gemaakt wordt van pijl en boog, moeten zodanig 
opgesteld en afgeschermd zijn dat niemand, zowel binnen als buiten de instelling, door 
afgeschoten of vallende pijlen kan worden geraakt. In alle instellingen moeten duidelijk 
opschriften hangen met de tekst "Streng verboden in zijdelingse richting naar het doel te 
schieten". 
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Artikel 93.3.- 
§1. Alle elektrische geleidingen moeten, zowel binnen als buiten de instelling, zorgvuldig 
en op doeltreffende wijze geïsoleerd zijn. Zij moeten van elk aanhechtings- en draagpunt 
worden geïsoleerd door middel van isolatoren in onbrandbaar materiaal en mogen niet 
worden vastgehecht aan de woonwagens of voertuigen die op het foorterrein staan. 
Schakelaars, meters, stroomonderbrekers, weerstanden en smeltveiligheden moeten aan 
alle technische eisen voldoen en mogen enkel worden bevestigd op onbrandbaar 
isolatiemateriaal. De smeltveiligheden moeten van het automatisch type zijn. Alle 
elektrische installaties moeten zijn opgesteld volgens de bepalingen van het "AREI". 
§2. De opstelling van krachtwerktuigen en het drijfwerk van de instellingen moet voldoen 
aan de bepalingen van het ARAB. Tevens moeten de aanloopweerstanden zodanig 
opgesteld zijn dat, de elektromachines niet in beweging kunnen worden gebracht door 
nalatigheid, onvoorzichtigheid of kwaadwilligheid. 
§3. Instellingen zoals autodroom, gocarts, e.d., waarvan de wagentjes rijden met 
benzinemotoren, worden slechts toegelaten onder de volgende voorwaarden:  
- de inhoud van de benzinetank van elk wagentje mag niet groter zijn dan 1,5 liter; 
- de snelheid van de wagentjes mag 25 km per uur nooit overschrijden; 
- de hoeveelheid benzine, die in een goed beschermd reservoir op het foorterrein 

wordt toegelaten, mag in geen geval meer dan 50 liter bedragen; 
- de wagentjes moeten in één richting rijden en mogen niet botsen; dit verbod zal 

door middel van goed zichtbare opschriften aan het publiek kenbaar worden 
gemaakt; 

- kinderen beneden de 12 jaar worden niet toegelaten. 
§4. De kabines op het foorterrein waarin zich de inlaatleidingen met veiligheidssluiting van 
de elektriciteitsmaatschappijen en de verbruiksmeters bevinden, moeten zo worden 
geplaatst en gesloten dat zij voor onbevoegde personen ontoegankelijk blijven. 
 
Artikel 93.4.- Volgende instellingen moeten voorzien zijn van nooduitgangen, aangewezen 
door duidelijke en steeds goed zichtbare opschriften: exhibitie (schouwburg) met of zonder 
parade, verbruiksgelegenheid, gebaksalon, amusementshal, automatisch behendigheidsspel, 
cakewalk, spooktrein/lift/kasteel, simulator, lachpaleis en spiegeldoolhof/paleis. Deze 
nooduitgangen moet steeds vrij blijven. De deuren moeten buitenwaarts opendraaien en in 
geopende stand kunnen worden vastgezet. Trommel- en draaikruisdeuren zijn verboden.  
 
Artikel 93.5.- Voor de instellingen voor schouwspelen gelden volgende bepalingen. 
§1 De vloeren en banken moeten in goede staat van onderhoud verkeren. Behalve in de loges 
is het verboden losse zitplaatsen te maken en te gebruiken. 
§2 Daar waar de vertoningen in het donker plaatsvinden, moeten de uitgangen en 
nooduitgangen met door de wet bepaalde verlichte signalisatie aangeduid zijn. 
§3 De breedte van gangen, trappen en uitgangen moet voor de toeschouwers of bezoekers die 
deze gebruiken, in verhouding zijn van 1,25 cm per persoon waarvoor een staan- of zitplaats 
is voorzien, met een minimum breedte voor elk van 80 cm. De doorgangshoogte zal minimum 
2 meter bedragen. Het aantal uitgangen hangt af van het aantal staan- en/of zitplaatsen in een 
instelling: 
- van 1 tot 50 personen: één uitgang; 
- van 51 tot 250 personen: twee uitgangen; 
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- van 251 tot 500 personen: drie uitgangen. 
Deze uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar liggen. 
 
Onderafdeling 7.-Algemene bepalingen 
 
Artikel 94.1.- De burgemeester of zijn afgevaardigde heeft altijd het recht aan de 
foorexploitanten bijkomende verplichtingen op te leggen, die hij nodig acht om de 
veiligheid, rust en de goede orde op het foorterrein te verzekeren. 
 
Artikel 94.2.- De foornijveraars moeten zich gedragen naar de onderrichtingen van de 
burgemeester of zijn afgevaardigde.] 
 
Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007  
 
[Afdeling 5. Ambulante activiteiten op openbare markten en op het openbaar domein]  
 
Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[…] 
 
-Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
-Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
[Opmerking: Als wordt verwezen naar “het college”, wordt daarmee bedoeld:  

- voor wat betreft de bovenlokale markten: het college van burgemeester en schepenen; 
- voor wat betreft de lokale markten: het districtscollege van het district waar de markt 

plaatsheeft] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 september 2012, inwerkingtreding: 9 oktober 2012 
 
Onderafdeling 1.– [M]arkten 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007. 
 
Artikel 90.-[…] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007. 
 
Artikel 91.-[…] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 92.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 93 .-[…] 
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Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 94.- […] 
 
-3. vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 januari 2006, inwerkingtreding: 11 februari 2006 
-4.,5.,6. opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 januari 2006, inwerkingtreding: 11 februari 2006 
-1.,2.,3. opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 

 
Artikel 95.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
 
Artikel 96.-[…] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
Artikel 97.-[…] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
Artikel 98.-[...] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
 
Artikel 99.- Koopwaren die bestemd zijn om op de markt te worden verkocht, mogen tijdens 
het vervoer naar en van de markt niet elders te koop aangeboden of verkocht worden. 
 
Artikel 100.- Behalve in uitzonderlijke omstandigheden en mits toestemming van de 
burgemeester of zijn afgevaardigde, mag de markthandelaar [die een abonnementsplaats mag 
innemen,] zich slechts [twee] voor het openingsuur van de markt […] op het marktterrein 
begeven. Hij moet de standplaats(en) onmiddellijk innemen. Luifels mogen slechts een half 
uur vóór de aanvang van de markt geopend worden. Buiten de openingsuren van de markt 
mag niet worden aangekocht of verkocht, zij het dat elke handelaar reeds wachtende klanten 
nog mag bedienen tot ten laatste een kwartier na het officiële einduur van de markt. De 
handelaar die zijn koopwaar niet heeft afgeladen op het openingsuur, mag deze, alvorens het 
afladen volledig is beëindigd, niet verkopen.  
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 september 2012, inwerkingtreding: 9 oktober 2012 
 
[Artikel 100 bis - De markthandelaar die zich als eerste op het marktterrein begeeft, sluit het 
marktterrein af met de door de stad geleverde marktafsluitingen. Elke volgende 
markthandelaar die het marktterrein betreedt, sluit onmiddellijk na de betreding van het 
marktterrein het terrein terug af met de stadsgebonden marktafsluitingen.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 juni 2011, inwerkingtreding: 13 juli 2011 
 
[…] 
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Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 september 2012, inwerkingtreding: 9 oktober 2012  
 
[Artikel 101.-De markthandelaar [moet] zijn koopwaar en materiaal binnen de grenzen van de 
toegewezen standplaats(en) op[…]stellen. De uitsprong van het tentdak mag […] geen hinder 
veroorzaken voor het publiek. De uitklapbare panelen van de verkoopwagens […], moeten te 
allen tijde onmiddellijk kunnen gesloten worden. De zijbekleding van het aan de kramen 
toegelaten tentdak moet in doorschijnend materiaal vervaardigd zijn, mag maximum 1m 
bedragen en mag slechts [worden] aangebracht […] indien de weersomstandigheden dit 
onmiskenbaar zouden vereisen.] 
 
-Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007  
-Vervangen door oud artikel 105§ en gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 102.- Het is verboden het marktkraam of onderdelen ervan op gelijk welke wijze in 
de grond te verankeren.] 
 
Vervangen door oud artikel 105§2 bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007 
 
[Artikel 103.- Geen enkel vervoermiddel mag langer in de wandelwegen of doorgangen voor 
het publiek op het marktterrein aanwezig zijn dan de tijd nodig voor het lossen en het laden en 
dit gedurende maximum een half uur na het aanvangsuur van de markt voor de voertuigen 
gebruikt door de uitbaters van de vaste standplaats(en), en één uur na het aanvangsuur van de 
markt voor de voertuigen gebruikt door de uitbaters van de losse standplaats(en). Mits 
bijzondere toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde kan hiervan afgeweken 
worden.] 
 
Opgeheven en vervangen door oud artikel 102 bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 103 bis.- De voertuigen gebruikt door de uitbaters van losse standplaats(en) mogen 
voor de aanvang van de loting niet op het marktterrein geplaatst of geparkeerd worden. Enkel 
de uitbaters die een plaats toegewezen gekregen hebben, mogen na loting hun voertuig 
volgens de instructies van de marktleider op het marktterrein plaatsen.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 september 2012, inwerkingtreding: 9 oktober 2012  
 
De aanvraag om langer in de wandelwegen of doorgangen voor het publiek op het 
marktterrein aanwezig te zijn dan de tijd nodig voor het lossen en het laden moet 
ingediend worden bij de burgemeester of zijn afgevaardigde  
 Via de bedrijfseenheid [actieve stad – bedrijvenloket] (3) 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
[Artikel 104.- Het is aan [eenieder] verboden zich op de markt te begeven met een rijwiel 
[tenzij aan de hand], motorrijwiel of motorvoertuig.] 
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-Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
-Vervangen door oud artikel 113, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 105.- De markthandelaar [moet] zijn waren aan[…]prijzen en verkopen […] in zijn 
kraam.] 
 
Vervangen door oud artikel 109 §, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 106.- Het gebruik van een geluidsinstallatie is verboden. Enkel de verkopers van 
geluidsdragers ([…] CD's en dergelijke) mogen zich van een geluidsinstallatie bedienen op 
voorwaarde dat de geluidssterkte niet meer dan [80] decibel [(dB(A)] bedraagt, gemeten 1m 
vóór het kraam. Bij overtreding kan de burgemeester of zijn afgevaardigde het recht op een 
vaste standplaats schorsen of intrekken.  
 
Vervangen door oud artikel 109 §2, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 107.- De geluidssterkte van motoren, gebruikt voor het opwekken van elektriciteit 
mag niet meer dan [80] decibel (dB(A))] bedragen, gemeten op 1m afstand van de 
geluidsbron.[…]].  
 
Opgeheven en vervangen door oud artikel 110, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 108.- Het is verboden om motoren van voertuigen te laten draaien gedurende de 
openingsuren van de markt.] 
 
Opgeheven en nieuw artikel ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 
11 november 2007 
 
[Artikel 109.- Markthandelaars die gebruik maken van winkelwagens, bak- en/of 
braadtoestellen dienen steeds, op eenvoudig verzoek, de vereiste geldige keuringsattesten te 
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hun elektrische installatie, hun bak- en braadtoestellen 
en/of hun gasinstallaties goedgekeurd zijn door een onafhankelijk erkend keuringsorganisme.] 
 
Opgeheven en nieuw artikel ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 
11 november 2007 
 
[Artikel 110.-[…] Mits schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester of 
zijn afgevaardigde is het aan de uitbaters van een handelszaak, gelegen aan een marktterrein, 
toegelaten tijdens de markturen koopwaar op het voetpad en/of autovrije zone vóór hun 
winkel uit te stallen en te verkopen, behalve [als op die] plaats marktstandplaatsen voor 
exploitatie [zijn] toegewezen.[…]. Zij [moeten] daar[voor] aan volgende voorwaarden […] 
voldoen: […]  in regel zijn met de reglementen op de belasting voor het uitstallen van 
voorwerpen op de openbare weg, […] geen andere koopwaren uitstallen dan degene die zij 
normaal in hun handelszaak verkopen […] en de toelating noch gratis noch tegen betaling aan 
derden afstaan.  
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Vervangen door oud artikel 118, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
De aanvraag om tijdens de markturen koopwaar op het voetpad en/of autovrije zone 
vóór de winkel uit te stallen en te verkopen moet ingediend worden bij de burgemeester 
of zijn afgevaardigde  
 Via de bedrijfseenheid [actieve stad – bedrijvenloket] (3) 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
[Artikel 111.- [… ] Mits schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester of 
zijn afgevaardigde is het aan uitbaters van een [horecazaak], gelegen aan een marktterrein, 
toegelaten tijdens de markturen tafels en stoelen op het voetpad vóór hun [horecazaak] te 
plaatsen, behalve [ als op die] plaats marktstandplaatsen voor exploitatie toegewezen zijn. 
[…] Zij [moeten] daar[voor] aan volgende voorwaarden […] voldoen: […] in regel zijn met 
de belasting op het plaatsen van tafels en stoelen op de openbare weg, […] geen hinder 
veroorzaken voor markthandelaars of bezoekers van de markt [en] het in gebruik genomen 
gedeelte van het [ voetpad] […] voor eigen rekening benutten.  
 
Opgeheven en vervangen door oud artikel 119, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
De aanvraag om tijdens de markturen tafels en stoelen op het voetpad vóór de herberg 
te plaatsen moet ingediend worden bij deburgemeester of zijn afgevaardigde  
 Via de bedrijfseenheid [actieve stad – bedrijvenloket] (3) 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
[Artikel 112.-De markthandelaar die dieren te koop aanbiedt, dient in te staan voor een 
degelijke verzorging en behandeling overeenkomstig de vigerende wetgeving en 
reglementering. […] Desgevallend moet de verkoper op bevel van de burgemeester of zijn 
afgevaardigde zijn [verkoopsactiviteit op de markt] onmiddellijk [stopzetten].]  
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 113.-Bij overtreding van de wetgeving inzake hygiëne moet de markthandelaar op 
bevel van de burgemeester of zijn afgevaardigde onmiddellijk zijn [verkoopsactiviteit op de 
markt stopzetten].] 
 
Vervangen door oud artikel 115, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 114.-De markthandelaar [moet] bij het beëindigen van de markt alle bedrijfsafval, 
afkomstig van of voortspruitend uit verhandelingen van koopwaar, die op de betrokken markt 
plaatsvonden, […] verwijderen en mee[…]nemen. De kramen of wagens moeten altijd 
[zodanig] zijn ingericht dat geen vloeistoffen op […] de grond lopen.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
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[Artikel 115.- [Behoudens] toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde [moet] de 
markthandelaar zijn standplaats uit[…]baten [vanaf het officiële openingsuur] tot het 
sluitingsuur van de markt.  [De marktplaatsen die een kwartier na het openingsuur van de 
markt niet ingenomen zijn (nog vrij liggen), zullen mee verloot worden in de loting. Uitbaters 
van losse standplaatsen moeten hun standplaats uitbaten vanaf één uur na het aanvangsuur van 
de markt tot het officiële sluitingsuur van de markt  Een marktkramer] mag […] slechts vanaf 
dat uur zijn kraam of wagen verplaatsen of het marktterrein oprijden met welk voertuig ook. 
[…]] 
 
Vervangen door oud artikel 116, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
Gewijzigd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 juni 2011, inwerkingtreding 13 juli 2011 
 
[Artikel 116.- Alle kramen, voertuigen, koopwaren en alle andere voorwerpen moeten van het 
marktterrein verwijderd zijn: 
a) ten laatste anderhalf uur na het sluitingsuur van de zondagse […]markt [op de] 

Oudevaartplaats en omgeving; 
b) ten laatste één uur na het sluitingsuur: alle andere markten.] 
 
Vervangen door oud artikel 117, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 116 bis - Elke marktkramer die na het sluitingsuur van de markt het marktterrein 
afrijdt, sluit na het afrijden het marktterrein terug af met de door de stad geleverde 
marktafsluitingen.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 juni 2011, inwerkingtreding: 13 juli 2011 
 
 
[Artikel 117.- De markthandelaar moet zich gedragen naar de onderrichtingen van de 
burgemeester of zijn afgevaardigde. Hij dient zich tegenover het publiek en de 
stadsafgevaardigden correct te gedragen.[….]]  
 
Vervangen door oud artikel 106, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Onderafdeling 2- Ambulante handel op de openbare weg buiten de openbare markten]  
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
Artikel 118.-Het is verboden [ambulante handel uit te oefenen]: 

• op de toeristische as tussen Steenplein en Koningin Astridplein: de toeristische as 
omvat volgende straten Steenplein, Suikerrui, Grote Markt, Maalderijstraat, 
Handschoenmarkt, Jan Blomstraat,Groenplaats, Schoenmarkt, Eiermarkt; Meirbrug, 
Meir, Wapper, Leysstraat, De Keyserlei, Jezusstraat, Teniersplaats, Kipdorpbrug, 
Franklin Rooseveltplaats, Gemeentestraat, Statiestraat, Breydelstraat, Koningin 
Astridplein, Carnotstraat [en op minder dan 100 meter afstand van kruispunten met 
deze straten;] 
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• in de Abdijstraat, Offerandestraat, Bredabaan ([Merksem]), Driekoningenstraat […], 
Statiestraat ([Berchem]), Kern […], Turnhoutsebaan (tot aan Drink), Kloosterstraat 
([Ekeren]); 

• in de Sint-Annatunnel en de fietstunnel E17 en op de toegang tot de Waaslandtunnel, 
Charles De Costerlaan tot aan de August Vermeylenlaan op de linkeroever en het 
gedeelte van de Tunnelplaats, dat dient als toegangsweg tot de Waaslandtunnel op de 
rechteroever [en op minder dan 100 meter afstand van kruispunten met deze straten]; 

• in de Pelikaanstraat, Vestingstraat, Schupstraat, Rijfstraat en Hoveniersstraat [en op 
minder dat 100 meter afstand van kruispunten met deze straten]; 

• in de premetrostations; 
• in de Petroleuminrichtingen-Zuid, aan de Scheldekaaien en op de openbare wegen, op 

de kaaien en onder de afdaken gelegen binnen het havengebied met uitzondering van 
het recreatiegebied Muisbroek en de in het gebied liggende woonzones; 

• in de Vogelzanglaan en de Jan Van Rijswijcklaan tussen de Desguinlei en de 
Vogelzanglaan; 

• in de omgeving van het Antwerpvoetbalstadion: het gebied wordt begrensd door de 
Bisschoppenhoflaan (vanuit Kruiningenstraat tot Jan Welterslaan), Jan Welterslaan, 
de verlengde Gallifortlei, ter Heydelaan (vanuit Gallifortlei tot Ruggeveldlaan) en de 
denkbeeldige [verlenging van de Ruggeveldlaan over de Bremweide;] 

• [in de omgeving van het Olympisch stadion: het gebied wordt begrensd door de VIIe-
Olympiadelaan (vanaf Atletenstraat), Julius De Geyterstraat (tot de Sportstraat), de 
denkbeeldige verbinding tussen de Julius De Geyterstraat en Stadionstraat, 
Stadionstraat en Atletenstraat;] 

• in de omgeving van het Berchemvoetbalstadion: het gebied wordt begrensd door de 
Roderveltlaan (vanaf 200 meter voorbij de brug met de Karel Coggestraat tot 
Fruithoflaan), Herman Vosstraat, Robert Bosschaertstraat, Berchemboslaan, 
Rooiplein, Filip Williotstraat, Kanunnik Peetersstraat (tot Wapenhaghestraat), 
Berchemstadionstraat; 

• in de omgeving van het Sportpaleis: het gebied wordt begrensd door Schijnpoortweg, 
Slachthuislaan, Denderstraat, Vaartdijk, Merksemsteenweg, Bisschoppenhoflaan, 
Raoul Gregoirplein; 

• [Op minder dan 100 meter afstand [in vogelvlucht] van […] foren;] 
• [op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van locaties waar openbare markten 

gehouden worden;] 
• [op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van locaties waar evenementen 

gehouden worden;] 
• [het centrum van Hoboken : Kioskplaats en Kapelstraat;] 
• [Melkmarkt, Schuttershofstraat, Hopland, Hoogstraat en gebied de Wilde Zee 

(Wiegstraat, Schrijnwerkersstraat, Korte Gasthuisstraat, Groendalstraat en 
Lombardenvest) ] [en op minder dat 100 meter afstand van kruispunten met deze 
straten;] 

• [op de MAS boulevard: zijnde de openbare weg gelegen in het MAS-gebouw die loopt 
van het gelijkvloers tot het dak.]  

 
-Vervangen door oud artikel 165, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
-Gewijzigd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008 
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-Ingevoegd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010  
-Gewijzigd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 juni 2011, inwerkingtreding 13 juni 2011 
 
[Artikel 119.- [Rondrijdende ambulante handelaars mogen geen vaste standplaats innemen.] 
Het is […] hen bovendien verboden […] langer stil te houden dan de tijd nodig om hun 
[koopwaar] aan te bieden en te verkopen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming 
van de burgemeester. 
 
Vervangen door oud artikel 162, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
De aanvraag om een vaste standplaats in te nemen en langer stil te houden dan de tijd 
nodig om de waren en voorwerpen aan te bieden en te verkopen moet ingediend worden 
bij de burgemeester 
 Via de bedrijfseenheid [actieve stad – bedrijvenloket] (3) 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
[Artikel 120.- Bij openbare feesten en plechtigheden of in alle andere buitengewone 
omstandigheden kan de burgemeester [ambulante handel] verbieden of aan bijzondere 
voorwaarden onderwerpen, wanneer hij van oordeel is, dat de uitoefening van deze activiteit 
het verkeer kan belemmeren of de openbare orde, veiligheid of rust kan verstoren.] 
 
Opgeheven en vervangen door oud artikel 164, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Art. 121.- Alle artikels van het hoofdstuk “Markten” zijn van toepassing, met uitzondering 
van artikels 100, 103, 104, 110, 111, 115 en 116. In de toelatingsbrief zoals bepaald in artikel 
119 kunnen eventueel bijkomende verplichtingen of bepalingen worden opgenomen in het 
kader van openbare orde, veiligheid of rust.]  
 
-Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
-Nieuw artikel ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 
2007 
 
[Onderafdeling 3. Ambulante handel: in concessie gegeven standplaatsen.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 122.- De standplaatsen worden in functie van de loten door het college van 
burgemeester en schepenen toegewezen bij wijze van concessie.]  
 
-Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
-Vervangen door oud artikel 4bis Huishoudelijk reglement Markten bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 
oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007. 
 
[Artikel 123.- Op de Vrijdagmarkt wordt elke vrijdag van 7.30 uur tot 14 uur de verkoop van 
tweedehandsgoederen georganiseerd. Deze verkoop gebeurt onder de vorm van ambulante 
handel in concessie gegeven. De concessionarissen moeten alle voorwerpen, voertuigen, 
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koopwaren en alle andere voorwerpen, daarin begrepen de goederen die zij van derden voor 
verkoop aanvaard hebben en de goederen die zich na afloop van de markt nog op hun lot 
bevinden, een half uur na sluitingstijd van het marktterrein verwijderd hebben.] 
 
Opgeheven en vervangen door samenvoeging oud artikel 132 en artikel 4 Huishoudelijk reglement Markten bij 
art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 124.- Alle artikels van het hoofdstuk “Markten” zijn van toepassing, met 
uitzondering van artikels 100, 103, 104, 110, 111, 115 en 116. In de concessieovereenkomst 
kunnen eventueel bijkomende verplichtingen of bepalingen worden opgenomen in het kader 
van openbare orde, veiligheid of rust.]  
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 en nieuw 
artikel ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
Artikel 125.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
 
Artikel 126.- […] 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007  
 
Artikel 127.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007  
 
Artikel 128.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007  
 
Artikel 129.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
Artikel 130.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
 
Artikel 131.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007  
 
Artikel 132.- […] 
 
Gewijzigd en hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november  
2007 
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Afdeling 6 – Voorwaarden ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s van 
toepassing op de afdelingen 3, 4 en 5 van hoofdstuk 3 
 
Artikel 133.- De opstellingen en de activiteiten mogen geen hinder vormen voor een vlotte en 
veilige ontruiming van de tijdelijke inrichting, noch van de aangrenzende gebouwen. 
 
Artikel 134.- Tussen de aangrenzende gebouwen en de tijdelijke inrichtingen dient steeds een 
vrije doorgang met een minimumbreedte van 1m vrij te blijven.  
 
Artikel 135.- Indien er rijen gevormd worden door aaneenschakeling van tijdelijke 
inrichtingen moeten deze minstens elke 30m onderbroken worden door een vrije doorgang 
met een minimumbreedte van 1,2m;  
 
Artikel 136.- De opstelling en de activiteiten mogen geen hinder vormen voor de 
hulpdiensten.  
 
Artikel 137 §1.- Voor de voertuigen van de hulpdiensten moet te allen tijde een vrije 
doorgang van 4m breed en 4m hoog gegarandeerd worden om de aangrenzende bebouwing te 
kunnen bereiken.  
 
§2 Indien de openbare weg smaller is dan 4m, moet de volledige breedte als vrije doorgang 
behouden blijven. Deze vrije doorgang mag niet verder dan 10m verwijderd zijn van de 
gevellijn van de aangrenzende gebouwen. 
 
Artikel 138.- Geen enkele tijdelijke inrichting mag zich verder bevinden dan 60m van een 
plaats waar de voertuigen van de hulpdiensten zich kunnen opstellen. 
 
Artikel 139.- Tijdelijke inrichtingen waarin warme gerechten bereid worden, moeten 
gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Hiermee bedoelt men 
o.a.: hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, 
barbecuestands, … 
 
Artikel 140.- De ondergrondse en bovengrondse watermonden moeten steeds vrij zijn en goed 
bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. Het is verboden om op een afstand van minder dan 
1m van de watermonden iets te plaatsen wat niet onmiddellijk, eenvoudig en volledig 
verplaatst kan worden.  
 
[Artikel 141 [§1].- Alle tijdelijke inrichtingen moeten minstens in het bezit zijn van één 
snelblustoestel (met een capaciteit van minstens 1 bluseenheid) [aangepast aan de aard en de 
grootte van het risico].  
In functie van het brandrisico kan de brandweer bijkomende en/of bijzonder blusmiddelen 
opleggen. 
 
[§2.-] De blusmiddelen moeten bedrijfsklaar zijn. Zij dienen [goed zichtbaar en gemakkelijk 
bereikbaar worden opgesteld, indien mogelijk opgehangen] en duidelijk te worden 
gesignaleerd d.m.v. de juiste pictogrammen. 
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[§3.-] Elke frituurpan en elk bak- en braadtoestel moet voorzien zijn van een metalen deksel 
of een voldoende groot branddeken. 
 
[§4.-] Elke organisator of medewerker moet deze blusmiddelen kunnen gebruiken en kunnen 
ingrijpen bij het minste gevaar. 
 
[§5.-] De organisator moet op eenvoudige vraag een bewijs van nazicht van de blusmiddelen 
kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 12 maanden.] 
 
§1 hernummerd en gewijzigd; §2 oud artikel 142 ingevoegd en gewijzigd; §3 oud artike1 143 ingevoegd; §4 oud 
artike1 144 ingevoegd; § 5 oud artike1 145 ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007  
 
[Artikel 142.- De nodige maatregelen dienen getroffen om brandrisico's, veroorzaakt door het 
roken, te weren. Asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn; 
zij dienen geledigd in een metalen recipiënt, dat voorzien is van een vlamdovend of goed 
sluitend metalen deksel.]  
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 juni 2009, inwerkingtreding: 5 juli 2009 
 
[Artikel 142 bis…] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
[Artikel 143.- Alleen elektriciteit is toegestaan voor verlichtingen en lichtdecoratie, zij moet 
zodanig geregeld zijn dat geen brandgevaar kan ontstaan.]  
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 144.- De exploitant stelt op eigen verantwoordelijkheid het maximum aantal 
aanwezige personen vast, binnen de hieronder aangegeven grenzen.  
De maximale bezetting van een tijdelijke inrichting wordt berekend a rato van 1 persoon per 
0,60 m² bruto oppervlakte voor de publiek toegankelijke ruimten en 1 persoon per 3,00 m² 
bruto oppervlakte voor de niet publiek toegankelijke ruimten. Voor ruimten met vaste 
zitplaatsen, of een tribune, geeft het aantal zit- of staanplaatsen de maximale bezetting aan. 
Het minimum aantal uitgangen van een tijdelijke inrichting staat in verhouding tot de 
maximale bezetting ervan, en wel als volgt: 

• tot 50 personen: 1 uitgang; 
• van 51 tot 250 personen: 2 uitgangen; 
• van 251 tot 500 personen: 3 uitgangen; 
• meer dan 500 personen: 1 bijkomende uitgang per begonnen schijf van 500 personen. 

De uitgangen moeten zo ver mogelijk van elkaar liggen. 
De gangen, trappen en uitgangen hebben een nuttige breedte a rato van 1,25 cm per persoon 
die er gebruik van maakt, met een minimum van 80 cm. De uitgangen van eenzelfde ruimte 
mogen wat betreft hun nuttige breedte niet meer dan 60 cm van elkaar verschillen. 
De vrije hoogte moet minstens 200 cm bedragen. De lengte van doodlopende gangen mag niet 
meer dan 15 meter bedragen. 
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De uitgangen evenals de wegen, die er naartoe leiden, moeten steeds volledig vrij worden 
gehouden van belemmeringen. De kassa's en ticketcontroles moeten zo worden ingericht dat 
zij de nuttige breedte van de gangen, trappen en uitgangen niet verminderen. 
Alleen trappen van het rechte type zijn toegestaan. De trappen zijn aan beide zijden uitgerust 
met stevige leuningen. Voor trappen met een nuttige breedte tot 80 cm volstaat één leuning. 
De aantrede van elke trede is gelijk en minstens 20 cm. De optrede van elke trede is gelijk en 
maximaal 18 cm. De treden dienen slipvrij te zijn.]  
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
[Artikel 145.- De tijdelijke inrichtingen die voorzien zijn van kunstmatige verlichting, moeten 
uitgerust worden met veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt 
bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te worden boven elke 
uitgang. De veiligheidsverlichting dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing 
en de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De 
veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen 
functioneren.]  
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
Artikel 146.- [Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad- of kookdoeleinden is 
slechts toegestaan in die instellingen en stands die daarvoor speciaal zijn uitgerust en onder 
meer voorzien zijn van een afdoende verluchting. In deze instellingen of stands dienen de 
afvoerkanalen van de rookgassen en -dampen naar de buitenlucht te leiden en tot één meter 
boven het dak van de instelling uit te steken. Zij zijn bestand tegen de ontwikkelde warmte en 
voldoende geïsoleerd van de wanden, de zoldering en het dak om brand te voorkomen. De 
binnenzijde van de afvoerkanalen dient regelmatig gereinigd.] Voor de voeding van de 
verwarmingsinstallaties wordt slechts elektriciteit of gas toegestaan. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
 
Artikel 147.- [Elk kook- of verwarmingstoestel moet zodanig opgesteld worden dat het niet 
kan worden omgestoten. Het moet op voldoende afstand, ten minste 1m, van brandbare 
materialen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt 
voorkomen. [Boven het toestel dient een vrije ruimte bewaard te worden.][Alle voorzorgen 
moeten worden genomen om het uitlopen van oliën of vloeibaar gemaakte vetten te 
verhinderen.] 
 
[Elk verbruikstoestel werkend op gas moet op voldoende afstand van brandbare materialen 
zoals versieringen, luifels, tentwanden, en andere opgesteld zijn.]] 
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
 
Opgeheven en vervangen door oud artikel 148 bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 april 2009, 
inwerkingtreding: 13 mei 2009 
 
Artikel 148.- [Een frituurpan moet uitgerust zijn met een stopthermostaat.] 
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Vervangen door oud artikel 149 bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 april 2009, inwerkingtreding: 13 mei 
2009 
 
Artikel 149.- [De inrichter van de markt zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische 
verdeelborden waarop aangesloten kan worden.] 
 
Vervangen door oud artikel 150 bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 april 2009, inwerkingtreding: 13 mei 
2009 
 
Artikel 150.- [Tijdelijke inrichtingen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, dienen 
over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag 
moet opgesteld zijn door een erkende dienst voor technische keuring. Dit verslag mag niet 
ouder zijn dan 5 jaar.] 
 
Vervangen door oud artikel 151 bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 april 2009, inwerkingtreding: 13 mei 
2009 
 
Artikel 151.- [Bij barbecues is het verboden om gebruik te maken van brandbare 
vloeistoffen.] 
 
Vervangen door oud artikel 156 bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 april 2009, inwerkingtreding: 13 mei 
2009 
 
[Artikel 152.- [De exploitant zal te allen tijde toegang tot de tijdelijke inrichting verlenen aan 
de burgemeester en de bevoegde ambtenaren. Op hun vraag is hij verplicht het bewijs te 
leveren dat de voorschriften van deze afdeling zijn nageleefd. 
 
In verband met de voorschriften van deze afdeling kan de burgemeester steeds afwijking 
verlenen. De vraag tot het verkrijgen van een afwijking moet ingediend worden aan de hand 
van een gedetailleerd verslag, dat de redenen vermeldt, waarom een afwijking als 
noodzakelijk voorkomt. Bij het verlenen van een afwijking is de exploitant ertoe gehouden de 
aanvullende voorzorgsmaatregelen, die eventueel door de burgemeester worden opgelegd op 
advies van de brandweer, uit te voeren. 
 
De burgemeester kan steeds bijkomende maatregelen opleggen en zo nodig ter vrijwaring van 
de openbare veiligheid het verwijderen van de tijdelijke inrichting bevelen.]]  
 
-Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007 
-Vervangen door oud artikel 156bis bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 april 2009, inwerkingtreding: 13 mei 
2009 
 
[Afdeling 6bis - Reglement voor het gebruik van gasflessen voor vloeibaar gemaakte 
petroleumgassen op de openbare ruimte. 
 
Artikel 153. - Terminologie 
 
Algemene gasafsluiter 
Kraan waarmee een batterij met één enkele handeling afgesloten kan worden. 
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Batterij 
Het geheel van de met elkaar verbonden gasflessen. 
 
Beschermkap 
Huls ter bescherming van de flesgaskraan welke verplicht te gebruiken is bij transport van 
gasflessen. 
 
Butaangas 
Gas dat als brandstof gebruikt wordt. Het kookpunt bij atmosferische druk ligt op -0,5°C. 
Dit wil zeggen dat butaan niet meer spontaan verdampt bij een omgevingstemperatuur van 
minder dan 0°C. 
 
Dagvoorraad 
De voorraad gas welke nodig is om een kraam/instelling een dag te laten functioneren. 
 
Dubbele ontspanning 
Het in twee stappen verlagen van de druk van gas dat uit de gasfles of batterij stroomt, tot de 
voorgeschreven werkdruk van de aangesloten apparatuur. Dubbele ontspanning wordt 
bekomen door het opeenvolgende gebruik van 

• een éérstetrapsdrukregelaar of voorontspanner: rechtstreeks aangebracht op 
• de uitgang van de fleskraan, 
• of aan de uitgang van de omschakelaar van de batterij, 
• of aan de uitgang van de zwanenhalsverbinding van de batterij, 

• een tweedetrapsdrukregelaar of naontspanner: die de verlaagde druk van de 
éérstetrapsdrukregelaar verlaagt tot de voorgeschreven werkdruk van de aangesloten 
apparatuur. 

 
Enkelvoudige ontspanning 
Het in één enkele bewerking reduceren van de druk van de gasfles of batterij tot de 
voorgeschreven werkdruk van de aangesloten apparatuur (meestal aangegeven op de kenplaat 
ervan). 
Enkelvoudige ontspanning wordt uitgevoerd door het gebruik van: 

• een flesdrukregelaar / flesontspanner: rechtstreeks aangebracht op de uitgang van de 
fleskraan 

of: 
• een ééntrapsdrukregelaar / ééntrapsontspanner: rechtstreeks aangebracht op de uitgang 

van de fleskraan of aan de uitgang van de omschakelaar van de batterij. 
Bij het aansluiten van de flesdrukregelaar of ééntrapsdrukregelaar moet er goed op gelet 
worden dat deze dezelfde gasdruk aangeeft als de aan te sluiten apparatuur. 
 
Fleskraan 
Kraan waarmee iedere individuele gasfles altijd voorzien moet zijn. 
 
Gasfles 
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Een gasfles is een recipiënt waarin een brandbaar of ontvlambaar gas word opgeslagen, door 
druk en temperatuur kan dit gas in vloeibare vorm zijn. 
 
Slangenklem  
Spanring om de gasslang stevig te bevestigen op de slangpilaar. 
 
Niet-ontspannen gas 
Gas waarvan de druk dezelfde is als die binnenin de gasfles. 
 
Norm NBN D51-006 
Belgische norm welke volgende zaken behandelt: “Binnenleidingen voor commercieel butaan 
of propaan in gasfase op een werkdruk van maximum 5 bar en plaatsing van de 
verbruikstoestellen – algemene bepalingen”. 
 
Omschakelaar 
Al dan niet automatisch werkende inrichting die de koppeling toelaat bij het gebruik van 
meerdere gasflessen en daarbij de omschakeling van de gastoevoer mogelijk maakt van de ene 
naar de andere fles of flessenbatterij. In de automatische omschakelaar is daarenboven een 
eerstetrapsdrukregelaar geïntegreerd. 
 
Ontspannen gas 
Gas waarvan de maximale druk na ontspanning 5 bar is. 
De gasdruk in een gasfles wordt mede bepaald door de temperatuur. De druk is dus niet altijd 
gelijk. Om ervoor te zorgen dat het ontspannen gas de gewenste ongeveer constante druk 
heeft, gebruikt men een drukregelaar of ontspanner. 
 
Propaangas 
Gas dat als brandstof gebruikt wordt. Het kookpunt bij atmosferische druk ligt op -42°C. Dit 
maakt het gasgebruik nog mogelijk bij lage temperaturen. 
 
Verzegeling 
Enkel verzegelde gasflessen mogen verhandeld worden. Een ongeschonden verzegeling geeft 
de zekerheid van een veilige, goed werkende gasfles die gevuld is met de juiste hoeveelheid 
en de juiste gassamenstelling. 
 
Voorgemonteerd koppelstuk 
Fabrieksgemonteerde fitting. 
 
Zwanenhals 
Voorgemonteerd verbindingsstuk tussen twee gasflessen bestaande uit twee, elk van een 
uitzettingskrul voorziene, koperen leidingdelen aan de ene zijde verbonden met de 
dienstkraan van de gasfles en aan de andere zijde met een T-stuk waarop aan het derde 
aansluitingspunt de drukregelaar aangesloten wordt. 
 
 
Artikel 154.- Algemene bepalingen 
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§ 1.  Deze afdeling doet geen afbreuk aan toepasselijke reglementering van hogere 
overheden. De gashouders voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen en het gebruik ervan 
dient onder meer in overeenstemming te zijn met het KB van 7 december 1999 betreffende 
het vullen, de distributie en de etikettering. 
 
§ 2.  Bij risicomanifestaties kan de brandweer bijkomende voorwaarden opleggen. 
 
§ 3. Bij het aansluiten van de gasflessen is het verboden te roken of een open vuur te 
maken. 
 
§ 4. De fleskraan wordt steeds geopend met de hand en niet met werktuigen. 
 
§ 5. Lekken worden opgespoord met een schuimende lekvloeistof en niet met vuur. Bij 
lekkage wordt steeds de installatie afgesloten tot de lekkage is verholpen. 
 
§ 6. De beschermkap mag nooit worden losgeschroefd met niet aangepast gereedschap. 
 
§ 7. Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn niet toegelaten. 
 
 
Artikel 155. Opstelling van gasflessen en gasinstallaties 
 
§ 1. Het totale aantal aanwezige gasflessen mag maximaal 5 stuks bedragen; dit is de som 
van de volle reserveflessen, de lege flessen en de flessen in gebruik (batterij). Het totale 
waterinhoud vermogen van de som van deze 5 flessen mag de 300liter niet overschrijden. 
 
§ 2. De voorraad gasflessen aanwezig nabij de installatie mag maximaal een dagvoorraad 
zijn.  
 
§ 3. Het stockeren van volle of lege flessen, of het gebruik van gasflessen in lokalen lager 
dan het straatniveau is niet toegestaan. De plaatsing nabij een keldergat of rioolopening is 
evenmin toegestaan. 
 
§ 4. Flessen mogen niet geplaatst worden in de nabijheid van eender welke warmtebron. 
 
§ 5. Gasflessen, vol of leeg, worden steeds rechtop, stabiel en goed geventileerd geplaatst: 

• in openlucht, 
• of in een goed verluchte plaats: rechtstreeks in contact met de buitenlucht via een 

verluchtingsopening van minstens 150cm² aangebracht op het laagste punt van de te 
verluchten plaats en in de openlucht uitmondend boven het aangrenzende 
grondniveau, 

• beschermd tegen aanrijding en omvallen, 
• beschermd tegen inwerking van de zon, 
• buiten het bereik van onbevoegden, 
• bij langdurig gebruik (vanaf 2 dagen na elkaar) dienen de gasflessen zo geplaatst te 

worden dat ze niet manipuleerbaar/toegankelijk zijn voor het publiek. 
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§ 6. Volle en lege gasflessen worden gescheiden bewaard. 
 
§ 7. Een fles butaangas mag enkel gebruikt worden op een plaats waar de temperatuur 
hoger is dan 5°C. 
 
§ 8. In de nabijheid van iedere gasinstallatie dient minstens een snelblustoestel aanwezig te 
zijn: 

• met een capaciteit van 1 bluseenheid. Dit kan een toestel 6kg ABC poederblusser of 
een toestel 6l AB water-schuimblusser zijn. 

• de blusmiddelen moeten bedrijfsklaar zijn. Zij dienen goed zichtbaar en gemakkelijk 
bereikbaar te worden opgesteld, indien mogelijk opgehangen. 

• de uitbater moet op eenvoudige vraag een bewijs van nazicht van de blusmiddelen 
kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 12 maanden. 

 
 
Artikel 156.- Gasflessen, leidingen, installaties en materialen 
 
§ 1. Een opnieuw gevulde gasfles dient voorzien te zijn van een verzegeling. 
 
§ 2. Wanneer een gasfles, gevuld of leeg, niet gebruikt wordt, moet de fleskraan altijd 
gesloten zijn. 
 
§ 3. Gasinstallaties met flexibele verbindingen zijn toegestaan wanneer volgende zaken in 
acht genomen worden: 

• slangen voor ontspannen gas: De slang is oranje, maximaal 2 m lang (0,5 m voor 
verbindingen van een fles met vaste leiding of toestel), mag niet ouder zijn dan 2 jaar 
en moet de fabricagedatum vermelden. Slangen worden vervangen zodra er scheurtjes, 
barsten of enige andere abnormale vervormingen zichtbaar zijn. De slang is te 
gebruiken tussen een tweedetrapsdrukregelaar of een flesdrukregelaar en een 
verbruikstoestel. 

• slangen voor ontspannen gas worden altijd vastgemaakt met slangenklem op een 
slangpilaar. 

• slangen voor niet-ontspannen gas: voor onderlinge verbinding van gasflessen. De 
slang is zwart, maximaal 1 m, beschikt over voorgemonteerde koppelstukken, mag 
niet ouder zijn dan 5 jaar en moet de vervaldatum vermelden. 

• bij bepaalde risicomanifestaties kan de brandweer aan de uitbaters opleggen om 
nieuwe leidingen te voorzien. 

• slangen mogen niet in serie aangesloten worden. 
 
§ 4. Een enkelvoudige ontspanning mag enkel worden gebruikt voor het aansluiten van één 
enkel verbruikstoestel. Meerdere verbruikstoestellen moeten steeds aangesloten worden met 
een dubbele ontspanning. 
 
§ 5. De installatie moet gebeuren zoals beschreven in de norm NBN-D51-006. 
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§ 6. De onderlinge verbinding van de flessen in een batterij moet zo kort mogelijk worden 
gehouden en wordt uitgevoerd bij middel van: 

• een koperen zwanenhals of een stalen verbindingsstuk met afsluiters, 
• of slangen gekeurd voor het gebruik van vloeibare petroleumgassen van het type 

“slang voor niet ontspannen gas”.] 
 
-Vervanging en toevoeging bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 april 2009, inwerkingtreding: 13 mei 2009 
 
Afdeling 7 – Privatieve ingebruikneming van de openbare weg 
 
Artikel 157 §1.- [Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van het college van 
burgemeester en schepenen of van de burgemeester al naargelang het geval, is het verboden 
de openbare weg privatief te gebruiken. Deze toestemming kan altijd herroepen worden. Het 
betalen van belasting of retributie op het privatief gebruik van de openbare weg houdt geen 
toestemming in om de openbare weg privatief te gebruiken.] 
 
[§2.- Het is ondermeer verboden om zonder de toestemming […], zoals vermeld in paragraaf 
1, een terras te plaatsen op de openbare weg.] 
 
[§3.- Het is eveneens verboden om zonder de toestemming […], zoals vermeld in paragraaf 1, 
uitstallingen te zetten op de openbare weg.] [De toestemming moet ten minste 6 weken op 
voorhand worden gevraagd. Elke verleende uitstallingsvergunning zal vergezeld zijn van een 
kaart. Deze kaart moet permanent op een zichtbare en van op de openbare weg leesbare wijze 
worden aangebracht. De door de stad verleende vergunning moet in de zaak bewaard worden 
en op elk eerste verzoek van een bevoegde ambtenaar of van de politie voorgelegd kunnen 
worden.] 
 
[§4...] 
 
[§[5].- Voor de voertuigen van de hulpdiensten moet steeds een vrije doorgang van 4m breed 
en 4m hoog gegarandeerd worden.  Indien de openbare weg smaller is dan 4m, moet de 
volledige breedte als vrije doorgang behouden blijven.] 
 
[§[6].- De ondergrondse en bovengrondse watermonden moeten steeds vrij zijn en goed 
bereikbaar blijven voor de hulpdiensten.   
De overtreder is verplicht elke mogelijke hindernis onmiddellijk te verwijderen.] 
 
§1  gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 en 
vervangen  bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008. 
§2  ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 en 
gewijzigd  bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008. 
§3  ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 en 
gewijzigd  bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008. 
§4 nieuw ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007. 
§4 geschrapt bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding: 21 maart 2012. 
§5 (oud §2) en §6 (oud §3) hernummerd en vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, 
inwerkingtreding: 19 februari 2007. 
 



- Bijgewerkt tot en met 5 december 2012 - 61 

[Artikel 157 bis.-  
 
§ 1. Definities 
 
Bouwwerf: de plaats waar andere dan ‘kleine werken’ worden verricht (o.m. bouwen, 
verbouwen of afbreken, plaatsen van bureelcontainers) die gedeeltelijk of volledig op of naast 
de openbare ruimte plaatsvinden. Deze plaats omvat tevens de laad- en loszone en de ruimte 
die nodig is voor het plaatsen van bouwmaterialen, werktuigen en andere noodzakelijke 
materialen (geen voertuigen) en wettelijke voorzieningen voor de arbeiders, zoals oa  
chemische toiletten, werfcontainers, silo’s, bouwkraan, containers, enz. 
Dagslaper: oranjegeel knipperlicht dat automatisch in werking treedt bij duisternis, om  
werken en verkeersbelemmeringen te signaleren. 
Gebruiker : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon en diens rechtsopvolgers, die de 
openbare ruimte inneemt, laat innemen (persoon in wiens naam of voor wiens rekening de 
openbare ruimte wordt ingenomen), of als de verantwoordelijke voor de inname beschouwd 
wordt in dit reglement; 
Gidslijn: dit is de (natuurlijke) lijn die de blinde of slechtziende gebruikt om met de witte stok 
de openbare ruimte te volgen. Dit kan de gevel, een boord tegen of op de grond, de rand van 
een goot of een verschil in ondergrond zijn.  
Helling: een schuin vlak dat het hoogteverschil overbrugt met het oog op het 
vergemakkelijken van het verkeer voor fietsers en voetgangers zoals bedoeld het KB van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg (hierna genoemd: wegcode) 
Houder(s) van het zakelijke recht (hierna genoemd: houder): persoon of personen met al dan 
niet in onverdeeldheid, een eigendomsrecht (volle eigendom, naakte eigendom en/of 
vruchtgebruik), een recht van opstal of van erfpacht met betrekking tot een gebouw of 
gebouwgedeelte. 
Inname: elk privatief gebruik van de openbare ruimte ongeacht of dit gebruik onderworpen is 
aan een toelating of een vergunning, of onderworpen is aan hogere of andere stedelijke 
reglementering, en ongeacht wat de oorzaak is van het gebruik of de wijze van het gebruik. 
Het gebruik kan zowel betrekking hebben op de ruimte onder, op en boven de begane grond. 
(hierna genoemd ‘inname’). 
Inplantingplan: plan met een detailweergave van de manier waarop de openbare ruimte wordt 
ingenomen, met onder meer een plattegrondtekening van de bestaande toestand en van de 
gewenste inname. 
 ‘Kleine werken’: werken met beperkte inname van de openbare ruimte die gepaard gaan met 
de inname op of naast de openbare ruimte van hetzij: 
- een container, met uitzondering van bureelcontainer 
- een verhuis met of zonder ladderlift, verhuiswagen 
- een beweegbaar toestel (vb. ladderlift, schaarlift, hoogtewerker)  
- een stelling, met inbegrip van het plaatsen of afbreken ervan 
- het parkeren, laden en lossen van een voertuig in autovrije zones, wanneer de aanwezigheid 
daar effectief noodzakelijk is om het werk te kunnen uitvoeren buiten de geldende 
venstertijden. 
- ceremoniewagen(s) 
Loopweg: ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen. 
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Omleidingplan:  plan, waarop in detail de voorziene omleidingwegen voor weggebruikers is 
weergegeven. Ze bevat de juiste locatie van de omleidingborden en eventuele 
aankondigingborden. Dit plan kan geïntegreerd worden/zijn in het signalisatieplan. 
Rijbaan : het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is 
ingericht. 
Signalisatieplan:  plan, bij voorkeur op schaal getekend, waarop wordt aangeduid op welke 
wijze de “kleine werken”/bouwwerven en andere verkeersbelemmeringen zullen worden 
gesignaleerd,  conform het  MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg en de eventuele bijkomende voorschriften van de 
lokale politie. Het signalisatieplan geeft in detail weer welke verkeersborden en signalisatie 
voor, ter hoogte van, aan de zijkant en op het einde van de werken voorzien worden. 
Straatmeubilair: voorwerpen die in hoofdzaak voor de inrichting van de openbare ruimte zijn 
bestemd, zoals  verlichting, fietsenstallingen, zitbanken, tafels, stoelen, kunstwerken,  
Voetpad: gedeelte van de openbare ruimte bestemd voor voetgangers, die gedefinieerd zijn in 
art. 2.46 van de wegcode, dat duidelijk is afgebakend van de gedeelten bestemd voor het 
overige verkeer. Onder voetpad wordt ook begrepen het begrip ‘trottoir’ zoals bedoeld in art. 
2.40 van de  wegcode. In straten waar geen voetpaden zijn afgebakend wordt de breedte 
theoretisch vastgelegd. De breedte wordt dan berekend in de veronderstelling dat in het 
midden van de straat een rijweg van 4 m gelegen is. Het theoretisch voetpad is dan: 
(straatbreedte – 4 m) / 2. 
Voetganger: een persoon die zich te voet verplaatst. De personen die een kruiwagen, een 
kinderwagen, een ziekenwagen of enig ander voertuig zonder motor dat geen bredere dan de 
voor de voetgangers vereiste ruimte nodig heeft, aan de hand leiden en de personen die een 
fiets of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden, worden gelijkgesteld met voetgangers 
(cfr. Wegcode) 
Werfzone: zone waarbinnen zich “kleine werken” of een bouwwerf bevindt. 
Werfafsluiting: een constructie die een bouwwerf van de openbare ruimte afschermt. 
 
§ 2. – Bouwwerven en ‘kleine werken: verplichte toelating.  
 
Zonder toelating van de burgemeester geldt het verbod verwoord in art. 157 § 1 ook voor 
bouwwerven en ‘kleine werken’. 
Het betalen van belasting of retributie op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het 
uitvoeren van bouwwerken, houdt geen toelating in om de openbare ruimte in gebruik te 
nemen. 
 
De bouwwerven en ‘kleine werken’ zijn toegelaten op voorwaarde dat volgende bepalingen 
worden nageleefd: 
- hogere regelgeving; 
- stedelijke reglementen;  
- de algemene voorwaarden verwoord in art. 157 bis § 3 
- de bijzondere voorwaarden verwoord in art. 157 bis § 4; 
- de voorwaarden bepaald in de toelating. 
 
Enkel in geval van strijdigheid hebben de voorwaarden opgelegd in de toelating voorrang op 
de algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden. De bijzondere voorwaarden hebben 
voorrang op de algemene voorwaarden.  
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De burgemeester kan steeds bijkomende voorwaarden opleggen of afwijkingen toestaan.  
 
§ 3. Algemene voorwaarden. 
 
Behoudens toegelaten afwijkingen, zijn innames door bouwwerven, ‘kleine werken’ en 
innames door werken zonder verplichte toelating of vergunning onderworpen aan hierna 
vermelde voorwaarden. 
 
A. De inname: algemeen. 
1. Bij elke inname dient het STOP-principe nageleefd te worden. In rangorde mogen stappers, 
trappers, openbaar vervoer en privé-vervoer zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de 
inname. 
 
2. De afmetingen van de inname staan in functie van de plaatselijke omstandigheden, zoals de 
openbare veiligheid, het voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, de mogelijkheid voor 
stadsdiensten om de straat te reinigen, de bereikbaarheid van belangrijke 
gemeenschapsvoorzieningen, zoals ziekenhuizen, rust-en verzorgingstehuizen, en het 
straatbeeld. 
 
3. Iedere toegang en/of gevelopening (deuren, poorten, ramen,…) van naburige terreinen, 
panden of van lokalen in een gebouw, ter hoogte van hetwelk de openbare ruimte wordt 
ingenomen,  moet steeds over de volle breedte van deze toegang en over de volle diepte van 
de openbare ruimte vrij blijven, ook al geeft deze toegang en/of gevelopening toegang tot lege 
lokalen of zijn ze in gebruik door de gebruiker van de openbare ruimte. 
 
4. Er dient voor voetgangers steeds een obstakel vrije loopweg te worden voorzien van 
minimum B: 1,5 m. breedte en H: 2,2 m. hoogte; deze obstakel vrije loopweg mag niet 
gehinderd worden over de hele breedte en hoogte. De obstakel vrije loopweg wordt gemeten 
vanaf elke inname tot aan de grenslijn van het voetpad. Wanneer straatmeubilair, 
groenvoorzieningen, zoals bomen, heggen, struiken, bodembedekkers… de vrije doorgang 
verkleinen, moet de werkelijk resterende vrije ruimte gemeten worden.  
 
5. De obstakel vrije loopweg verloopt in een vloeiende lijn. Hiertoe worden de eventueel op 
de openbare ruimte aangebrachte obstakels aan dezelfde zijde van de loopweg aangebracht. 
 
8. Ingevolge het advies van ondermeer politie, brandweer, dienst welstand– en 
monumentenzorg, onroerend erfgoed, dienst openbaar domein en/of andere stedelijke 
stadsdiensten en hogere overheden kunnen in de toelating voorwaarden en beperkingen 
worden opgelegd, of zelfs bepaalde vormen van inname worden geweigerd. 
 
9. De onmiddellijke ontruiming van de ingenomen openbare ruimte moet steeds gegarandeerd 
blijven. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de burgemeester, mag de 
inname niet verankerd worden in de grond of aan de gevel, aan straatmeubilair, keldergaten of 
aan andere voorwerpen die in opdracht van de stedelijke of hogere overheden of nutsbedrijven 
geplaatst zijn. 
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B. Brandveiligheid. 
1. De inname  mag geen hinder vormen voor een vlotte en veilige ontruiming van 
achterliggende en nabij gelegen gebouwen. Ze mag geen gevaar opleveren voor personen, 
gebouwen en publieke en particuliere eigendommen en ze mag de hulpdiensten niet hinderen.  
 
2. In het kader van de brandveiligheid dient voor de doorgang van brandweerwagens en  de 
opstelling van autoladders en hoogtewerkers van brandweer een obstakel vrije ruimte van 4 m 
in de breedte en 4 m in de hoogte voorzien te blijven. Hierbij dienen op de kruispunten 
draaicirkels van 11m binnenstraal en 15 m buitenstraal gerespecteerd te worden voor zover 
fysisch mogelijk. De afstand van de dichtstbijzijnde rand van de vrije ruimte tot de gevel dient 
minimum 4 meter- voor zover fysisch mogelijk,- en maximum 10 meter te zijn zodat de 
autoladders en hoogtewerkers van de brandweer optimaal ingezet kunnen worden. De 
maximale diepte van een inname wordt hierdoor herleid tot 10 meter.  
 
 Op andere uitvalswegen (te bepalen door de brandweer) kan een vermindering van de 
doorgangsbreedte toegestaan worden. 
 
3. Voorzieningen van openbaar nut moeten steeds vrij gehouden worden (o.m. rioolmonden, 
sleutelmonden gasmaatschappij, verlichtingsmasten, straatputten, watermonden en andere 
voorzieningen van nutsbedrijven). De ondergrondse en bovengrondse watermonden 
(hydranten) moeten steeds vrij en goed bereikbaar zijn. De afstand van minstens 1 m rond van 
watermonden dient steeds gevrijwaard te blijven van een mogelijke inname. 
  
C. Reinheid. 
1. De inname mag de omgeving niet vervuilen.  
 
De gebruiker is verplicht om 
-  de toegelaten inname zorgvuldig te onderhouden of te vernieuwen uit oogpunt van 
veiligheid en reinheid.  
- de verboden inname en al hun restanten te verwijderen of te laten verwijderen 
 
2.  Zolang de werken duren, ook wanneer ze niet zouden onderworpen zijn aan een toelating 
of vergunning, moet de openbare ruimte in de omgeving rein gehouden worden.  
Graffiti en clandestien aangebrachte affiches dienen onmiddellijk te worden verwijderd, ook 
al werden ze niet aangebracht door de gebruiker. 
  
Bij  werken waarbij stof of andere hinder verwekt kan worden, zoals bij slopingswerken, 
slijpen van stenen, reinigen van gevels, afkappen en slopen van gevels, restauratiewerken, 
aanbrengen van gevelbekleding, moeten de nodige maatregelen getroffen worden om de 
bevuiling,  hinder en gevaar te voorkomen.  
 
3.  Het is steeds verboden, ook wanneer werken niet onderworpen zouden zijn aan een 
toelating of vergunning,  bouwmaterialen, aarde, puin, materieel en gereedschappen op de 
openbare ruimte, buiten de afsluiting, te plaatsen of te verwerken. […] 
 
Geschrapt bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 



- Bijgewerkt tot en met 5 december 2012 - 65 

4.  Het is tevens verboden voorwerpen afkomstig van werken of verkeersbelemmeringen 
achter te laten op de openbare ruimte wanneer de werken beëindigd zijn (o.m. afval, 
signalisatie, [signalisatieborden], puin, zand, e.d.). [Het wordt beschouwd als sluikstort dat 
kan worden verwijderd zoals is voorzien in artikel onder E. Handhaving, punt 2.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
5.  Het is verboden materiaal, gereedschap, voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt 
worden, op de openbare ruimte en van op de openbare ruimte toegankelijke terreinen, achter 
te laten. 
 
 
D. Schade. 
Het reglement herstelling openbare ruimte (Gemeenteraad, 14 december 2009, jaarnummer 
2115) is van toepassing. 
 
E. Handhaving. 
1. Onverminderd de toepassing van art. 331 e.v.,  kan de burgemeester of zijn gemachtigde 
steeds en onder meer bij gevaar voor de openbare orde, de veiligheid van doorgang en 
vlotheid van het verkeer, bij  werken van openbaar nut, of bij niet naleving van de 
voorwaarden, onmiddellijk en ambtshalve bijkomende of afwijkende voorwaarden opleggen,  
een toelating intrekken, en/of andere maatregelen nemen op kosten en risico van de gebruiker, 
zonder enig recht op schadevergoeding voor de gebruiker of een andere derde. 
 
2. Bij gebreke van onmiddellijke verwijdering van een verboden inname kan deze inname 
ambtshalve door politie [en de bevoegde stedelijke diensten], op kosten en risico van de 
gebruiker verwijderd worden, zonder dat aanspraak kan gemaakt worden op enige 
schadeloosstelling, van welke aard ook. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
3. Wanneer de houder van een zakelijk recht van het gebouw of gebouwgedeelte als gebruiker 
wordt beschouwd, is deze slechts ontslaan van de verplichtingen, voor zover hij aan de hand 
van een geregistreerde huurovereenkomst, de juiste identiteit van de huurder van het gebouw 
of gebouwgedeelte meedeelt en voor zover hij aantoont dat de inname niet door één van de 
houders van een zakelijk recht is gebeurd. 
 
 
§ 4. Bijzondere voorwaarden.. 
 
 
A.        Voorwaarden aan ‘kleine werken’ en bouwwerven gemeen 
 
1.- Inname. 
 
‘Kleine werken’ en bouwwerven worden ingericht met inachtneming van de openbare orde, 
met respect voor de privé-eigendom, de openbare ruimte en de toegankelijkheid ervan. 
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2.- Signalisatie. 
 
Voor ‘kleine werken’ en bouwwerven is een toelating van de burgemeester vereist. 
 

•        De aanvraag hiertoe is vergezeld van een signalisatieplan, voor bouwwerven 
ook van een inplantingplan en desgevallend van een omleidingplan, die 
goedgekeurd moeten worden door de politie en die steeds aanwezig moeten 
zijn op de werkplaats. Zij maken  deel uit van de toelating.  

 
•        Minimum 24 uur voor aanvang van de werken moeten de verkeersborden met 

betrekking tot parkeer- en stilstandverbod die aangeduid zijn op het 
signalisatieplan, op de openbare ruimte geplaatst worden. De nummerplaten 
van de op dat ogenblik geparkeerde voertuigen moeten genoteerd worden op 
het daartoe geëigend formulier, waarna dit onmiddellijk moet worden 
overgemaakt aan de politie.  

 
3.- Duur 
 
Het is verboden werken uit te voeren buiten de in  de toelating opgelegde tijdstippen en 
periodes.  
 
Een aanvraag tot verlenging wordt behandeld als een nieuwe aanvraag. 
 
4.- Verantwoordelijkheid. 
 
Als gebruiker wordt beschouwd de begunstigde(n) van de toelating.  
Dit zijn: 

•        de aanvrager van de toelating; 
•        de verantwoordelijke voor de signalisatie zoals vermeld in de aanvraag of 

wiens naam en telefoonnummer verplicht is aangebracht op de borden bedoeld 
in art. 1.5. van het Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het 
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg; de 
opdrachtgever: de persoon in wiens naam en voor rekening de werken worden 
uitgevoerd (vb. de bouwheer). 

 
Wanneer er geen toelating is, wordt als gebruiker beschouwd diegene die de werken uitvoert 
of die de belemmering in het leven heeft geroepen. Wanneer deze niet gekend is, wordt de 
opdrachtgever als gebruiker beschouwd. 
Wanneer voorvermelde natuurlijk persoon of rechtspersoon om welke reden dan ook niet 
verantwoordelijk kan gesteld worden (bijvoorbeeld: ingevolge faillissement, verbreking van 
de overeenkomst, feitelijke stopzetting van de beroep, e.a.), blijven alle verplichtingen op de 
andere voormelde begunstigde(en)  rusten. 
 
B. Voorwaarden: ‘kleine werken’. 
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1.- Aanvraag toelating. 
 
In geval de aanvrager in het bezit is van eigen E3-borden (parkeer-en stilstandverbod), moet 
de toelating tot inrichting van ‘kleine werken’ minimum twee werkdagen voor de uitvoering 
van de werken aangevraagd worden bij de territoriale afdelingen van de lokale politie.  
 
In geval de aanvrager niet in het bezit is van eigen E3-borden, moet de toelating minimum zes 
werkdagen voor de aanvang van de werken gevraagd worden. 
 
 2.- Ladderlift / beweegbaar toestel 
 

•        Conform artikel 47 bis 2, KB van 1 december 1975 ( wegcode) moet het 
werkgebied gesignaleerd worden door : 
         Hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels van min. 0,40m hoog 
         Hetzij met één of meer draagbare oranjegele knipperlichten 

•        Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden, zij moeten in alle 
omstandigheden zichtbaar zijn. 

•        De nodige maatregelen moeten genomen worden om voetgangers en fietsers 
vanonder de last en bewegende delen weg te houden gedurende de 
manipulatie/bediening van het toestel. 

 
3.- Stelling 
 

•        Voor de verkeersveiligheid dient de stelling rondom verlicht te worden door 
middel van dagslapers op een minimumhoogte van 2.10m. 

•        Wanneer de stelling zich in de nabijheid van verkeerslichten bevindt moet de 
zichtbaarheid van deze lichten gegarandeerd blijven voor elke weggebruiker. 

•         Bij zowel opbouw als afbraak van de stelling dient een obstakel vrije ruimte 
van minimum 1,5 meter  voor voetgangers en fietsers gevrijwaard te blijven. 

•        Stellingen moeten voorzien zijn van hiertoe bestemde stofdoeken, 
onverminderd het bepaalde in de stedenbouwkundige verordening 
bouwcode(gemeenteraad 25 oktober 2010, jaarnummer 1433,gepubliceerd in 
het Belgisch staatsblad 2011/35265). Deze materialen mogen bij brand geen 
aanleiding kunnen geven tot vlamoverslag naar naast-, boven-, onder-, of 
tegenovergelegen gebouwen, compartimenten of tijdelijke inrichtingen. Ze 
moeten minstens 60 cm verwijderd blijven van de gevels of ze moeten 
vervaardigd zijn uit materialen die behoren bij de (reactie-bij-brand) klasse A2 
: gemiddeld ontvlambaar, en voor de benedenverdiepingen uit materialen die 
behoren bij klasse A3 zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot 
vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing 
waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, zijn wijzigingen (o.m. KB van 
19 december 1997 en van 4 april 2003) en zijn bijlage 5 - reactie bij brand van 
materialen.  

 
C. Voorwaarden bouwwerven 
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1.- Aanvraag toelating 
 
De toelating tot inrichting van een bouwwerf moet minimum zes werkdagen voor de  aanvang 
van de inname ingediend zijn bij de centrale verkeerspolitie. 
 
Het aanvraagdossier wordt door de aannemer of de eigenaar, in drievoud ingediend.  
 
Het  aanvraagdossier bestaat  onder meer uit: 
 

• kopie van de bouwvergunning of van het collegebesluit van de 
bouwvergunning met het vergund inplantingplan 

• kopie van het document “Aanvang van de werken” 
• advies van De Lijn (bij hinder voor het openbaar vervoer) 
• advies van Vlaams Gewest, afdeling Wegen en Verkeer (bij werken op een 

gewestweg) 
• perspectieftekening van de werfafsluiting met vermelding van de afmetingen 
• inplantingplan met een detailweergave van de manier waarop de openbare 

ruimte wordt ingenomen en alle nuttige afmetingen en gegevens met 
betrekking tot: 

1. de beschikbare openbare ruimte 

2. de gevraagde werfzone (onder meer voor kraan, mortelsilo, werftoilet, 
werfcontainer, opslagruimte, laad- en loszone …) 

3. de overblijvende, hindernisvrije doorgang  
• duidelijke, recente kleurenfoto’s van de omgeving van het perceel en de 

aanpalende panden waarop de datum van de opname staat vermeld 
• overzicht met planning, fasering en aard van de uit te voeren werken  
• signalisatieplan, gedateerd en ondertekend door de verantwoordelijke van de 

signalisatie 
• omleidingplan (indien noodzakelijk) 
• toelating van de wegbeheerder bij het plaatsen van een (mobiele) kraan of enig 

ander voertuig dat dient uit te stempelen 
 
 De burgemeester, of zijn gemachtigde kan bijkomende gegevens opvragen. 
 
 
2.- Inplanting  
 

•        De bouwwerf moet  ingericht worden conform het door de politie 
goedgekeurde inplantingplan. Dit geeft de wijze weer waarop de bouwwerf de 
openbare ruimte inneemt en hoe ze ingericht wordt. Het inplantingplan maakt 
deel  van de toelating.  

 
•        Het inplantingplan moet de juiste locatie weergeven waar voor een bouwwerf 

de laad –en loszone, de bouwmaterialen, werktuigen en andere noodzakelijke 
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materialen (geen voertuigen) en de  wettelijke voorzieningen voor de arbeiders, 
zoals  chemische toiletten, werfcontainers, silo’s, bouwkraan, containers, e.a. 
opgesteld worden. 

 
•        De inname van de openbare ruimte moet minimaal zijn, d.w.z.. dat er niet 

meer oppervlakte wordt ingenomen dan strikt noodzakelijk is en zij moet zo 
weinig mogelijk hinder veroorzaken. De openbare ruimte die mag ingenomen 
worden voor een bouwwerf beperkt zich tot maximaal de gevelbreedte van de 
pand(en), die het voorwerp zijn van de bouwwerken. In uitzonderlijke en 
gemotiveerde omstandigheden kan een grotere bouwwerf toegestaan worden, 
zonder afbreuk te doen aan het principe van minimale inname. 

 
•        De ingenomen openbare ruimte voor de bouwwerf is enkel bestemd/mag enkel 

worden gebruikt voor het opslaan van bouwmaterialen, werktuigen en andere 
noodzakelijke materialen en wettelijke voorzieningen voor de arbeiders, zoals 
chemische toiletten, werfcontainers, silo’s, bouwkraan, containers,  e.a.. 

 
•        Het is steeds verboden om voertuigen te parkeren in de toegelaten laad- en 

loszone(s) en bouwwerven, tenzij de laad- en loszone geïntegreerd is binnen de 
werfafsluiting, hetgeen moet blijken uit het inplantingplan. 

 
•        Een bouwwerf  kan voorzien worden van maximaal één laad- en loszone. Een 

laad- en loszone die op de openbare ruimte wordt ingericht heeft een maximale 
lengte van 25m en een maximale breedte van 3 meter, hetzij een totale 
maximale oppervlakte van 75 vierkante meter. Bovendien moet zij aansluiten 
aan de werfafsluiting, hetzij aan de voor- zij- of achterkant ervan. Zij kan 
eventueel geïntegreerd zijn in de werfafsluiting indien dit verkeerstechnisch 
mogelijk is. In uitzonderlijke gevallen kan zij ingericht worden tegenover de 
bouwplaats.  

 
•        Het laden en lossen van materialen bestemd voor of voortkomend van de 

bouwwerf kan uitsluitend gebeuren binnen de laad- en loszone. Deze 
materialen   moeten onmiddellijk op de daartoe voorziene werkstrook van de 
bouwwerf veilig opgeslagen worden. Behoudens voorafgaande schriftelijke 
toelating is het  verboden op de openbare ruimte materialen te plaatsen of te 
verwerken. Desgevallend moet deze opslagruimte afgesloten zijn en behoorlijk 
verlicht en gesignaleerd. 

 
•        Het is verboden door de inplanting een parkeerautomaat onbruikbaar of 

onzichtbaar te maken tenzij hiervoor de schriftelijke goedkeuring van het 
gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf (Gapa) kan worden voorgelegd. 

 
• Een kopie van het goedgekeurde  inplantingplan moet  permanent op een goed 

zichtbare plaats uithangen en van op de openbare weg leesbaar zijn. 
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3.- Werfafsluiting   
 
Niemand mag bouwwerken uitvoeren  zonder de bouwwerf voldoende af te sluiten van de 
openbare ruimte. Deze afsluiting is tijdelijk en zodanig geplaatst dat ze de gebruikers van de 
openbare ruimte voldoende beschermt.  
 
Indien de afsluiting hiertoe op of tegen de openbare ruimte moet geplaatst worden dan is 
hiervoor een toelating vereist.  
 
Voorwaarden. 
 
Alle werfafsluitingen, grenzend aan of op de openbare ruimte, ook al zijn ze geplaatst op 
privé terrein, zijn onderworpen aan volgende voorwaarden: 
 

•        De plaatsing van de werfafsluiting is voorzien tijdens de volle duur van de 
bouwwerken en is beperkt tot die duur. Ze mag enkel geplaatst worden bij 
aanvang van de werken en dient verwijderd te worden bij oplevering van de 
werken of, indien dit eerder zou zijn, bij feitelijk gebruik van het gebouw. 

 
•        De afsluiting dient te bestaan uit een constructie welke vervaardigd wordt 

hetzij uit volle waterbestendige platen, hetzij uit een hekwerk, bevestigd op een 
voldoende stevige en gefundeerde draagstructuur. Plastieken netten of folie, 
mogen enkel gebruikt worden als afsluiting of afdekking binnen de werfzone, 
ter bescherming van de arbeiders, nooit voor de afsluiting van de werf zelf of 
op de openbare ruimte. De afsluiting moet stofdicht zijn. 

 
•        Voor blinden en slechtzienden moet een bruikbare gidslijn behouden blijven 

voor, naast en op het einde van de werfzone. Hiervoor moet zeker een 
stootband, van minimum 5 cm onderaan de werfafsluiting en/of andere 
hindernis worden aangebracht zodat men met de witte stok de hindernis 
makkelijk aanvoelt. 

 
•        De afsluiting moet stevig verankerd zijn, zodat ze bestand is tegen alle 

weersomstandigheden. 
 

•        De afsluiting dient beperkt te blijven en mag enkel die ruimte omsluiten die 
nodig is voor het uitvoeren van de werken, met inbegrip van het opslaan van 
bouwmaterialen.  

 
•        De afsluiting dient voldoende onderhouden te zijn en heeft een verplichte 

hoogte van 2 m. gemeten vanaf peil voetpad of voorliggend straatpeil. 
 

•        Wanneer de afsluiting voorzien wordt van een toegangsdeur of dito hekken 
mag dit niet bewegen of draaien over de openbare ruimte; deze deur of hekken 
dient te bestaan uit hetzelfde materiaal als de rest van de afsluiting. 
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•        De afsluiting dient voorzien te zijn van een bord met vermelding van de naam 
van de verantwoordelijke gebruiker en het telefoonnummer waarop hij te 
bereiken is. 

 
•        Indien het ganse voetpad wordt ingenomen of minder dan 1,5 meter vrije 

ruimte op het bestaande voetpad overblijft is de aanvrager verplicht een 
noodvoetpad buiten de afsluiting aan te leggen . 

 
•        Op het einde van de werkdag moet elke bouwwerf afgesloten zijn. 

 
4.- Signalisatie. 
 
a)         Een noodvoetpad moet aan volgende voorwaarden voldoen (fig 1):  
 

•        Deze tijdelijke route moet zo kort en recht mogelijk zijn, met een logisch 
verloop zonder menging met andere verkeersstromen (o.m. fiets-, auto- en, 
vrachtverkeer, …). 

 
•        Een noodvoetpad moet aangelegd worden  met een loopweg van minimum 

1,50 meter breedte. De hoeken van het noodvoetpad mogen maximaal 45 ° 
bedragen, met het oog op manoeuvreerruimte voor rolstoelgebruikers.  

 
•        De rijplaten die de loopweg vormen zijn minimaal 1,50 meter breed, zijn 

aaneengeschakeld en liggen stabiel met zo weinig mogelijk hoogteverschillen. 
 

•        Bij een hoogteverschil van meer dan 2 cm is de plaatsing van een helling 
verplicht met een maximum hellingsgraad van 1 op 6 (vb. voor een 
hoogteverschil van 10 cm is een helling van minimum 60 cm lengte vereist).  

 
•        De scheiding tussen de doorgang voor de voetgangers/fietsers en het andere 

verkeer enerzijds en de werken anderzijds moeten afgebakend  worden door 
middel van een voldoende stevige inrichting of door rood/witte bakens van 
minstens 1,00 m hoog, zoals bepaald in de toelating.  

 
•        Deze afbakening moet op meerdere plaatsen gesignaleerd zijn door dagslapers.  

 
•        De loopweg dient over haar gehele lengte, breedte en hoogte  vrijgehouden te 

worden, permanent vrij van werfmateriaal en andere obstakels. 
 

•        De afwatering moet steeds mogelijk te blijven. 
 

•        Op aanwijzing van de politie moeten specifieke maatregelen genomen worden 
wanneer een fietspad door de werf ingenomen wordt. Bij een tijdelijk fietspad 
dienen de hoogteverschillen te worden opgevangen door hellingen. 
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b)         Wanneer in het signalisatieplan een tunnel- of luifel constructie is voorzien (fig. 2 en 
3): 

•        moet  deze een hoogte hebben van minimum 2,10 meter. 
 

•        Het dak van de constructie moet voldoende sterk worden gemaakt zodat het 
vallende lasten kan opvangen.  

 
•        Er dient verlichting in de tunnel aanwezig te zijn aan de kant van de werf of 

aan het plafond van de constructie (tunnelverlichting)  
 

•        Bij geheel of gedeeltelijk inname van de rijbaan  dient er verlichting aan de 
buitenkant van de constructie (werf zelf, tunnel-of luifelconstructie), zijde van 
de rijbaan te worden aangebracht,.  

 
•        Aan de zijde van de rijbaan moeten in de tunnelconstructie voldoende 

uitsparingen of ramen voor doorkijk naar de rijbaan voorzien zijn.  
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] 
Artikel 157 bis ingevoegd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding 21 maart 2012. 
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[Artikel 157 [ter] […].- Overeenkomstig de wet tot regeling van de private en bijzondere 
veiligheid van 10/04/1990 kan de burgemeester bij een cultureel evenement een perimeter 
afbakenen waarbinnen een erkende bewakingsfirma activiteiten kan uitoefenen 
 
Het gaat om volgende perimeter : Slachthuislaan vanaf het kruispunt Schijnpoortweg 
(kruispunt exclusief) tot kruispunt Noordschippersdok (kruispunt inclusief), Denderstraat, 
Kalverstraat vanaf Slachthuislaan tot kruispunt inclusief met Lange Lobroekstraat 
 
De bewakingsfirma die er activiteiten kan uitoefenen is AIM SECURITY NV, Brugstraat 5 
bus 18, 2060 Antwerpen]  
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007. 
Hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding: 21 maart 2012. 
 
Artikel 158.- Artikel 157 is niet van toepassing op het uitstallen van voorwerpen die deel 
uitmaken van een verkoping bij gezag van recht. 
 
Afdeling 8 – Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten 
 
Onderafdeling 1 – Vuurwapens, vuur(werk) en voetzoekers 
 
[Artikel 159 §1.- In de openbare ruimte of in de nabijheid ervan is het verboden, lampions op 
te laten,  vuurwapens af te schieten, vuurwerk af te steken, voetzoekers te doen knallen, [of op 
enigerlei wijze] vuur te maken zonder toelating van de burgemeester. 
 
In de periode van 1 november  tot 31 januari is bovendien het zichtbaar bezit, het tonen, 
uitstallen en elke voorbereidende handeling voor het ontsteken of doen knallen van vuurwerk 
van welke aard ook in de openbare ruimte verboden. De burgemeester kan toelating geven om 
hiervan af te wijken. 
 
Het is tevens verboden om ontploffend vuurwerk of meer dan de wettelijk toegelaten 
hoeveelheid feest-en seinvuurwerk zoals bedoeld in de wet van  28 mei 1956 en haar 
uitvoeringsbesluiten, onder zich te houden, zonder toelating van de burgemeester. 
 
Minderjarigen beneden de 16 jaar mogen nooit in het bezit zijn van vuurwerk, behalve 
wanneer dit wettelijk is toegelaten.] 
 
§2.- De burgemeester kan op eigen initiatief of mits een voorafgaandelijke schriftelijke 
aanvraag, minimum zes weken vooraf, toestemming verlenen om op de door hem bepaalde 
plaatsen en gedurende de door hem bepaalde tijd afwijkingen op artikel 159 §1 toe te staan.] 
 
§3.- In voorkomend geval worden de vuurwapens, het vuurwerk of de voetzoekers 
administratief in beslag genomen. 
 
§4.- Het is verboden door onvoorzichtigheid of door gebrek aan voorzorg, onopzettelijk 
schade te veroorzaken door het behandelen of gebruiken van wapens. 
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[De aanvraag om op de door de burgemeester bepaalde plaatsen en gedurende de door 
hem bepaalde tijd vuurwerk af te steken of op enigerlei wijze vuur te maken, moet 6 
weken vooraf ingediend worden bij de burgemeester 
 Via www.antwerpen.be/evenementen  ] 
 
§1 §2 en kader  gewijzigd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding 21 maart 2012 
§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd.19 november 2012, inwerkingtreding 5 december 2012 
 
[Artikel 159 bis...] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 juni 2007, inwerkingtreding 15 juli 2007 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
Onderafdeling 2 – […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007. 
 
Artikel 160.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007. 
 
Artikel 161.-  
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007. 
 
Artikel 162.- […] 
 
Hernummerd en gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 
2007. 
 
Artikel 163.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007. 
 
Artikel 164.- […] 
 
Hernummerd en gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 
2007. 
 
Artikel 165.- […] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007; 
hernummerd en gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 
2007. 
 
Onderafdeling 3 – Bedelen op de openbare weg 
 
Artikel 166 §1.- Op de straten en pleinen [en in  de ingangen en op de parkings van 
grootwarenhuizen] genoemd in artikel [118] en in elke in voormelde gebieden gelegen 

http://www.antwerpen.be/evenementen
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inrichting toegankelijk voor publiek is het verboden al dan niet in het gezelschap van 
kinderen, te bedelen of door het vertonen van lichaamsgebreken, verwondingen of 
verminkingen de liefdadigheid van de voorbijgangers of aanwezigen op te wekken. 
 
§2.- Het is verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het doel een aalmoes te 
bekomen. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007. 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008. 
 
 
Onderafdeling 4 – Inzamelingen houden 
 
Artikel 167.- Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester, is het 
verboden op de openbare weg inzamelingen te houden,  
 
 De aanvraag om op de openbare weg inzamelingen te houden moet ingediend worden 
bij de burgemeester 
 Via het evenementenloket van uw districtshuis (2) 
 
Onderafdeling 5 – Onherkenbaar openbaar verschijnen 
 
[Artikel 168 §1.- Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester, is 
het verboden zich in een voor een publiek toegankelijke plaats te begeven met het gezicht 
geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen zodat men onherkenbaar is (dit conform artikel. 
563bis Strafwetboek en artikel. 330 code van politiereglementen). 

§2.- Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en 
sportieve manifestaties, zoals o.a. optochten, georganiseerde stoeten, carnaval, Sinterklaas, 
Kerstman. 

De aanvraag om zich, in een voor een publiek toegankelijke plaats te begeven met het 
gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen zodat men onherkenbaar is, moet 
ingediend worden bij de burgemeester. 
 Via de Lokale politie/ openbare orde/ evenementen (4)] 
 
Gewijzigd bij art.2 gemeenteraadsbesluit dd.19 september 2011, inwerkingtreding 9 oktober 2011. 

 
Onderafdeling 6 – Loterijen en kansspelen 
 
Artikel 169.- Het is verboden op de openbare weg loterijen of kansspelen te organiseren of te 
houden. 
 
Onderafdeling 7 – Uitdelen van pamfletten, reclamedrukwerk en voorwerpen 
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Artikel 170 §1.- [Het is verboden bij het uitdelen van geschriften, drukwerken, pamfletten of 
voorwerpen de openbare orde, rust, netheid en veiligheid  in het gedrang te brengen. De 
verdeler of zijn helper, de verantwoordelijke uitgever en de organisator van de activiteit, 
waarvoor reclame wordt gemaakt, worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld.] 
 
§2.- Iedere verdeler moet zelf of via een helper instaan voor het oprapen van de door het 
publiek in de omgeving weggeworpen exemplaren of voorwerpen. 
Het is in ieder geval verboden geschriften, drukwerken, pamfletten of voorwerpen te plaatsen 
op geparkeerde voertuigen. 
 
§3.- Het in het voorgaande paragraaf voorziene verbod geldt niet voor processen-verbaal en 
preventiedrukwerken van de politie, alsmede voor parkeerretributiebonnen.[Een uitzondering 
op het verbod kan tevens toegekend worden door de burgemeester.] 
  
§4.- [Indien de door het publiek in de omgeving weggeworpen exemplaren of voorwerpen 
niet opgeraapt worden door de verdeler of zijn helper, zal de stad de exemplaren van 
ambtswege verwijderen en de kosten verhalen[. De verdeler, de verantwoordelijke uitgever en 
de organisator van de activiteit, waarvoor reclame wordt gemaakt, worden hoofdelijk 
aansprakelijk gesteld.]] 
 
§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 en 
vervangen bij art.1gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008. 
§3 toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008. 
§4 vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 en 
gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008. 
 
Artikel 171.- Huis-aan-huis-bedelers van gelijk welke voorwerpen, waaronder reclame en 
andere drukwerken, dienen er voor te zorgen dat de voorwerpen steeds volledig in de 
brievenbussen worden gedeponeerd. 
 
Artikel 172.- Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bedelen op adressen waar 
duidelijk kenbaar is gemaakt dat dit niet is gewenst, evenals aan leegstaande panden. 
 
Afdeling 9 – Brandpreventie 
 
Onderafdeling 1 - Verplichtingen bij brand 
 
Artikel 173.- De bewoners van een gebouw of een gedeelte ervan waar brand uitgebroken is, 
alsmede degenen die een brand opmerken, zijn verplicht dit onmiddellijk te melden aan de 
Brandweer. 
 
Onderafdeling 2 – Gevaarlijke goederen 
 
Artikel 174.- Voor de toepassing van deze onderafdeling verstaat men onder: 
 
- Gevaarlijke goederen: die goederen, die bij brand, ontploffing of vrijkoming een gevaar 
betekenen voor de openbare veiligheid en/of gezondheid. 
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Artikel 175 §1.- Aan de ingang van magazijnen en/of omheiningen van opslagplaatsen van 
gevaarlijke goederen dient de eigenaar en/of de gebruiker ervan een uit onbrandbaar materiaal 
vervaardigd bord aan te brengen met de naam, adres en telefoonnummer van minstens 1 
persoon, die in geval van nood onmiddellijk kan worden bereikt. 
Deze persoon of personen moeten steeds de globale inventaris van de gevaarlijke goederen 
met de vermelding van hun scheikundige benaming of samenstelling, UN-nummer, klasse, 
respectieve hoeveelheden en situatieplan kunnen voorleggen. Dergelijke inventaris moet ook 
steeds ter plaatse beschikbaar zijn voor de stedelijke brandweer, centrum tegen lucht- en 
waterverontreiniging en politie. 
 
§2.- Het in paragraaf 1 vermelde bord is niet verplicht, indien permanent een persoon aan de 
ingang van het bedrijf aanwezig is, die onmiddellijk de hier vermelde inlichtingen kan 
verstrekken. 
 
Onderafdeling 3 – Onderhouden en herstellen van ovens, schoorstenen en rookkanalen 
 
Artikel 176.- Ovens, schoorstenen en rookkanalen moeten in goede staat onderhouden worden 
en desgevallend hersteld worden. 
Bij het onderhoud van ovens, schoorstenen en rookkanalen is het verboden gebruik te maken 
van vuur, ontplofbare stoffen of vuurwapens. 
 
[Afdeling 10 – Fietsen] 
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008. 
 
[[Art. 176 bis.-  Definities.  
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 
Fiets: een rijwiel, bromfiets zoals omschreven in artikel 2 van het KB van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg. 
Een wrak: een restant van een fiets of een fiets die in zodanig slechte staat van onderhoud en 
kennelijk zeer verwaarloosde toestand verkeert dat hij rijtechnisch onvoldoende veilig is of 
niet rijwaardig is waardoor dit voorwerp als huishoudelijk afval kan worden beschouwd. 
Een achtergelaten fiets: een fiets die in zodanig verwaarloosde toestand is of die het voorwerp 
is van een melding klacht of ambtshalve vaststelling, waardoor het vrijwel zeker is dat de fiets 
achtergelaten is of door de eigenaar in de steek gelaten  
Een hinderlijk gestalde fiets: een fiets die het gemak van doorgang en/of  toegang op de 
openbare ruimte in het gedrang brengt of het verkeer hindert, zonder daarom een onmiddellijk 
en direct gevaar op te leveren (bijvoorbeeld stalling aan werfafsluitingen, straatmeubilair 
dranghekkens, in- en uitgangen van gebouwen). 
Een gevaarlijk gestalde fiets: een fiets die het andere verkeer hindert op een manier dat 
onmiddellijk en direct gevaar met zich kan meebrengen (bijvoorbeeld zebrapaden, 
voetgangersdoorgangen, fietsoversteekplaatsen, geen of onvoldoende vrije doorgang op 
voetpaden). 
Fietsenstalling: al dan niet overdekte structuur bestemd voor het plaatsen van fietsen, met in 
begrip van fietsrekken (constructie bestemd voor één of meer fietsen te stallen of te parkeren, 
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waarbij die fiets voldoende stabiliteit wordt geboden), fietsenparkeerplaats ( ruimte die nodig 
is om een fiets lang of kort te parkeren bij de bestemming). 
Zones met geconcentreerde fietsenstallingen: stationsomgeving Antwerpen Centraal en 
Antwerpen Berchem.]] 
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008; 
Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 maart 2009, inwerkingtreding 14 april 2009. 
 
[[Artikel 176 ter.- Stallen van fietsen. 
§ 1.- Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de verkeersreglementering, moeten 

fietsen indien mogelijk in de daartoe voorziene fietsenstallingen worden gestald. 
§ 2.- Wrakken, achtergelaten fietsen, hinderlijk gestalde fietsen en/of gevaarlijke gestalde 

fietsen zijn verboden op de openbare ruimte van de stad Antwerpen.]] 
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008; 
Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 maart 2009, inwerkingtreding 14 april 2009. 
 
[[Artikel 176 quater.- Maatregelen. 
§ 1.- Onverminderd het bepaalde in art. 331 e.v.,  kunnen ambtshalve hierna volgende 

maatregelen genomen worden door de politie en/of gemeenteambtenaren zoals bepaald in 
artikel 119bis § 6 van de nieuwe gemeentewet, bijgestaan door een daartoe door de 
burgemeester aangestelde persoon en/of dienst: 

a) Achtergelaten fietsen worden gelabeld, met vermelding van de datum van geplande 
verwijdering, die ten vroegste twee weken na de datum van labeling wordt vastgesteld. 
Deze fietsen worden verwijderd en bewaard, wanneer ze na deze termijn nog steeds ter 
plaatse staan. 
b) Hinderlijke en gevaarlijke gestalde fietsen worden onmiddellijk verwijderd en 
bewaard.  
c) Wrakken worden onmiddellijk verwijderd en vernietigd. 
d) Voor zones met geconcentreerde fietsenstallingen geldt bovendien volgende 
regeling: 

1. Fietsen die niet in de daartoe voorziene fietsenstallingen zijn gestald, worden 
beschouwd als hinderlijk of gevaarlijke gestalde fietsen 

 2. Voor fietsen die in de daartoe voorziene fietsenstallingen gestald zijn, bedraagt 
de maximum stallingsduur twee weken. De fietsen worden gelabeld ter controle. 
met vermelding van de datum van geplande verwijdering. Fietsen die langer dan 
de voormelde periode gestald zijn, worden verwijderd en bewaard. 

e) Bij ontruiming van een openbare fietsenstalling of een opruimactie wordt dit 
minimaal vier weken vooraf op de daartoe bestemde plaatsen in de fietsstalling 
aangekondigd met vermelding van de datum en uur van ontruiming. Op datum van 
aankondiging worden alle fietsen die zich op dat ogenblik in de fietsenstalling 
bevinden, gelabeld als waarschuwing. Indien zich op datum van de ontruiming nog 
fietsen in de betreffende fietsenstalling bevinden, worden ze verwijderd en bewaard. 

 
§ 2.- De bewaring van de fietsen ten gevolge van bovenstaande maatregelen gebeurt 

overeenkomstig de wet van 30 december 1975. 
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a) De fietsen worden gedurende een termijn van zes maanden vanaf de datum van 
verwijdering bewaard en ter beschikking gehouden van de eigenaar of zijn 
rechtsverkrijgenden. Desgevallend worden de restanten van het slot bij de fiets 
bewaard. 

b) Er wordt van de bewaarde fietsen een register aangelegd met vermelding van: 
-  de datum, de plaats en de reden van verwijdering,   
-  de beschrijving van de fiets, met inbegrip van de vermelding of de fiets al 

dan niet slotvast werd aangetroffen, 
-  de eigenaar indien hij gekend is,  
-  de datum van afhaling, identiteit (naam en adres) van de afhaler.   
-  de bestemming van de fiets bedoeld onder e) 

c) Wanneer de eigenaar van de weggehaalde fiets gekend is, wordt deze per brief door 
brenger of per aangetekende brief gericht aan het laatste bekende adres uitgenodigd 
om de fiets te komen afhalen voor het einde van de termijn bedoeld  
onder a). Deze brief moet uiterlijk een maand voor het verstrijken van deze termijn 
door de brenger of ter post afgegeven worden. 
d) De fiets kan afgehaald worden voor het verstrijken van de termijn bedoeld onder a), 
onder volgende voorwaarden: 

1. De afhaler moet bewijs afleveren dat aantoont dat hijzelf of de persoon die 
hij vertegenwoordigt, eigenaar is van fiets. De afhaler die in het bezit is van de 
sleutel die past in het betrokken fietsslot wordt vermoed eigenaar te zijn. 
2. De afhaler moet de identiteitsgegevens (naam en adres) van de afhaler en de 
eigenaar meedelen en aantonen 

e)  De fiets wordt eigendom van de stad Antwerpen, wanneer binnen de termijn 
bedoeld onder a) de fiets niet werd opgeëist door de eigenaar of diens 
rechtsverkrijgenden. De bestemming die de stad Antwerpen aan de fiets geeft, wordt 
vermeld in het register bedoeld onder § 2 b). 

 
§ 3.-De uitvoering van deze afdeling, met inbegrip van onder meer het los maken en/of 

verwijderen van sloten, gebeurt op kosten en risico van de eigenaar of de gebruiker van 
de fiets, die hiervoor hoofdelijk aansprakelijk zijn. Voor het bewaren van de fietsen is de 
aansprakelijkheid van de stad Antwerpen beperkt tot de aansprakelijkheid 
overeenkomstig de bepalingen van de bewaargeving uit noodzaak. In geen geval kan de 
stad Antwerpen of de door haar aangestelde uitvoerders van deze afdeling aansprakelijk 
worden gesteld voor schade die aan de fiets of aan andere goederen zou zijn toegebracht 
door de uitvoering van deze afdeling.]] 

 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008; 
Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 maart 2009, inwerkingtreding 14 april 2009. 
 
HOOFDSTUK 4 – OPENBARE RUST  
 
Afdeling 1 – Geluidshinder 
 
Artikel 177 §1.- Behoudens toegelaten afwijking is elk geluid of lawaai, dat de rust van de 
inwoners kan verstoren en dat zonder noodzaak veroorzaakt wordt, verboden. 
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§2.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 12 september 2005, inwerkingtreding: 28 november 2005. 
 
Artikel 178.- Het is verboden de openbare rust te verstoren door elk geluid, voortgebracht 
door een muziekinstallatie, geplaatst in een voertuig, waarbij het geen belang heeft of het 
voertuig open vensters of een open dak heeft. [De overtreding wordt verondersteld door de 
bestuurder van het voertuig te zijn begaan. Indien de bestuurder niet gekend is, zal de eigenaar 
aansprakelijk worden gesteld.] 
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 179.- Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester, 
is het verboden op de openbare weg, openbare plaatsen en in openlucht muziekinstrumenten, 
luidsprekers of andere geluidsinstallaties te gebruiken, [met uitzondering van de handelaars 
bedoeld in artikel. 119 voor zover de geluidsnormen niet worden overschreden.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 september 2012, inwerkingtreding: 9 oktober 2012  
 
De aanvraag om op de openbare weg, openbare plaatsen en in openlucht 
muziekinstrumenten, luidsprekers of andere geluidsinstallaties te gebruiken moet 
ingediend worden bij de burgemeester 
 Via [uw districtshuis (2)]. 
 
Gewijzigd art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 september 2012, inwerkingtreding: 9 oktober 2012  
 
Artikel 180.- Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester is in 
private eigendommen en in lokalen toegankelijk voor het publiek het gebruik van 
instrumenten, luidsprekers of andere geluidsinstallaties verboden, als het gebruik ervan 
bestemd is om op de openbare weg gehoord te worden. 
 
De aanvraag om in private eigendommen en in lokalen toegankelijk voor het publiek 
gebruik te maken van instrumenten, luidsprekers of andere geluidsinstallaties, moet 
aangevraagd worden bij de burgemeester 
 Via Lokale politie/ openbare orde/ evenementen (4) 
 
[Artikel 180 bis § 1.-. Onder vogelschrikkanon wordt verstaan geluidsproducerende toestellen 
voor het verjagen van dieren (vb. vogels, duiven, wild) die akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt 
bedreigen. Hieronder worden tevens begrepen zogenoemde luchtdrukkanonnen, 
hagelkanonnen, schokgolfgeneratoren, toestellen die dierengeluiden nabootsen en andere 
gelijkaardige toestellen of apparaten, al dan niet elektronisch versterkt.  
 
§ 2.- Het gebruik van vogelschrikkanon is verboden tenzij is voldaan aan de hierna vermelde 
voorwaarden: 
 
a) de opstelling van een vogelschrikkanon: 
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- is beperkt tot maximum één toestel per 2 ha plantage, met een afstand van 200 meter 
tussen 2 toestellen 
- is verboden op de openbare ruimte of in inrichtingen toegankelijk voor publiek  
- kan enkel op minstens 200 meter van de dichtst bijgelegen woning en 100 meter van 
de openbare ruimte 
- moet zodanig zijn dat de mond van de geluidsbron niet gericht is naar de dichtst 
gelegen woningen 

b) het gebruik van een vogelschrikkanon: 
- is verboden tussen 21 uur en 8 uur. 
- is beperkt tot het lossen van maximum 6 keer per uur van een geluidsuitstoot (vb. 
schot, knal, klap, ontploffing, nabootsing dierengeluid) die niet langer dan 10 
seconden duurt.  
- is beperkt tot de maanden waarin de te beschermen aanplantingen geteeld worden 
- is enkel toegelaten wanneer op het toestel zelf de naam en adres van de gebruiker is 
aangebracht 
- is onderworpen aan de algemene geluidsnormen voorzien in bijlage 2.2.1 van Vlarem 
II (Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht) 
- hindert geen andere normale beroepsactiviteiten in de omgeving 
- hindert geen toegelaten evenementen of wedstrijden in de omgeving 

 
De gebruiker van het vogelschrikkanon staat in voor de naleving van de voorwaarden. Als de 
gebruiker niet identificeerbaar is op het toestel, wordt de eigenaar van de grond waarop het 
toestel staat als gebruiker beschouwd. De eigenaar is slechts ontslaan van de verplichtingen, 
voor zover hij aan de hand van een geregistreerde huur- of pachtovereenkomst, de juiste 
identiteit van de huurder/pachter van de grond meedeelt. 
 
Bij niet naleving van de voorwaarden kan de politie het vogelschrikkanon doen verplaatsen of 
het gebruik ervan doen stopzetten, of ze in beslag nemen. 
 
De burgemeester kan steeds afwijkingen toestaan, bijkomende voorwaarden opleggen en het 
gebruik schorsen of verbieden.]  
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding: 21 maart 2012.  
 
 
Artikel 181.- Indien de openbare rust verstoord wordt door gelijk welk geluid veroorzaakt in 
en/of vanuit lokalen toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van het daaraan palende 
terras, dan kan de inrichting tijdelijk gesloten worden. 
 
Afdeling 2 - Lichtpollutie 
 
Artikel 182.- Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester is het 
verboden op gelijk welke plaats mobiele lichtreclames neer te zetten. 
 
De aanvraag om mobiele lichtreclames neer te zetten moet ingediend worden bij de 
burgemeester  
 Via Lokale politie/ openbare orde/ evenementen (4) 
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HOOFDSTUK 5 – INRICHTINGEN TOEGANKELIJK VOOR PUBLIEK EN RECREATIE 
 
Afdeling 1 – Inrichtingen toegankelijk voor het publiek[: Brandveiligheid] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Onderafdeling 1 – Algemene bepalingen 
 
Artikel 183 […].-  
 
De exploitant van een inrichting toegankelijk voor het publiek, is verplicht 

• ten minste 1 maand vóór de opening van de inrichting aan de burgemeester de 
openingsdatum van de inrichting mede te delen bij aangetekend schrijven. 

• zich er van te vergewissen dat aan alle maatregelen tot het voorkomen en bestrijden 
van brand, opgenomen in afdeling 1, voldaan is vooraleer zijn inrichting te openen. 

 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
[Artikel 184].-  
 
Onverminderd de voorschriften opgenomen in afdeling 1, neemt de exploitant de nodige 
maatregelen, door de omstandigheden aangewezen om: 

− brand te voorkomen; 
− ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden; 
− in geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te 

verzekeren en de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk in te roepen. 
 
Vervangen door oud artikel 183 §2 bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Onderafdeling 2 – Maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand 
 
1.Terminologie 

Artikel 185.- Behalve uitdrukkelijke afwijking, wordt aan de in deze afdeling gebruikte 
terminologie zoals bouwmateriaal, bouwelement, wand, veiligheidsverlichting, zelfsluitende 
deur, waarschuwing, alarm, plafond en vals plafond, de betekenis toegekend die eraan 
gegeven wordt in de Belgische norm NBN S 21-201 - "Brandveiligheid in de gebouwen - 
Terminologie". Aan de termen: weerstand tegen brand van een bouwelement (Rf), 
ontvlambaarheid van een bouwmateriaal, voortplantingssnelheid van de vlammen aan het 
oppervlak van een bouwmateriaal, optrede, aantrede en looplijn en aanrechtkeuken, wordt de 
volgende betekenis toegekend: 
Weerstand tegen brand van een bouwelement (Rf): Is de tijd gedurende dewelke een 
bouwelement gelijktijdig voldoet aan de eisen van stabiliteit, vlamdichtheid en thermische 
isolatie, wanneer het getest is volgens de Belgische norm NBN 713.020.  

    Reactie bij brand van een materiaal (A klassering):  
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a) Proefmethoden: Voor het bepalen van de reactie bij brand van materialen beschikt men 
over de volgende proefmethoden : 
- Methode nr 1: Zij wordt beschreven in de norm ISO 1182. 
- Methode nr 2: Zij wordt beschreven in de Franse norm NF P 92-501. Deze methode maakt 

de indeling mogelijk in 4 categorieën ( I,II,III en IV) . 
- Methode nr 3: Zij wordt beschreven in § 2 "Large scale surface spread of flame test and 

method of classification" van de Britse norm BS 476 : Part 7.  Deze methode maakt de 
indeling mogelijk van de materialen in cl 1, cl 2, cl 3 en cl 4. 

b) Indeling van materialen: 
 De materialen worden onderverdeeld in 5 klassen A0, A1, A2, A3 en A4. 

- Tot A0 behoren de materialen die volgens methode nr 1 als "niet-brandbaar" worden 
beschouwd. 

- Tot A1 behoren alle materialen van categorie I volgens methode nr 2 en alle materialen cl 
1 volgens methode nr 3. 

- Tot A2 behoren alle materialen van categorie II volgens methode nr 2 en alle materialen cl 
2 volgens methode nr 3. 

- Tot A3 behoren alle materialen van categorie III volgens methode nr 2 en alle materialen 
cl 3 volgens methode nr 3. 

- Tot A4 behoren alle materialen die niet bij een voorgaande klasse kunnen ingedeeld 
worden. 

 
[…] 
 
Optrede:  
Is de verticale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen. 
 
Aantrede:  
Is de horizontale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen. 
 
Looplijn:  
De looplijn wordt […] als volgt bepaald: 
- bij steektrappen en scheluwe trappen, ongeacht hun breedte, ligt de looplijn in het midden 
van de trap; 
- bij draaitrappen breder dan 80cm, ligt de looplijn op minstens 40cm en hoogstens 60cm van 
de binnenkant van de leuningzone of van de spil, en op minstens 35cm van de buitenranden 
van de treden; 
 
Aanrechtkeuken: 
is een vertrek bestemd voor het beperkt gereedmaken van koude en warme spijzen [met 
behulp van apparaten welke zichzelf na verloop van tijd automatisch uitschakelen (voorbeeld: 
waterkoker, toaster, microgolfoven…).] en het bewaren van eetwaren, keukengereedschap,…  

    
[…] 

 
    Totale oppervlakte : 

is de totale bruto-oppervlakte van de ganse inrichting, dwz zowel van de publiek 
toegankelijke als niet toegankelijke lokalen en delen 
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Totaal publiek toegankelijke oppervlakte: 
De volgende regel wordt gehanteerd voor het bepalen van de oppervlakte van voor het 
publiek toegankelijke lokalen en delen: 
- in het kader van een bouwvergunning met betrekking tot oprichting, inrichting of 

herinrichting, gebeurt de berekening van de oppervlakte zonder aftrek van toonbanken, 
tapkasten en ander meubilair of goederen; 

- voor bestaande inrichtingen in exploitatie gebeurt de berekening van de oppervlakte met 
aftrek van toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen; 

 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
2. Toepassingsgebied 
 
Artikel 186.1.-  
 
De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op alle inrichtingen of delen van 
inrichtingen, die toegankelijk zijn voor het publiek, ook al worden ze éénmalig of sporadisch 
voor het publiek open gesteld. 
 
Artikel 186.2.-  
 
Deze bepalingen gelden eveneens voor: 
- die inrichtingen waar het publiek slechts onder bepaalde voorwaarden wordt toegelaten; 
- die lokalen of gebouwen die in oorsprong niet voor dergelijke activiteiten geconcipieerd 

werden en enkel wanneer er een dergelijke publieke activiteit gehouden wordt. 
 
Artikel 186.3.-  
 
Zij gelden niet voor: 

- installaties in open lucht en tijdelijke inrichtingen zoals tenten en kermisinrichtingen;  
- ruimtes die gebruikt worden voor het stallen van voertuigen, tenzij deze ruimtes voor 

een ander doel worden aangewend. 
 
Artikel 186.4.-  
 
De exploitant stelt op eigen verantwoordelijkheid het maximum aantal aanwezige personen 
vast, binnen de hieronder aangegeven grenzen.  
[a. op basis van de hieronder aangegeven parameters: 

- indien geen vaste zitplaatsen: 
 Algemeen: 
 -In inrichtingen toegankelijk voor het publiek: 
  één persoon per 1m² totale publiek toegankelijke oppervlakte 
 Uitgezonderd: 
  
 -in winkels 
  één persoon per 1m² totale publiek toegankelijke oppervlakte 
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 -in zalen:  
  twee personen per 1m² totale publiek toegankelijke oppervlakte 
 -op dansvloeren:  
  drie personen per 1m² totale publiek toegankelijke oppervlakte 
- waar uitsluitend vaste zitplaatsen zijn aangebracht: 
  -het aantal zitplaatsen. 

b. op basis van het aantal uitgangen (voor de berekening: zie verder) 
c. op basis van de nuttige breedte van de uitgangen (voor de berekening: zie verder)] 
 
Het maximum aantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet worden 
aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) wordt 
aangebracht door de exploitant, die alle nodige maatregelen neemt om overschrijding van dit 
aantal te voorkomen. 
In de aangifte voorzien in artikel 183 vermeldt de exploitant tevens het maximum aantal 
personen dat in zijn inrichting aanwezig mag zijn. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Onderafdeling 3 – Maatregelen van toepassing op inrichtingen toegankelijk voor het publiek 
waar maximaal [9] personen toegang kunnen hebben 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
1. Bouwmaterialen en versieringen 
 
Artikel 187.1.-  
 
Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier alsmede 
gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het 
publiek noch als versiering noch als bouwmateriaal aangewend worden. Losse plafonddoeken 
zijn niet toegelaten. Onder "versieringen" dient niet verstaan de normale, functionele 
stoffering (gordijnen en overgordijnen aan ramen, vaste muurbekledingen, tafellinnen, 
vloerbedekking, e.d.). 

 
Artikel 187.2.-  
 
De versieringen, luifels en tochtportalen moeten zodanig worden aangebracht dat zij geen 
verzamelplaats kunnen worden voor vuil, afval en dergelijke. 
 
2. Uitgangen en trappen 

Artikel 188.1.-  
 
[De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen.] Het is verboden om 
het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te plaatsen in de 
uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen. 
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Vervangen door oud artikel 188.3, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Artikel 188.2.- 
 
De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen, die 
naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in onderafdeling [7] vermelde 
pictogrammen. De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de 
normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Zij moeten vanuit elke punt van de 
publiek toegankelijke begaanbare oppervlakte goed leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang 
mag eventueel aangeduid worden met het pictogram "nooduitgang", vermeld in onderafdeling 
[7].  
 
Vervangen door oud artikel 188.4, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Artikel 188.3.- 
 
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 
merkteken dragen. 
 
Vervangen door oud artikel 188.5 bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
3. Verlichtingen en elektrische installaties. 

Artikel 189.1.- 
 
De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten als 
kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 

Artikel 189.2.- 
 
De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 
automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen armaturen 
aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), 
in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle lokalen die uitsluitend door 
kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient verder uitgebreid te worden 
zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke 
ontruiming te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder 
onderbreking kunnen functioneren. 
 
4. Verwarming en brandstof 

Artikel 190.1-  
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In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 
genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de 
verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 

Artikel 190.2-  
 
De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen 
aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der verbrandingsproducten. 
Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte, noch recipiënten met vloeibare 
brandstoffen zijn toegelaten in de voor het publiek toegankelijke lokalen. 

[Artikel 190.3-  
 
Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor gebruik, 
mogen enkel in openlucht ondergebracht worden.] 
 
Opgeheven en vervangen door oud artikel 190.4 bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
5. Open vuur 
 
Artikel 191.1.-  
 
Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, petroleumlampen 
is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. 
Fakkels zijn niet toegelaten. 

 
Artikel 191.2.-  
 
[Verwarming of verhitting door middel van open haarden of open vuren is enkel toegelaten in 
een vuurvaste en stabiele opstelling, voorzien van afdoende rookgasafvoer.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
Artikel 191.3.-  
 
Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel 
toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen en mits ze bij het gebruik of bij het 
omstoten geen brand kunnen veroorzaken. 

 
6. Brandbestrijdingsmiddelen. 
 
Artikel 192.1.- 
 
[Op elke verdieping moet minstens 1 snelblustoestel  van het type 6 kg poeder ABC of 
gelijkwaardig worden aangebracht]  
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Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Artikel 192.2.- 
 
In keukens moet […] een snelblustoestel van het type 5 kg CO2 of 6 kg ABC poeder of 
gelijkwaardig aanwezig zijn. Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig te zijn. 
Voor frituurketels dient een goed sluitend metalen deksel in de onmiddellijke nabijheid 
voorzien te worden. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Artikel 192.3.- 
 
Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, 
op doeltreffende wijze [opgehangen en] gesignaleerd worden door middel van de 
pictogrammen van onderafdeling [7], gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn. 
Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010  
 
Artikel 192.4.- 
 
Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden en 
geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de 
inrichting. 

 
Artikel 192.5.- 
 
[Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te worden; 
a]sbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn [en asbakken] 
dienen geledigd in een metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend metalen deksel [of 
van het type “vlamdovend”]. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Artikel 192.6.- 
 
In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen 
of producten vergaard worden. 
 
[Onderafdeling 4 – Maatregelen van toepassing op inrichtingen toegankelijk voor het publiek 
waar minstens 10 en maximaal 49 personen toegang kunnen hebben 
 
1. Bouwmaterialen en versieringen 
 
Artikel 193.1.- 
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Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier alsmede 
gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het 
publiek noch als versiering noch als bouwmateriaal aangewend worden. Losse plafonddoeken 
zijn niet toegelaten. Onder "versieringen" dient niet verstaan de normale, functionele 
stoffering (gordijnen en overgordijnen aan ramen, vaste muurbekledingen, tafellinnen, 
vloerbedekking, e.d.). 
 
Artikel 193.2.- 
 
De versieringen, luifels en tochtportalen moeten zodanig worden aangebracht dat zij geen 
verzamelplaats kunnen worden voor vuil, afval en dergelijke. 
 
2. Uitgangen en trappen 
 
Artikel 194.1.- 
 
Elke uitgang, doorgang, gang, evacuatieweg, deuropening en trap moet een snelle en 
gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken, een vrije breedte hebben van 
minimum 80cm in het geval van een bouwvergunning en 70cm in geval van bestaande 
exploitatie en een vrije hoogte hebben van minimum 2m. Indien de trap stijgend is in de 
richting van de vluchtweg, is de minimumbreedte van deze trap in cm gelijk aan het dubbel 
van het aantal personen, dat de trap als vluchtweg gebruikt met een minimum van 80cm in het 
geval van een stedenbouwkundige vergunning  en  70cm in geval van een bestaande 
exploitatie. De trappen zijn vast, en voorzien van stevige leuningen. De treden moeten slipvrij 
zijn. 
 
Artikel 194.2.- 
 
Er is steeds minimum één uitgang die rechtstreeks toegang geeft op de openbare weg of op 
een hiermee gelijkgestelde plaats. Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen de deuren 
in de uitgangswegen in geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden. 
Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die rechtstreeks naar 
buiten uitgeven, mits zij bij het uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect 
automatisch in open  
 
Artikel 194.3.- 
 
Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te 
plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan te 
verminderen. 
Artikel 194.4.- 
 
De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen, die 
naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in onderafdeling [7] vermelde 
pictogrammen. De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de 
normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Zij moeten vanuit elke punt van de 
publiek toegankelijke begaanbare oppervlakte goed leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang 
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mag eventueel aangeduid worden met het pictogram "nooduitgang", vermeld in onderafdeling 
[7]. 
 
Gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008.  
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
Artikel 194.5.- 
 
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 
merkteken dragen. 
 
3. Verlichtingen en elektrische installaties. 
 
Artikel 195.1.- 
 
De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten als 
kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 
 
Artikel 195.2.- 
 
De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 
automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen armaturen 
aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), 
in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle lokalen die uitsluitend door 
kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient verder uitgebreid te worden 
zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke 
ontruiming te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder 
onderbreking kunnen functioneren. 
 
4. Verwarming en brandstof 
 
Artikel 196.1.- 
  
In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 
genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de 
verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 
 
Artikel 196.2.- 
 
De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen 
aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der verbrandingsproducten. 
Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte, noch recipiënten met vloeibare 
brandstoffen zijn toegelaten in de voor het publiek toegankelijke lokalen. 
 
Artikel 196.3.- 
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Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal de 
exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de 
voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid. 
 
Artikel 196.4.- 
 
Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor gebruik, 
mogen enkel in openlucht ondergebracht worden. 
 
5. Open vuur 
 
Artikel 197.1.- 
  
Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, petroleumlampen 
is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. 
Fakkels zijn niet toegelaten. 
 
Artikel 197.2.- 
 
[Verwarming of verhitting door middel van open haarden of open vuren is enkel toegelaten in 
een vuurvaste en stabiele opstelling, voorzien van afdoende rookgasafvoer.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
Artikel 197.3.- 
 
Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel 
toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen en mits ze bij het gebruik of bij het 
omstoten geen brand kunnen veroorzaken. 
 
6. Brandbestrijdingsmiddelen. 
 
Artikel 198.1.- 
 
De exploitant moet voldoende brandblusmiddelen aanbrengen, aangepast aan de 
omstandigheden.  
In de inrichtingen toegankelijk voor publiek, moeten snelblustoestellen van het type 6 kg 
poeder ABC, of gelijkwaardig, goed verdeeld aangebracht worden à rato van 1 stuk per 150m² 
totale oppervlakte met een minimum van twee snelblustoestellen. Deze snelblustoestellen 
dienen goed over de oppervlakte toegankelijk voor het publiek te worden verdeeld. Op elke 
verdieping moet minstens 1 snelblustoestel worden aangebracht. 
 
Artikel 198.2.- 
 
In keukens moet een snelblustoestel van het type 5 kg CO2 of 6 kg ABC poeder of 
gelijkwaardig aanwezig zijn. Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig te zijn. 
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Voor frituurketels dient een goed sluitend metalen deksel in de onmiddellijke nabijheid 
voorzien te worden. 
 
Artikel 198.3.- 
 
Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, 
op doeltreffende wijze [opgehangen en] gesignaleerd worden door middel van de 
pictogrammen van onderafdeling [7], gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn. 
Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht. 
 
Gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008.  
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010  
 
Artikel 198.4.- 
 
Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden en 
geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de 
inrichting. 
 
Artikel 198.5- 
 
Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te worden; 
asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken 
dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend metalen 
deksel of van het type “vlamdovend”. 
 
Artikel 198.6.- 
 
In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen 
of producten opgeslagen worden.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Onderafdeling [5] – Maatregelen van toepassing op inrichtingen toegankelijk voor het publiek 
waar 50 personen en meer toegang kunnen hebben 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
1. Bouwmaterialen en versieringen 
 
Artikel [199.1.-] 
 
Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier alsmede 
gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen noch als versiering noch als 
bouwmateriaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden. 
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Losse plafonddoeken zijn niet toegelaten. Onder "versieringen" dient niet verstaan de 
normale, functionele stoffering (gordijnen en overgordijnen aan ramen, vaste 
muurbekledingen, tafellinnen, vloerbedekking, e.d.). 
 
Oud art. 193.1 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [199.2.-] 
 
De versieringen, luifels en tochtportalen moeten zodanig worden aangebracht dat zij geen 
verzamelplaats kunnen worden voor vuil, afval en dergelijke. 
 
Oud art. 193.2 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
2. Uitgangen en trappen 
 
Artikel [200.1.-] 
 
De trappen, gangen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de term 
"uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting 
mogelijk maken. 
Er is steeds minimum één uitgang die rechtstreeks toegang geeft op de openbare weg of op 
een hiermee gelijkgestelde plaats. 
Inrichtingen of gedeelten van inrichtingen, waar het maximum aantal personen honderd of 
meer bedraagt, moeten over ten minste twee afzonderlijke uitgangen beschikken. 
Drie afzonderlijke uitgangen zijn vereist voor inrichtingen of gedeelten van inrichtingen waar 
het maximum aantal personen vijfhonderd of meer bedraagt. 
Het berekenen van het aantal uitgangen moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het 
verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de naburige 
verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. 
 
Oud art. 194.1 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [200.2.-] 
 
De uitgangswegen en deuren moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is - in 
centimeter - aan het aantal personen, die ze moeten gebruiken om de inrichting te ontruimen. 
Elke uitgang moet evenwel een vrije breedte hebben van minimum 80cm in het geval van een 
bouwvergunning en 70cm in geval van bestaande exploitatie en een minimum vrije hoogte 
van 2m.  
Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek 
toegankelijke lokalen heeft, moeten deze door vaste trappen bediend worden.  
Verdiepingen waar het maximum aantal personen honderd of meer bedraagt, moeten over ten 
minste twee afzonderlijke trappen beschikken. Verdiepingen waar het maximum aantal 
personen vijfhonderd of meer bedraagt, moeten over ten minste drie afzonderlijke trappen 
beschikken.  
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De trappen moeten een totale breedte hebben in centimeter ten minste gelijk aan het aantal 
personen, door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de inrichting te bereiken, 
vermenigvuldigd met 1,25 indien het om dalende trappen gaat en vermenigvuldigd met 2 
indien het om stijgende trappen gaat. 
Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het verlaten 
van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de naburige verdieping 
begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. 
De minimumbreedte voor elke trap bedraagt minimum 80cm in het geval van een 
bouwvergunning en 70cm in geval van bestaande exploitatie 
 
Oud art. 194.2 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [200.3.-] 
 
Om aan de eisen van artikel [200.2] te voldoen: 

− komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan tien 
procent niet in aanmerking; 

− moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20cm; 
− draaitrappen kunnen toegestaan worden, mits de aantrede op de looplijn minimum 

 24cm bedraagt. 
 
Oud art. 194.3 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [200.4.-] 
De trappen dienen op de gepaste plaats(en) voorzien van stevige leuningen. De treden moeten 
slipvrij zijn. Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden. 
 
Oud art. 194.4 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [200.5.-] 
 
[Geen enkel punt van de publiek toegankelijke ruimte mag zich in loopafstand verder 
bevinden dan 45 m van de eerste uitgang. 
Geen enkel punt van de publiek toegankelijke ruimte mag zich in loopafstand verder bevinden 
dan 80 m van de tweede uitgang.]  
 
Uitgangen met volgende kenmerken worden aanvaard: 

I. rechtstreeks op de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde plaats 
II. op een binnenterrein zodanig dat alle aanwezigen zich minstens 8m van het gebouw 

kunnen verwijderen 
III. via een evacuatieweg die voldoet aan de volgende kenmerken:  

a) De evacuatieweg moet wanden Rf 1 uur hebben en zelfsluitende 
deuren Rf ½ uur. 

b) De trappen moeten vervaardigd zijn uit onbrandbare materialen. 
c) […] 
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d) De breedte van de evacuatieweg en van de trappen is minstens 80cm 
en dient bepaald volgens de algemeen geldende regels (evenredigheid 
met het aantal gebruikers, namelijk 1cm/ persoon horizontaal; 1,25cm 
/persoon voor dalende evacuatie en 2cm/ persoon voor stijgende 
evacuatie. 

e) De deuren dienen in de evacuatierichting te draaien. 
f) De plaats waar de evacuatieweg terug op het gelijkvloers komt, dient 

zich vlakbij de gevel te bevinden en dient onafhankelijk te zijn van de 
eigenlijke uitgang. 

g) De ganse evacuatieweg dient voorzien van een degelijke, voldoende 
en automatische veiligheidsverlichting. 

h) De aanduiding van deze (nood)uitgang en de te volgen richting 
dienen veelvuldig aangeduid te worden met de reglementaire 
pictogrammen 

 
Oud art. 194.5 opgeheven en vervangen door oud artikel 194.6, gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 
oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Artikel [200.6.-] 
 
De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin 
opendraaien. 
Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen geval vergrendeld of met een 
sleutel gesloten worden. 
Uitgangsdeuren, die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar 
binnen open en moeten tijdens de openingsuren van de inrichting permanent en vergrendeld 
openblijven. 
Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder type, die bij gewone druk 
alleen naar binnen kunnen draaien maar bij een sterkere druk ook naar buiten kunnen draaien; 
deze hoeven niet permanent en vergrendeld open te blijven tijdens de openingsuren van de 
inrichting. 
De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen 
opendraaien. 
Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die rechtstreeks naar 
buiten uitgeven, mits zij bij het uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect 
automatisch in open stand worden gebracht. Trommeldeuren en draaipaaltjes zijn in uitgangen 
slechts in overtal toegelaten. 
 
Oud art. 194.7 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  

 
Artikel [200.7.-] 
 
Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te 
plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan te 
verminderen. In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en 
uitstalstands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek. Het is verboden 
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tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die een vlotte evacuatie in 
gevaar kunnen brengen of vertragen. De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes, die 
ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle 
ontruiming van de inrichting niet verhinderen. 
 
Oud art. 194.8 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [200.8.-] 
 
De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen, die 
naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in onderafdeling [7] vermelde 
pictogrammen. De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de 
normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Zij moeten vanuit alle delen van de 
voor het publiek toegankelijke lokalen goed waarneembaar zijn en in verhouding staan tot de 
afmeting van de ruimte. De tweede of derde uitgang mag eventueel aangeduid worden met het 
pictogram  "nooduitgang", vermeld in onderafdeling [7]. 
 
Oud art. 194.9 hernummerd en gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, 
inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Artikel [200.9.-] 
 
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 
merkteken dragen. 
 
Oud art. 194.10  hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
3. Verlichtingen en elektrische installaties. 
 
Artikel [201.1.-] 
 
De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige 
hoofdverlichtingsbron. 
 
Oud art. 195.1 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [201.2.-] 
 
De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 
automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen armaturen 
aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), 
in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle lokalen die uitsluitend door 
kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient verder uitgebreid te worden 
zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke 
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ontruiming te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder 
onderbreking kunnen functioneren. 
 
Oud art. 195.2 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
4. Verwarming en brandstof 
 
Artikel [202.1.-] 
 
In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 
genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. 
In de omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt te 
worden geweerd. 
 
Oud art. 196.1 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [202.2.-] 
 
De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen 
aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der verbrandingsproducten 
Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte, noch recipiënten met vloeibare 
brandstoffen zijn toegelaten in de voor het publiek toegankelijke lokalen. 
 
Oud art. 196.2 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [202.3.-] 
 
De stookinstallatie van de centrale verwarming en de brandstoffenvoorraad moeten elk in een 
afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd, dat niet rechtstreeks in verbinding 
staat met lokalen, toegankelijk voor het publiek. 
De binnenwanden moeten een Rf hebben van ten minste 1 uur en de deur(en) in deze wanden 
moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van ten minste een half uur. 
 
Oud art. 196.3 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [202.4.-] 
 
De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een 
automatische blusinstallatie. 
 
Oud art. 196.4 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [202.5.-] 
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De toevoerleiding tussen het lokaal waarin de brandstoffenvoorraad zich bevindt en de 
stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn; zij moet ten minste één 
afsluitkraan hebben op een veilige en gemakkelijk bereikbare plaats, buiten deze lokalen. 
 
Oud art. 196.5 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [202.6.-] 
 
De gasmeters zijn opgesteld in een ruimte buiten de stookplaats, die goed verlucht is, waarin 
alles wat het brandrisico verhoogt, wordt geweerd en die gelegen is buiten de voor het publiek 
toegankelijke delen van de inrichting. 
 
Oud art. 196.6 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [202.7.-] 
 
Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal de 
exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de 
voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid. 
 
Oud art. 196.7 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [202.8.-] 
 
Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor gebruik, 
mogen enkel in openlucht ondergebracht worden. 
 
Oud art. 196.8 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
5. Open vuur 
 
Artikel [203.1.-] 
 
Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, petroleumlampen 
is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. 
Fakkels zijn niet toegelaten. 
 
Oud art. 197.1 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [203.2.-] 
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[Verwarming of verhitting door middel van open haarden of open vuren is enkel toegelaten in 
een vuurvaste en stabiele opstelling, voorzien van afdoende rookgasafvoer.] 
 
Oud art. 197.2 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
Artikel [203.3.-] 
 
Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel 
toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen en mits ze bij het gebruik of bij het 
omstoten geen brand kunnen veroorzaken. 
 
Oud art. 197.3 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
6. Brandbestrijdingsmiddelen 
 
Artikel [204.1.-] 
 
De exploitant moet voldoende brandblusmiddelen aanbrengen, aangepast aan de 
omstandigheden. In de inrichtingen toegankelijk voor publiek, moeten snelblustoestellen van 
het type 6kg poeder ABC aangebracht worden à rato van 1 stuk per 150m² totale oppervlakte 
met een minimum van twee snelblustoestellen. Deze snelblustoestellen dienen goed over de 
oppervlakte toegankelijk voor het publiek te worden verdeeld. Op elke verdieping moet 
minstens 1 snelblustoestel worden aangebracht. 
 
Oud art. 198.1 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [204.2.-] 
 
In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 500m² dienen 
muurhaspels met axiale voeding geplaatst te worden (conform NBN EN 671-1). aangesloten 
via een aangepaste leiding op de openbare waterbedeling of ander gelijkwaardig 
voedingssysteem. Deze muurhaspels dienen op oordeelkundig gekozen plaatsen opgesteld 
zodanig dat elk punt van de inrichting kan bespoten worden. 
Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de af te leggen afstand vanaf om het even 
welk punt tot het dichtst bijgelegen toestel niet meer bedraagt dan de lengte van de gebruikte 
haspels. De haspels dienen gevoed met een leiding onder druk zodanig dat het debiet bij de 
minst bedeelde haspel gelijk is aan of groter dan 24 l/min. De leidingen voor bluswater dienen 
vervaardigd in staal of in een metaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt. 
 
Oud art. 198.2 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [204.3.-] 
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In de nabijheid van de stookplaats moet een toestel met 5 kg CO2 of 6 kg poeder ABC 
opgesteld zijn, indien de verwarming niet gebeurt met aardgas.  
 
Oud art. 198.3, eerste zin, hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 
11 november 2007.  
 
Artikel [204.4.-] 
 
In keukens moet een snelblustoestel van het type 5 kg CO2 of 6 kg ABC poeder of 
gelijkwaardig aanwezig zijn. 
Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig te zijn. Voor frituurketels dient een 
goed sluitend metalen deksel in de onmiddellijke nabijheid voorzien worden. 
 
Oud art. 198.3, laatste lid, hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 
11 november 2007.  
 
Artikel [204.5.-] 
 
Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, 
op doeltreffende wijze [opgehangen en] gesignaleerd worden (zie onderafdeling [7], 
pictogrammen), gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds 
onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 
 
Oud art. 198.4 hernummerd en gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 
11 november 2007.  
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010  
 
Artikel [204.6.-] 
 
De inrichting moet op het openbaar telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke 
nabijheid van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te gebruiken is, moeten de 
oproepnummers van de hulpdiensten goed zichtbaar aangeduid worden. 
 
Oud art. 198.5 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [204.7.-] 
 
Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden. 
Sommige personeelsleden, vooraf aangeduid omwille van de permanentie en de aard van hun 
functies, moeten geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de 
ontruiming van de inrichting. 
 
Oud art. 198.6 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [204.8.-] 
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[Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te worden; 
a]sbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn [en asbakken] 
dienen geledigd in een metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend metalen deksel [of 
van het type “vlamdovend”]. 
 
Oud art. 198.7 hernummerd en gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 
11 november 2007.  
 
Artikel [204.9.-] 
 
In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen 
of producten vergaard worden. 
 
Oud art. 198.8 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
7. Bijkomende voorschriften inzake oprichting, inrichting en herinrichting 
 
Artikel [205.1.-] 
 
De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke lokalen en 
hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een Rf van tenminste een uur te 
hebben. De deuren in deze binnenwanden dienen een Rf van ten minste een half uur te 
hebben. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en eventueel geïsoleerd op een 
wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor een getest plafond met een Rf van ten 
minste een uur, kunnen toegestaan worden. 

 
Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het publiek 
toegankelijke gedeelte: 
 aanrechtkeukens  
 keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen uitgerust zijn met een vaste 
automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in werking 
treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit  
 muurkasten  
 lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden  

 
Oud art. 199.1 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [205.2-] 
 
Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafonds en van balken moet van het type A1 zijn. 
 
Oud art. 199.2 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [205.3.-] 
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Het zichtbaar oppervlak van de (valse) muren, van kolommen en van trappen moet van het 
type A2 zijn. 
 
Oud art. 199.3 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [205.4.-] 
 
Het zichtbaar oppervlak van de (valse) vloeren moet van het type A3 zijn. 
 
Oud art. 199.4  hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [205.5.-] 
 
De minimumbreedte van de uitgangen, uitgangswegen en uitgangstrappen is 80cm. 
 
Oud art. 199.5 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [205.6.-] 
 
De trappen gebouwd na het in voege treden van deze afdeling, dienen van het type A0 te zijn; 
ze hebben een aantrede van ten minste 20cm. De optrede mag niet meer dan 18cm bedragen. 
De trappen moeten uit rechte delen bestaan.  
 
Oud art. 199.6 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Artikel [205.7.-] 
 
Wanneer uitbreidingswerken worden uitgevoerd aan een bestaande inrichting, moet de ganse 
inrichting voldoen aan de bepalingen van dit artikel [tenzij het bestaande gedeelte van de 
inrichting brandwerend gecompartimenteerd wordt ten opzichte van de nieuwe delen van de 
inrichting. Wanneer de uitbreiding gebeurt buiten het lokaal toegankelijk voor publiek dient 
de uitbreiding met haar bijhorende evacuatiewegen aan onderhavig reglement te voldoen] 
 
Oud art. 199.7 hernummerd en gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 
11 november 2007.  
 
Onderafdeling [6] – Controle, afwijkingen en administratieve maatregelen 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
[Artikel 205.8.- 
 
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/geaccrediteerd organisme (EO) 
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Installatie controleorgaan periodiciteit 
Personenliften EO 3 maandelijks 
Goederenliften EO jaarlijks 
CV en schouwen BI/BP jaarlijks 
Dampkappen BI/BP jaarlijks 
Alarm* BI/BP jaarlijks 
Brandbestrijdingsmiddelen* BI/BP jaarlijks 
Individuele gasverwermingstoestellen* BI jaarlijks 
Veiligheidsverlichting UITBATER 3 maandelijks 
Staat brandwerende deuren UITBATER jaarlijks 
Gasinstallatie* EO 5 jaarlijks 
Laagsspanning * EO  5 jaarlijks 
Hoogspanning (voorbeeld neon verlichting) EO jaarlijks 
 
Installaties aangeduid met “*” worden bovendien bij elke wijziging van exploitaitie 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 Aan de opmerkingen, 
gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend gevolg geven.]  
 
Oud art. 200.1 vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 
2007.  
 
Artikel [205.9].- 
 
De exploitant zal te allen tijde toegang tot de inrichting verlenen aan de burgemeester en de 
bevoegde ambtenaren. Op hun vraag is hij verplicht het bewijs te leveren dat de voorschriften 
van deze afdeling zijn nageleefd wat betreft de reactie bij brand van de bouwmaterialen en de 
weerstand tegen brand van de bouwelementen. 
 
Oud art. 200.2 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
[Artikel 205.10.- [§1]  De exploitant kan andere maatregelen voorstellen die minimaal 
hetzelfde veiligheidsniveau waarborgen als datgene dat beoogd wordt in de diverse 
bepalingen van dit reglement. Hij moet hiervoor een gefundeerde en gedetailleerde  aanvraag  
overmaken aan de burgemeester waarin duidelijk vermeld staat voor welke artikelen een 
andere maatregel wordt voorgesteld en waarbij aangegeven wordt waarom men niet kan 
voldoen aan de bepalingen van onderhavig reglement alsmede aangetoond wordt dat 
tenminste een gelijkwaardig veiligheidsniveau gehaald wordt. Na advies van de brandweer 
[en/of van gemeentelijke veiligheidscel zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit betreffende de 
nood- en interventieplannen van 16 februari 2006  voor specifieke dossiers zoals bepaald in § 
2]geeft de burgemeester al dan niet toestemming om deze andere maatregelen toe te passen. 
De burgemeester kan hierbij  steeds bijkomende voorwaarden opleggen.]. 
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Oud art. 200.3 vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 
2007.  
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012  
 
[§ 2. De burgemeester kan oordelen dat voor bepaalde publiek toegankelijke ruimtes 
omwille van de specifieke aard, bouw of gebruik de veiligheidsvoorwaarden niet alleen door 
de brandweer kunnen geadviseerd worden. Voor deze publiek toegankelijke ruimtes kan de 
burgemeester de gemeentelijke veiligheidscel zoals bedoeld in KB betreffende de nood- en 
interventieplannen van 16 februari 2006  de opdracht geven om een gepaste commissie samen 
te stellen en een multidisciplinair advies uit te brengen over het veiligheidsniveau dat gehaald 
wordt met de alternatieve maatregelen die worden voorgesteld door de exploitant.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012  
 
Artikel [205.11].- 
 
De burgemeester kan steeds bijkomende maatregelen opleggen en zo nodig ter vrijwaring van 
de openbare veiligheid de sluiting van de inrichting bevelen. 
 
Oud art. 200.4 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
Onderafdeling [7] – Pictogrammen 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Uitgang(en), nooduitgang(en) en brandbestrijdingsmiddelen 

    [Volgens veiligheids- en gezondheidssignalisering op het werk volgens KB 17 juni 1997 
(BS 19 september 1997)] 
 
1. Uitgangen en nooduitgangen  
 
Kleuren : wit op een groene achtergrond.  
 

 
 
Plaats en richting van een uitgang die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen 
wordt gebruikt. 
(dit teken mag in een andere stand geplaatst worden). 
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  of  
 
Richting van een nooduitgang naar links. 
 
(een symmetrisch teken wordt gebruikt voor een nooduitgang naar rechts). 
 

 
 
Plaats van een nooduitgang (te plaatsen boven de uitgang). 
 
2. Brandbestrijdingsmiddelen 
 
Kleuren : wit op een rode achtergrond 
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snelblustoestel     axiale muurhaspel 

 
Onderafdeling [8]. – Sportstadions en - wedstrijden 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
1. Algemene bepalingen 
 
Artikel [206.1].- Het is verboden aan personen die een sportwedstrijd wensen bij te wonen, in 
het bezit te zijn van voorwerpen die de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen, 
namelijk voorwerpen die naar de omstandigheden kennelijk bestemd kunnen zijn om te 
gebruiken bij geweld. 
 
Hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Artikel [206.2].- Het is verboden, ter gelegenheid van sportwedstrijden, in de onmiddellijke 
omgeving van het stadion voorwerpen, die de openbare rust of de openbare orde kunnen 
verstoren, op te hangen, te dragen, ten toon te spreiden, te verkopen of uit te delen. 
 
Hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Artikel [206.3].- De in artikel [206.1] en [206.2] bedoelde voorwerpen worden administratief 
in beslag genomen.  
 
Hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
2. Bepalingen eigen aan de stadions 
 
Artikel [206.4].- Bij bijzonder besluit kan de burgemeester het aantal toe te laten 
toeschouwers in de stadions beperken. 
 
Hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Artikel [206.5].- Alle in de stadions aangebrachte verkeerstekens hebben er dezelfde 
betekenis als deze bepaald door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 
 
Hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
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[Afdeling 1bis – Inrichtingen toegankelijk voor het publiek : inzamelingen]  
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
[Artikel 206.6.-Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester is het 
verboden in inrichtingen toegankelijk voor het publiek inzamelingen te houden.] 
 
Oud artikel 184 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007. 
 
[Afdeling 1ter – Bepalingen betreffende de hygiëne in bepaalde instellingen]  
 
-Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008. 
-Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 2009 
 
[Toepassingsgebied 
 
Deze bepalingen zijn van toepassing op instellingen die vallen onder toepassing van de 
samengeordende wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken van 3 april 1953 en 
van de wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank van 28 december 
1983.] 
 
Geen huishoudelijk gebruik  
De […] gebruikte lokalen [van de bedoelde instellingen] moeten aan deze bestemming 
aangepast zijn en mogen niet tot huiselijk gebruik dienen. 
 
Voldoende verluchting   
De […] gebruikte lokalen [van de bedoelde instellingen] moeten voldoende verlucht zijn.  
 
Toiletten 
[De bedoelde instellingen] moeten over voldoende hygiënische toiletten beschikken 
 
Aantal toiletten 
< 10:   1 toilet volstaat:  zowel voor mannen en vrouwen 
10-49:  1 voor mannen 

1 voor vrouwen 
49 en meer: 2 voor mannen 

2 voor vrouwen 
+ 1 extra per 50 extra personen 

Een urinoir mag een toilet vervangen, op vwe dat er nog een toilet voorbehouden is voor 
mannen. 
 
Voorschriften toiletten 
 
De toiletten worden goed verlucht, behoorlijk verwarmd, voldoende verlicht en steeds 
zindelijk gehouden. Zij worden met water schoongemaakt ten minste eens per dag. 
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De waterclosets worden verlucht, hetzij rechtstreeks naar buiten toe, hetzij via 
luchtopeningen die aangebracht zijn onder de deur tot op een hoogte van maximum 10 cm of 
boven de deur op een hoogte van meer dan 1,90 m. 
 
Afzonderlijke en volledig van elkaar gescheiden toiletten worden aan beiderlei kunnen 
voorbehouden; de vermelding "Mannen" of "Vrouwen" of een aangepast pictogram duidt 
aan voor welke kunne zij zijn voorbehouden. 
 
Per vier waterclosets of urinoirs is er één wastafel. 
 
Er is toiletpapier ter beschikking; afvalbakjes worden in de waterclosets geplaatst. 
 
De toiletten worden op de volgende wijze ingericht: 
 
a) binnen de gebouwen: 
 
De toiletten mogen niet rechtstreeks met de verbruikszaal in verbinding staan; zij mogen 
enkel op gangen, voor- of trapportalen uitgeven. 
 
De waterclosets zijn volledig van elkaar gescheiden door volle tussenschotten tot op de grond; 
er mag nochtans een vrije ruimte van maximum 15 cm onder aan die tussenschotten gelaten 
worden om het schoonmaken te vergemakkelijken. De waterclosets zijn voorzien van een 
volle deur, eventueel met luchtopeningen. Elk watercloset moet van binnen kunnen gesloten 
worden. 
 
Geven de waterclosets rechtstreeks uit op gangen, voor- of trapportalen, dan worden ze 
naar de bepalingen van het vorige lid ingericht behoudens dat hun deur volledig de opening 
vult. Elk van deze waterclosets wordt voortdurend en doeltreffend verlucht. 
 
De toiletten zijn voorzien van: 
in de waterclosets: een closetpot al dan niet voorzien van een beweegbare bril. Deze zijn van 
duurzame, waterdichte en gladde materialen. Indien closetpotten worden gebruikt, reikt de 
bril of de pot van 40 tot 50 cm boven de grond en heeft hij bovenaan links en rechts, een effen 
en horizontale bovenkant van ten minste 20 cm lang en 3 cm breed. 
Elk watercloset is voorzien van een waterspoeling. 
De urinoirs worden door een voortdurende of met korte tussenpozen werkende waterstroming 
gespoeld. 
 
b) buiten de gebouwen: 
 
De waterclosets worden ingericht zoals bepaald in het tweede lid van littera a). In de 
deuropening ervan is over heel haar breedte een open ruimte van 10 cm onderaan en een 
andere van 10 cm of meer bovenaan. 
 
De urinoirs zijn door schotten afgescheiden zodat de gebruikers zich behoorlijk kunnen 
afzonderen. 
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De toiletten buiten de gebouwen moeten niet verwarmd worden. 
 
c) zowel binnen als buiten de gebouwen: 
 
De grond en de scheidingswanden van de waterclosets worden bedekt hetzij met tegels of 
met een laag glad gemaakt cement, hetzij met enig ander duurzaam en volledig 
waterdicht materiaal, zodat ze tegen een dagelijkse schoonmaak met water bestand zijn. 
Hetzelfde geldt voor de grond alsmede voor de muren, tot op een hoogte van twee meter, 
van de lokalen waarin de waterclosets eventueel ondergebracht zijn. De deuren zijn eveneens 
afwasbaar.] 
 
-Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008. 
-Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 2009 
 
Afdeling 2 – Recreatie 
 
Onderafdeling 1 – Ontspanningsgebieden 
 
Artikel [207].- Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder: 
 
Ontspanningsgebied: de voor het publiek toegankelijke gebieden, die zijn ingericht met de 
bestemming spelen en/of recreatie en/of ontspanning en/of rust, met name pleinen, parken, 
forten, bossen, speelterreinen, speelpleinen, speelweiden, watersportgebieden, stranden, 
buurtgroen, sportvelden, trapvelden. 
Deze lijst is niet limitatief en kent in het raam van de binnengemeentelijke decentralisatie een 
opdeling in lokaal en bovenlokaal. 
 
-Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007:  
-oud artikel 206 hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 
november 2007.  
 
[Artikel 207bis.- De ontspanningsgebieden vallen onder de openbare ruimte overeenkomstig 
artikel 3, alle bepalingen uit de code van gemeentelijke politiereglementen zijn onverminderd 
van toepassing.] 
 
Ingevoegd  bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010  
 
Artikel 208.- In de ontspanningsgebieden, [met inbegrip van plaatsen  in de nabijheid van 
waterlopen en dokken en onder meer op kaaien, aanlegsteigers, pontons] is het verboden: 
• te kamperen of er tenten op te slaan; 
• te leuren; 
• kooktoestellen te gebruiken; 
• […]; 
• te baden of dieren te laten baden in de vijvers,[…] waterlopen [en dokken]; 
• watersporten te beoefenen zonder de toestemming van de burgemeester[, onverminderd 

bepalingen vermeld in de Gemeentelijke Havenpolitieverordening]; 



- Bijgewerkt tot en met 5 december 2012 - 111 

• de aanplantingen en de uitrusting te beschadigen; 
• hout te sprokkelen; 
• [vuur te maken;]  
[De burgemeester] kan op bepaalde tijdstippen in bepaalde ontspanningsgebieden of zones 
ervan verkeer toelaten (ceremoniewagens, dienstvoertuigen, leveranciers, bewoners), alsmede 
toelating verlenen om tenten te plaatsen, commerciële activiteiten te ontplooien, sporten te 
beoefenen, kooktoestellen te gebruiken en vuur te maken. 
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 
Geschrapt bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010 
Gewijzigd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 juni 2011, inwerkingtreding: 13 juli 2011 
Gewijzigd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012 
 
De aanvraag om kooktoestellen e.d. in ontspanningsgebieden te gebruiken moet 
ingediend worden bij de burgemeester. 
 Via uw districtshuis (2) 
 
De aanvraag voor het beoefenen van watersporten in de ontspanningsgebieden moet 
ingediend worden bij de burgemeester, [in de haven bij de havenkapitein-commandant]. 
 Via uw districtshuis (2) 
 
Gewijzigd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012 
 
 […] 
[Artikel 209.- […] In afwijking van artikel 208 is het toegelaten om te barbecueën [op 
plaatsen] waar barbecuefaciliteiten werden voorzien door de stad, mits de volgende 
voorwaarden worden nageleefd: 

1. Het is enkel toegelaten te barbecueën op het door de stad geplaatste barbecuetoestel op 
de daarvoor geplaatste vloerplaat [en enkel tot zonsondergang;] 

2. Per locatie voorziet de stad één of meerdere astonnen en [worden] de nodige 
blusmiddelen (zand) voorzien; 
[…] 

3. Het is verboden de barbecue aan te maken met petroleumblokjes, met vloeibare 
aanmaakstoffen of met takken; 

4. Er moet steeds minimaal één brandblusapparaat of vijf liter water worden voorzien 
door de gebruiker in de nabijheid van de barbecue; 

5. Smeulende resten moeten geblust worden vooraleer ze gedeponeerd worden in de 
daartoe voorziene aston; 

6. Op de bestemde plaatsen is het verboden om bijkomende constructies (tenten, 
luifels,…) op te zetten en open vuren of kampvuren aan te maken; 

7. Het barbecuetoestel en de omringende plaats moet netjes worden achtergelaten door 
de gebruikers van het barbecuetoestel.] 

8. [Het barbecueën is enkel toegelaten vanaf de leeftijd van 18 jaar.] 
9. [Op eerste verzoek van daartoe bevoegde ambtenaar of politie dient het barbecueën 

gestaakt te worden bij overlast of uit veiligheidsoverwegingen (vb. te veel wind, 
rookhinder, e.a.)]. 
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Oud artikel 209 opgeheven en nieuw artikel 209 ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, 
inwerkingtreding:12 mei 2010 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 juni 2011, inwerkingtreding 13 juli 2011 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
Artikel 210.[…] 
 
Opgeheven bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010 
 
Artikel 211 […] 
 
Opgeheven bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010 
 
Artikel 212 § 1.- […] 
§2.- De speeltuigen aangebracht in de ontspanningsgebieden zijn uitsluitend voorbehouden 
aan de kinderen tot de leeftijd van 12 jaar, behoudens andersluidend aanduidingen ter plaatse. 
 
Opgeheven  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008.  
 
Artikel 213.- Behalve het bepaalde in onderafdeling 5 van dit hoofdstuk is het paardrijden in 
de ontspanningsgebieden verboden. 
 
Artikel 214.- De in de ontspanningsgebieden aangebrachte verkeerstekens hebben er dezelfde 
betekenis als die welke eraan gegeven wordt door het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en moeten als dusdanig in acht genomen worden overeenkomstig de 
bepalingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 
 
Onderafdeling 2 – Stedelijke sportinfrastructuur 
 
1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 215.- […] 
 
§1, §2 en §3 opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 216.- Geen toegang wordt verleend aan personen die in dronken toestand verkeren, die 
door hun wangedrag de openbare orde, rust of veiligheid storen, zelfs indien ze op 
regelmatige wijze een toegangsbewijs hebben bekomen. 
 
Artikel 217.- In de stedelijke sportinfrastructuur is het verboden: 
• op welke wijze ook de openbare rust, orde of veiligheid te verstoren of in het gedrang te 

brengen; 
• de normale functie van de instelling en het verloop van wedstrijden of trainingen te hinderen 

of onmogelijk te maken; 
• gevaarlijke voorwerpen binnen te brengen; 
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• gelijk welke voorwerpen, vreemd aan de beoefende sport, te werpen of tuigen te laten 
ontploffen of knallen; 

• de infrastructuur op gelijk welke wijze te verontreinigen of te beschadigen; 
• zich onnodig in de gangen en op de trappen op te houden, zodat de doorgang belemmerd 

wordt; 
• dieren binnen te brengen, met uitzondering van honden die blinden en gehandicapten 

begeleiden; 
• het personeel te hinderen bij het toezicht; 
• aan leurders en verkopers van gelijk welke voorwerpen hun bedrijvigheid uit te oefenen, 

behalve mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester; 
• drukwerken te verspreiden of publiciteit te voeren, behalve mits voorafgaande en 

schriftelijke toestemming van de burgemeester; 
• op welke wijze ook de aanwezige reclameborden of -panelen onzichtbaar te maken, behalve 

mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester; 
• te roken; 
• […]. 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 218.- De door het toezichthoudend personeel gegeven richtlijnen, alsmede de op de 
daartoe voorziene borden aangebrachte onderrichtingen dienen stipt te worden nageleefd. 
 
Artikel 219 §1.- […] 
 
§2.- Personen aan wie de toegang ontzegd is of die uit de inrichting verwijderd worden, 
kunnen geen aanspraak maken op teruggave van de door hen betaalde inkomprijs. 
 
§1 Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 220.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
2. Zweminrichtingen 
 
Artikel 221.- Behalve de algemene bepalingen met betrekking tot de stedelijke 
sportinfrastructuur, zijn op de zweminrichtingen de hierna opgenomen bepalingen bijkomend 
van toepassing en verder ook de bepalingen opgenomen in het Huishoudelijke reglement 
betreffende de stedelijke zwembaden. 
[→ titel II, huishoudelijk reglement 4 – Stedelijke zwembaden, blz 94] 
 
Artikel 222.- 
• Om toegang te bekomen tot een zweminrichting moet men in het bezit zijn van een geldig 

inkombewijs. Een genomen inkombewijs wordt onder geen enkel beding terugbetaald. 
• Kinderen onder de 12 jaar hebben slechts toegang, indien zij begeleid zijn door een persoon 

die er gezag kan over uitoefenen. Kinderen onder de 6 jaar dienen voortdurend onder 
toezicht van een volwassene te blijven. 
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Artikel 223.- 
• Vanaf 45 minuten voor de sluitingstijd wordt geen toegang meer verleend. 
• Een kwartier vóór de sluitingstijd dient het zwemwater ontruimd. 
 
Artikel 224.- In de zweminrichtingen waar het gebruik van het zwembad aan een tijdbeurt 
gebonden is, moeten de baders, na het verstrijken van de tijdbeurt, zich onmiddellijk gaan 
omkleden en de zweminrichting verlaten. Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan zijn zij 
een supplement verschuldigd, gelijk aan het normaal tarief voor het gebruik van de 
zweminrichting, zonder dat zij daarvoor het recht op een bijkomende zwembeurt verwerven. 
 
Artikel 225.- 
•    Individuele kleedhokjes mogen niet door twee of meer personen tegelijk worden gebruikt, 

uitgezonderd in familieverband. 
•  Van wissel-kleedhokjes mag maar gebruik gemaakt worden gedurende de tijd nodig om 

zich uit en aan te kleden. 
•  Gemeenschappelijke kleedkamers moeten worden gebruikt overeenkomstig de richtlijnen 

van het toezichthoudend personeel. 
•   De kleedhokjes en kleedkamers mogen op generlei wijze worden verontreinigd. 
 
Artikel 226.- De zwemmers dienen, na zich ontkleed te hebben: 
• aangepaste zwemkledij te dragen ; 
• blootvoets te zijn; 
• gebruik te maken van de verplichte douches en de voorzieningen voor voetontsmetting. 
 
Het is aan de bezoekers ten strengste verboden: 
In de sanitaire- en de doucheruimten: 
- te spelen en te zitten in de voetwaadbak; 
- zich te scheren en de tanden te poetsen; 
- langer te vertoeven dan nodig; 
In de zwemhal: 
- te eten en te drinken; 
- kauwgom te eten; 
- zich in het diepe water te begeven zonder voldoende zwemkennis (de lengte van het 

zwembad onafgebroken kunnen zwemmen); 
- te lopen op de kade; 
- te springen en te duiken van op de kade zonder zich eerst vergewist te hebben of er zich 

niemand in de omgeving van het valpunt bevindt; 
- op de zwemlijnen te zitten of te hangen; 
- andere baders te hinderen, andere baders in het water te werpen of onder te dompelen; 
- te spuwen in en rond het zwembad; 
- zich zonder toelating van het toezichthoudend personeel in het zwembad te begeven met 

recreatie-, didactisch- of sportief zwemmateriaal. Het toezichthoudend personeel oordeelt 
hierover i.f.v. de bezetting en de veiligheid. De bezoeker schikt zich naar dit oordeel. 

- opblaasbare ballen en recreatieve zwemmaterialen zijn enkel toegestaan in de 
instructiebaden en op welbepaalde zwemmomenten in de recreatie- en omnibaden; 
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- zwemmen met duikbrillen, zwemvliezen, zwempaddels, loodgordels, is enkel toegelaten 
in de aparte banen voor de baantjeszwemmers. 

 
3. Sporthallen 
 
Artikel 227.- Behalve de algemene bepalingen zijn op de sporthallen de hierna opgenomen 
bepalingen bijkomend van toepassing. 
 
Artikel 228.- De deelnemers aan trainingen en wedstrijden moeten zich omkleden in de hen 
toegewezen kleedkamers. Het betreden mag slechts gebeuren uiterlijk 30 minuten vóór de 
aanvang; maximum 30 minuten na de trainingen of wedstrijden moeten zij de kleedkamers 
verlaten. 
 
Artikel 229.- De sportvloer mag niet bevuild worden. Het is verboden de sportvloer te 
betreden met ander dan aangepast proper schoeisel zonder noppen, dat geen sporen achterlaat 
of schade toebrengt aan de vloer. Het mag voorheen niet gedragen zijn op straat, op bevuilde 
of op bekiezelde gronden. Bij het bevuilen of beschadigen van de vloer dient de huurder of de 
thuisspelende club de kosten voor reiniging of herstelling te betalen. 
 
Artikel 230.- Het is aan het publiek steeds verboden de sportvloer te betreden. 
 
Artikel 231.- De sportbeoefenaars mogen enkel toestellen en materieel gebruiken bestemd 
voor het beoefenen van hun sporttak. De opstelling, het afbreken en het opbergen gebeurt 
door de gebruikers, eventueel in samenwerking met de toezichter. 
 
Artikel 232.- Het is aan de toeschouwers, die tijdens de manifestaties plaats hebben genomen 
op de tribunes, verboden: 
• recht te staan op de zitbanken; 
• te liggen op de zitbanken of er hun voeten op te plaatsen; 
• te stampen, te kloppen of te slaan op de vloeren en banken; 
 
Artikel 233.- De toeschouwers op de staanplaatsen moeten achter de afsluitingen blijven. Het 
is verboden de afsluitingen te beklimmen, erop te zitten of te staan. 
 
Artikel 234.- Wanneer een wedstrijd geschorst of vroegtijdig beëindigd wordt, moeten de 
spelers zich aanstonds naar de kleedkamers begeven. In voorkomend geval kunnen de 
toeschouwers verplicht worden onmiddellijk de sporthal te verlaten. 
 
4. Sportterreinen in openlucht 
 
Artikel 235.- Behalve de algemene bepalingen met betrekking tot de stedelijke 
sportinfrastructuur zijn op de sportterreinen in openlucht de hierna opgenomen bepalingen 
bijkomend van toepassing. 
 
Artikel 236.- De deelnemers aan trainingen en wedstrijden moeten zich omkleden in de hen 
toegewezen kleedkamers. Het betreden mag slechts gebeuren uiterlijk 30 minuten voor de 
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aanvang, maximum 30 minuten na de trainingen of wedstrijden moeten zij de kleedkamers 
verlaten. 
 
Artikel 237.- De toeschouwers op de staanplaatsen moeten achter de afsluitingen blijven. Het 
is verboden de afsluitingen te beklimmen, erop te zitten of te staan. 
 
Artikel 238.- Het is aan het publiek verboden de eigenlijke sportvelden te betreden.  
 
Artikel 239.- Wanneer een wedstrijd geschorst of vroegtijdig beëindigd wordt, moeten de 
spelers zich aanstonds naar de kleedkamers begeven. In voorkomend geval kunnen de 
toeschouwers verplicht worden onmiddellijk het sportcomplex te verlaten. 
 
Onderafdeling 3 – Stedelijke kampeerterreinen 
 
Artikel 240.- De stad stelt voor de toeristen twee terreinen ter beschikking om te kamperen: 
• kampeerterrein “Vogelzang” aan de Vogelzanglaan 9, 2020 Antwerpen; 
• kampeerterrein “De Molen” aan de Thonetlaan, 2050 Antwerpen. 
Deze terreinen staan open voor kampeerders met tenten, mobilhomes, zwerfwagens en 
caravans. 
 
Artikel 241.- Op de kampeerterreinen zijn tevens vaste staanplaatsen voorzien. Als gebruiker 
van een vaste staanplaats komen alle inwoners van de Europese Gemeenschap in aanmerking. 
Gebruikers, die het voorgaande seizoen een vaste staanplaats toegewezen kregen, hebben 
voorrang om deze plaats te behouden. Nieuwe aanvragen worden behandeld in volgorde van 
de datum, waarop ze zijn ingediend. 
 
Artikel 242.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 243.- […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Artikel 244.- Onverminderd de toepassing van de ter zake geldende wettelijke beschikkingen, 
zijn de gebruikers van het terrein verplicht het in Titel II opgenomen huishoudelijk reglement 
betreffende de stedelijke kampeerterreinen na te leven, dat op het terrein aangeplakt is.  
[→ titel II, huishoudelijk reglement 5 –stedelijke kampeerterreinen, blz 96] 
 
Onderafdeling 4 – Plonsbaden 
 
Artikel 245.- Voor de toepassing van deze onderafdeling verstaat men onder: 
 
Plonsbaden: onverwarmde openluchtbaden met een diepte van maximum 35cm, continue 
doorstroomd met vers distributiewater.  
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Artikel 246.- 
1. De toegang tot het plonsbad is verboden aan personen, die vergezeld zijn van dieren. 
2. Personen ouder dan 6 jaar mogen, tenzij om redenen van toezicht, zich niet begeven in het 

water van het plonsbad. Het is verboden aan mensen die lijden aan een besmettelijke 
ziekte om zich in het water van het plonsbad te begeven. 

3. Het is verboden het water op om het even welke wijze te verontreinigen. 
 
Onderafdeling 5 – Paardrijden 
 
Artikel 247.- Enkel in het bos palend aan de Schelde, de August Vermeylenlaan en de Charles 
de Costerlaan is het toegelaten paard te rijden: 
a) op de daartoe bestemde ruiterpaden; 
b) op de kruising van ruiterpaden en wandelwegen; 
c) op die gedeelten van de wandelwegen waarvan men noodzakelijk gebruik moet maken om 

de ruiterpaden te bereiken. 
 
Artikel 248.- Van de ruiterpaden mag enkel gebruik gemaakt worden door de ruiters. 
Voor alle andere weggebruikers is het betreden van de ruiterpaden verboden. 
 
Artikel 249.- De ruiterpaden worden aangeduid met een rechthoekig aanwijzingsteken met in 
het wit op blauwe achtergrond het opschrift “ruiterpad”. 
 
Artikel 250.- Elke ruiter moet de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en 
bedrevenheid bezitten om een paard te berijden. Hij moet steeds in staat zijn al de nodige 
maneuvers uit te voeren en hij moet voortdurend zijn paard in de hand hebben. Hij mag zijn 
paard niet alleen laten. 
 
Artikel 251.- Op de oversteekplaatsen en op de gedeelten van de wandelwegen bedoeld in 
artikel 247 b) dienen de paarden in stap te gaan. 
 
Artikel 252.- Bij het kruisen en het inhalen dienen de paarden in stap te gaan en het kruisen en 
het inhalen mag slechts gebeuren nadat de ruiters er zich van vergewist hebben dat dit zonder 
hinder kan geschieden. 
 
Artikel 253.- Snelheidswedstrijden tussen ruiters zijn verboden. 
 
Onderafdeling 6 – Vissen 
 
[Artikel 254.- Het is verboden te vissen in waters op het grondgebied van de stad, met 
uitzondering van de hierna vermelde locaties en voorwaarden:  
 
§1.  Waters waar de visserij is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 1 juli 1954 
op de riviervisserij en haar uitvoeringsbesluiten. 
 
1. Havengebied 
 
1.1. het Bonapartedok 
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1.2. het Willemdok 
1.3. kaaien 20, en 22 van het Kattendijkdok (Oostkaai) 
1.4. kaaien 25, 26, 27, 32 en 39 van het Houtdok 
1.5. kaai 30 van het Asiadok 
1.6. kaaien 33 en 34 van het Kempisch dok 
1.7. kaaien 46 en 63 van het Suezdok 
1.8. oostelijke oever van het Kanaaldok B2 vanaf de havenvergunning ABT/Delwaidedok 

tot het Schelde-Rijnkanaal 
 
2. Beide vijvers van het recreatiegebied Muisbroek 
 
§2.  Andere waters: 
 
1. Mastvest of Kielsvest 
2. Vijver van de Brilschans; 
3. Buitenwal van het Fort van Merksem 
4. Visvijver in domein Bouckenborgh 
 
Op de waters, vermeld onder §2,is de visserij onderworpen aan de bepalingen van artikel 255 
t.e.m. 261 van dit reglement. 
 
§3.- Concessies: 
 
1. Vijver van Fort VII (Wilrijk) 
2. Vijver van Fort VIII (Hoboken) 
 
Voor het vissen in de waters vermeld onder §3, is het lidmaatschap verplicht van de 
respectieve verenigingen, die deze vijvers in concessie hebben.  
 
Artikel 255. 
 
Het is enkel toegelaten om met de hengel te vissen. De peur wordt met de hengel 
gelijkgesteld. Het is verboden met meer dan twee hengels te vissen. Eenzelfde hengel mag ten 
hoogste van drie enkelvoudige haken voorzien zijn. 
Het schepnet mag alleen gebruikt worden om vis te landen die met de hengel gevangen is. 
Alle andere tuigen waarmee vis gevangen kan worden, zijn verboden. 
Het is verboden te vissen tijdens de paaitijd van 16 april tot en met 31 mei. 
 
Artikel 256. 
Het vissen is slechts toegelaten tijdens de openingsuren die de burgemeester of zijn 
afgevaardigde bepaald heeft voor het betrokken viswater of domein waarin zich het viswater 
bevindt. Indien geen openingsuren voor het betrokken viswater of domein zijn vastgesteld, is 
het verboden te vissen van zonsondergang tot zonsopgang. 
 
Artikel 257. 
Visplaatsen mogen niet voorbehouden worden noch voor zichzelf noch voor anderen. De 
eerste aanwezige mag een plaats bezetten. Na het vissen is de visser verplicht zijn plaats op te 
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ruimen en alle afval mee te nemen. Het is enkel toegelaten om van op de oever, steiger of 
plateau te vissen. Het is verboden enige wijziging aan de aard, het niveau of de beplanting van 
de oever te brengen. Behalve visvoer is het verboden iets in het water te werpen. 
 
Artikel 258. 
§1. Het is verboden te vissen aan beide zijden, telkens over 25 meter oeverlengte, van de 
plaats waar vis uitgezet werd, gedurende 24 uur na het beëindigen van de visuitzetting. 
 
§2. Het is verboden te vissen: 

- wanneer het peil van het water abnormaal laag is 
- wanneer zich uitzonderlijk lage visconcentraties voordoen 

 
§3. Het is verboden te vissen van op de plaatsen en in de zones waar bij bevel van de 
burgemeester ter plaatse een visverbod aangeduid is. Zonder toelating van de burgemeester is 
het verboden vis uit te zetten in de in artikel 254 §2 genoemde waters.  
 
Artikel 259. 
Elke gevangen vis moet steeds onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst worden 
vrijgelaten. Het gebruik van een leefnet is verboden. 
Het gebruik van levende of dode aasvisjes is verboden. Het gebruik van kunstaas is enkel 
toegelaten van 1 juni tot en met 31 december. 

 
Artikel 260. 
De burgemeester kan het vissen, sommige wijzen van vissen, het vangen van sommige 
vissoorten, evenals het gebruik van sommige tuigen of het gebruik van bijzonder (lok)aas 
tijdelijk toestaan of verbieden. 

 
Artikel 261. 
Alle vissers moeten stipt de onderrichtingen volgen van de politie, het bevoegd 
overheidspersoneel en van het aangesteld stadspersoneel.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbeluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
[Artikel 262.-…] 
 
Geschrapt bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
[Artikel 263.-…] 
 
Geschrapt bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
Onderafdeling 7 – Sportduiken met flessen 
 
Artikel 264.- Behalve hetgeen bepaald wordt in artikel 265 is het verboden in de openbare 
waters de duiksport met flessen te beoefenen. In bijzondere gevallen kan de burgemeester of 
zijn afgevaardigde ontheffing verlenen van dit verbod. 
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Artikel 265.- Mits in het bezit te zijn van een vergunning afgeleverd door de concessionaris 
van de vijver in het recreatiedomein “Muisbroek” mag aldaar de duiksport met flessen 
beoefend worden. 
 
Artikel 266.- De in artikel 265 bedoelde concessionaris mag voor het beoefenen van de 
duiksport in de vijver van het recreatiedomein “Muisbroek” aan de eigen leden en derden een 
vergoeding aanrekenen, die niet hoger mag zijn dan bepaald in de concessieovereenkomst. 
 
Artikel 267.- De duikvergunning, afgeleverd door de in artikel 265 vermelde concessionaris, 
vermeldt de naam, voornaam, het adres en het nummer van de identiteitskaart van de duiker. 
Bij verlies of beschadiging moet hiervan aangifte gedaan worden bij de politie en nadien kan 
een duplicaat aangevraagd worden. De duikvergunning is strikt persoonlijk en moet door de 
in artikel 265 vermelde concessionaris ingetrokken worden, indien ze in het bezit van derden 
wordt aangetroffen. Ze moet, op het eerste verzoek, aan de politie, agenten van waters en 
bossen, bevoegd overheidspersoneel en aan het aangesteld stadspersoneel getoond en 
overhandigd worden. 
 
Artikel 268.- Het is de duiker verboden planten en wieren uit te steken, af te snijden of te 
vervoeren, dan wel dieren nodeloos te verontrusten, te vangen, te doden of te vervoeren of in 
het algemeen schade aan de natuur toe te brengen. Ook is het verboden voorwerpen, materiaal 
of vloeistoffen in het water te werpen of te lozen. De burgemeester of zijn afgevaardigde kan 
in bijzondere gevallen op aanvraag ontheffing verlenen van het in het eerste lid van dit artikel 
genoemd verbod. Deze aanvraag dient met redenen omkleed te zijn en aan de ontheffing 
kunnen voorwaarden verbonden worden. 
 
Artikel 269.- Alle duikers moeten stipt de onderrichtingen volgen van de politie, agenten van 
waters en bossen, bevoegd overheidspersoneel en van het aangesteld stadspersoneel. 
 
Artikel 270.- De burgemeester of zijn afgevaardigde heeft het recht op elk ogenblik het 
sportduiken met flessen te beperken in tijd en in plaats om welke reden dan ook en zonder dat 
de duikers schadevergoeding of terugbetaling kunnen vragen. 
 
HOOFDSTUK 6 – SPECIFIEKE REGELGEVINGEN 
 
Afdeling 1 – Dieren 
 
Onderafdeling 1 – Algemeen 
 
Artikel 271 §1 .- Het is verboden op de openbare [ruimte] en op de aanpalende terreinen 
dieren te laten lopen zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen opdat zij de veiligheid 
niet in gevaar zouden brengen en de doorgang verhinderen. 
 
§2.- Aanpalende terreinen [van de openbare weg] dienen voldoende afgesloten te zijn [om te 
voorkomen dat dieren er kunnen weglopen]. Op de afsluiting dient een bord aangebracht met 
daarop de naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke. 
 
§1en §2 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007. 
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Artikel 272.- Het is verboden dieren in een bewoonde plaats te laten binnendringen. 
 
Artikel 273.- Het is verboden op de openbare weg [of op de openbare ruimte] wilde duiven te 
voederen. 
 
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010  
 
[Artikel 273bis.- Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van het college van 
burgemeester en schepenen, die altijd kan herroepen worden, is het verboden […] [op de 
openbare weg of op de openbare ruimte] katten te voederen of met dat doel eten achter te 
laten] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
Gewijzigd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010 
 
Artikel 274 §1.- Het is verboden pluimvee, kleinvee en konijnen in kelders [, tuin, garage, 
koer] en bewoonde vertrekken te kweken of te slachten. 
 
§2.- […] 
 
-§2 opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 januari 2006, inwerkingtreding: 11 februari 2006.  
-§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
 
Onderafdeling 2 – Honden 
 
Artikel 275.- De eigenaar of begeleider van een hond moet alle nodige maatregelen treffen 
opdat het dier niet door zijn aanhoudend geblaf of gejank hinder veroorzaakt voor de 
omgeving of de nachtrust verstoort. 
 
Artikel 276.- Het is verboden een hond aan te hitsen of niet tegen te houden, wanneer deze 
voorbijgangers aanvalt of vervolgt, zelfs als er geen schade uit volgt. 
 
Artikel 277.- Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden het dier op de openbare 
weg [of op de openbare ruimte] te laten lopen: 
• zonder halsband en identificatieteken [of chip] waaruit de eigenaar of de houder van het 

dier blijkt; 
• zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen opdat de veiligheid niet in gevaar zou 

gebracht worden en de doorgang verhinderd; 
• zonder dat het dier is aangelijnd met een lijn, waarvan de lengte is aangepast aan de 

omstandigheden met een maximum van 1,5m. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008 
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010  
 
Artikel 278.- Het is verboden zich met een hond zelfs aan de lijn, te begeven op plaatsen 
aangeduid door een rond bord met rode rand waarop in zwarte kleur het profiel van een hond. 
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De burgemeester kan tevens plaatsen en tijdstippen aanduiden waar het [...] verboden is zich 
met een hond, zelfs aan de lijn, te bevinden [voor zover deze maatregel geen blijvende of 
periodieke toestanden inzake het wegverkeer inhoudt]. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 17 december 2007, inwerkingtreding: 1 januari 2008.  
 
Artikel 279.- Enkel in de hondenloopzones mag de eigenaar of begeleider van een hond het 
dier laten loslopen. Hondenloopzones zijn door de stad afgebakende terreinen aangeduid door 
het hieronder staande bord: 

 
 
Artikel 280 §1.- De eigenaar of begeleider, die zich met een hond op de openbare weg [of op 
de openbare ruimte] of in een hondenloopzone bevindt, is verplicht steeds in het bezit te zijn 
van voldoende zakjes om de uitwerpselen in te bergen. 
 
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010  
 
§2. [Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden uitwerpselen van deze hond 
achter te laten in de openbare ruimte of in een hondenloopzone. In voorkomend geval, is de 
eigenaar of begeleider van de hond verplicht de uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen 
door middel van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zakjes.  De zakjes mogen 
dichtgebonden worden  gedeponeerd in de papiermanden die zich op de openbare weg [of op 
de openbare ruimte] bevinden of dienen verwijderd te worden met de gewone 
huisvuilophaling.] 
 
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010  
 
[§3. Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden gevels van aanpalende huizen 
aan de openbare weg te laten bevuilen door hun dier.] 
 
-§2 vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008. 
-§3 toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008. 
 
Artikel 281.- De bepalingen van de artikelen 278 en 280 zijn niet van toepassing op de 
honden die blinden en gehandicapten begeleiden. 
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Onderafdeling 3 – Paarden 
 
Artikel 282.- Elk paard dat voor het maken van rondritten wordt ingezet, moet kunnen worden 
geïdentificeerd aan de hand van een identificatiefiche. Deze identificatiefiche moet door de 
koetsier bijgehouden worden en op eenvoudige vraag van de politie of de bevoegde 
ambtenaren kunnen voorgelegd worden. 
 
Artikel 283 §1.- Zieke of voor de dienst ongeschikte paarden mogen niet ingespannen 
worden. De paarden, die gebruikt worden, kunnen steeds door een door de gemeenteraad 
aangestelde dierenarts onderzocht worden. 
 
§2.- Indien de door de gemeenteraad aangestelde dierenarts oordeelt dat het door hem 
onderzochte paard niet in goede gezondheid verkeert, niet geschikt is om te worden ingezet 
voor het maken van rondritten of enig ander element vaststelt dat een bedreiging vormt voor 
het fysieke welzijn van het paard, verbiedt hij de koetsier het paard die dag nog langer te 
gebruiken of legt hij andere aangepaste maatregelen op. Hij deelt zijn bevindingen en verslag 
over de opgelegde maatregelen onverwijld mee aan de burgemeester en de exploitant. 
 
Artikel 284.- Elke koets of ander voertuig, getrokken door paarden, moet voorzien zijn van 
een opvangzak voor de paardenmest. 
[… 
Onderafdeling 4 – Weidedieren 
 
Art 284bis §1  Houders en eigenaars van nutsdieren, weidedieren zijn verplicht er altijd voor te zorgen 
dat de dieren gehouden en geherbergd worden in overeenstemming met de aard en 
gezondheidstoestand van het dier en hen de noodzakelijke medische zorgen verleend worden.  
 
§2 De houders en eigenaars van deze dieren zijn verplicht ervoor te zorgen dat de dieren zich kunnen 
beschermen tegen alle natuurelementen (zon, regen, sneeuw, hagel en vries) in een schuilhok of onder 
een natuurlijke beschutting. Indien deze dieren permanent buiten verblijven, zonder schuilhok, dient 
men te zorgen voor natuurlijke beschutting, die bescherming biedt tegen wind, regen,  hagel, sneeuw 
en hitte, en dit, voor alle aanwezige dieren.  
 
Het plaatsen van een schuilhok dient in overeenstemming te zijn met andere toepasselijke wetgeving 
(o.m. wetgeving op de Ruimtelijke Ordening, ..).  
Eventuele stallingen en schuilhokken dienen behoorlijk ingericht en onderhouden te worden en 
eveneens geschikt te zijn voor alle aanwezige dieren. Onder de term ‘behoorlijk’ dient verstaan te 
worden dat eventuele stallingen en schuilhokken stevig en veilig moeten zijn voor de dieren die 
gehuisvest worden, zodanig dat zij zichzelf niet kunnen kwetsen. De dieren moeten ook een droog 
ligbed hebben en tijdens de winter (lopende van 15 november tot en met 15 maart) dient een schuilhok 
of stalling minimaal één (1) gesloten kant te hebben, georiënteerd naar de dominante windrichting. De 
stalling of het schuilhok moet minimaal 1 meter hoger zijn dan de schofthoogte van de gehouden 
dieren, alsook per dier een minimumoppervlakte hebben van 8 m².  
Indien meerdere dieren samen worden gehouden moet de ingang minimaal 4 meter breed zijn.   
 
§3  Pasgeboren, oude of verzwakte dieren moeten in de winter of tijdens de zomer bij temperaturen 
boven de 25 graden Celsius binnen gehaald worden in een stal of box. 
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§4 Gedurende het hele jaar en in alle omstandigheden moet er in de weide permanent drinkbaar water 
zijn en er moet  voldoende voedsel aanwezig zijn.] 
 
Ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding:7 juli 2012 
 
 
[Afdeling 2 – Daden van ontucht en prostitutie 
 
Artikel 285.- §1 Het is verboden aan personen die zich op de openbare weg bevinden door 
woorden, gebaren of tekens kenbaar te maken dat tegen betaling seksuele handelingen worden 
aangeboden. Dit verbod strekt zich ook uit tot de raamprostitutie, behoudens in het 
concentratiegebied dat in art. 289 van dit reglement wordt bepaald. 
 
§2 Het is eveneens verboden om gebruik te maken of hiertoe aanstalten te maken van 
diensten, die op de openbare ruimte worden aangeboden, en die het verrichten van seksuele 
handelingen met een ander tegen betaling inhouden. 
 
Dit houdt onder meer het verbod in handelingen te verrichten met het oog op het opsporen of 
zoeken van een prostituee, zoals:  
- het oppikken van een prostituee, al dan niet met een vervoermiddel; 
- ingaan op tekens van één of meerdere prostituees en/of met hen gesprekken voeren; 
- aanbieden van betaalmiddelen; 
- herhaaldelijk rondrijden in dezelfde straten met een voertuig (rondrijgedrag) dat onder meer 
gepaard gaat met:  

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

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

• herhaaldelijk stoppen en vertrekken zonder geldige reden; 
• abnormaal traag rijden zonder geldige reden. 

 
Artikel 286.- Elke van op de openbare ruimte zichtbare vorm van aanstootgevende publiciteit, 
die tot doel heeft een huis van ontucht of prostitutie kenbaar te maken, is verboden. 
 
Artikel 287.- In de onmiddellijke omgeving van scholen, gebouwen van de eredienst en van 
typische woonbuurten of hiervoor bestemde gebieden is het verboden, zelfs op bedekte wijze, 
huizen, kamers of welke inrichting ook ter beschikking te houden voor het plegen van ontucht 
of het zich overgeven aan prostitutie. 
 
Artikel 288.- Het ter beschikking stellen of laten gebruiken van huizen, kamers of welke 
inrichting in welke juridische vorm ook of een gedeelte ervan aan één of meer personen die de 
hiervóór gestelde bepalingen van deze afdeling overtreden, is verboden. 
De overtreder  moet 30 dagen na een verwittiging door de burgemeester kunnen aantonen dat 
hij alle hem ter beschikking staande middelen heeft aangewend om, op voormelde grond, de 
ter beschikkingstelling of het gebruik op welke manier dan ook te beëindigen. 
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Artikel 289.- De verboden bepaald in de artikelen 285 tot en met 288 gelden met name op of 
aan de openbare ruimte van het grondgebied van de stad, uitgenomen voor raamprostitutie in 
het concentratiegebied raamprostitutie. 
 
Artikel 289 bis Raamprostitutie in het concentratiegebied. 
 
§ 1. Definities 
 
Concentratiegebied raamprostitutie:gebied waar zich raamprostitutiepanden kunnen bevinden. 
[…]  [Tot dit gebied behoren de volgende percelen: 
 
1. Volgens kadasternummers, toestand op datum 1 januari 2008: 
 
Antwerpen 1 afd sectie A 0524/00E000   Antwerpen 1 afd sectie A 0419/00X000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0523/00F000  Antwerpen 1 afd sectie A 0425/00E000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0521/00C000   Antwerpen 1 afd sectie A 0425/00D000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0518/00A000  Antwerpen 1 afd sectie A 0420/00B000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0517/00C000   Antwerpen 1 afd sectie A 0421/00_000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0515/00C000  Antwerpen 1 afd sectie A 0142/00A000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0514/00E000   Antwerpen 1 afd sectie A 0143/00B000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0512/00C000  Antwerpen 1 afd sectie A 0144/00_000  
Antwerpen 1 afd sectie A 0510/00_000   Antwerpen 1 afd sectie A 0146/00V000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0508/00B000  Antwerpen 1 afd sectie A 0146/00Z000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0507/00B000   Antwerpen 1 afd sectie A 0148/00K000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0506/00A000  Antwerpen 1 afd sectie A 0150/00A000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0506/00C000  Antwerpen 1 afd sectie A 0151/00_000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0504/00A000  Antwerpen 1 afd sectie A 0152/00A000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0437/00G000  Antwerpen 1 afd sectie A 0153/00D000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0415/00H000  Antwerpen 1 afd sectie A 0153/00H000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0415/00G000  Antwerpen 1 afd sectie A 0154/00A000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0445/00A000  Antwerpen 1 afd sectie A 0157/00_000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0446/00A000   Antwerpen 1 afd sectie A 0156/00A000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0447/00_000  Antwerpen 1 afd sectie A 0158/00C000  
Antwerpen 1 afd sectie A 0452/00B000   Antwerpen 1 afd sectie A 0161/00B000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0448/00B000  Antwerpen 1 afd sectie A 0160/00G000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0399/00A000   Antwerpen 1 afd sectie A 0162/00A000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0402/00C000  Antwerpen 1 afd sectie A 0163/00B000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0403/00C000  Antwerpen 1 afd sectie A 0164/00A000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0404/00_000  Antwerpen 1 afd sectie A 0165/00_000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0405/00_000  Antwerpen 1 afd sectie A 0166/00E000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0406/00_000  Antwerpen 1 afd sectie A 0167/00S000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0407/00_000  Antwerpen 1 afd sectie A 0167/00H000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0410/00A000  Antwerpen 1 afd sectie A 0167/00L000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0411/00B000   Antwerpen 1 afd sectie A 0391/00B000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0412/00_000  Antwerpen 1 afd sectie A 0392/00B000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0413/00B000   Antwerpen 1 afd sectie A 0393/00B000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0414/00_000  Antwerpen 1 afd sectie A 0394/00_000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0416/00_000   Antwerpen 1 afd sectie A 0395/00A000 
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Antwerpen 1 afd sectie A 0417/00D000  Antwerpen 1 afd sectie A 0396/00B000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0418/00C000  Antwerpen 1 afd sectie A 0397/00M000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0418/00B000  Antwerpen 1 afd sectie A 0397/00L000 
Antwerpen 1 afd sectie A 0419/00A002  
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2. Volgens plan zoals weergegeven in onderstaande figuur: 
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3. Als twee percelen gesplitst of samengevoegd worden binnen het concentratiegebied, 
blijven zij deel uitmaken van het concentratiegebied. Als een perceel binnen het 
concentratiegebied en een perceel buiten het concentratiegebied samengevoegd worden, 
kan de raamprostitutieruimte zich enkel in dat deel van het perceel bevinden dat binnen het 
concentratiegebied raamprostitutie lag volgens het kadaster, toestand op datum 1 januari 
2008. Toekenning van een nieuw kadastraal nummer of huisnummer wijzigt de afbakening 
van het concentratiegebied niet.] 
 
§1- gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding 21 maart 2012. 
 
Raamprostitutiepand: gebouw waarin zich een raamprostitutieruimte bevindt.  
 
Raamprostitutieruimte: gebouw of gedeelte van een gebouw  met één of meer vitrines van 
waarachter de prostituee de aandacht van voorbijgangers op zich tracht te vestigen.  
 
Vitrine: ruimte met één of meer op de openbare weg georiënteerde ramen en/of deuren 
uitsluitend bestemd om de aandacht van de voorbijgangers op de prostituee te vestigen. 
 
Prostituee: man of vrouw die zich beschikbaar stelt om seksuele diensten te verlenen aan een 
ander tegen vergoeding. 
 
Werkruimte: afgesloten ruimte die uitsluitend bestemd is voor de feitelijke seksuele 
dienstverlening.  
 
Themakamer: afgesloten ruimte toegevoegd aan een werkruimte die uitsluitend bestemd is 
voor specifieke of bijkomende seksuele dienstverlening. 
 
Gemeenschappelijke ruimte: ruimte die uitsluitend bestemd is als zitplaats, keuken en 
kleedruimte. 
 
Vertrek: afgesloten ruimte in een gebouw. 
 
Sanitair: ruimte bestemd voor douche(s)/bad(en) en toilet(ten). 
 
Geschiktheidsverklaring: verklaring afgegeven door het college van burgemeester en 
schepenen die enkel dient ter vaststelling van de geschiktheid van een gebouw of een gedeelte 
van een gebouw en de inrichting daarvan voor het beoogde doel, namelijk 
raamprostitutieruimte, met inachtneming van de gestelde voorwaarden en de toepasselijke 
gebruiksvoorschriften. Deze verklaring omvat geen vergunning van of instemming met het 
beoogde gebruik als zodanig. 
 
Houder(s) van het zakelijke recht op de raamprostitutieruimte (hierna genoemd: houders): 
persoon of personen met al dan niet in onverdeeldheid een recht van volle eigendom (naakte 
eigendom en/of vruchtgebruik), een recht van opstal of van erfpacht met betrekking tot een 
raamprostitutieruimte. 
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Hoofdhouder: de houder die optreedt in naam en voor rekening van alle houders. Wanneer 
deze houder een rechtspersoon is, is de hoofdhouder een natuurlijk persoon die als 
zaakvoerder/gedelegeerd bestuurder van deze rechtspersoon optreedt.  
 
Beheerder: natuurlijk persoon die de hoofdhouder bijstand verleent bij de dagelijkse werking 
van de raamprostitutieruimte. 
 
Pandkalender: voorafgaande wekelijkse opgave per raamprostitutiepand van een lijst met de 
identiteitsgegevens van en tijdstippen waarop de prostituee(s) haar beroepsbezigheden 
uitoefent in een raamprostitutieruimte. 
 
 
§ 2. Verbodsbepalingen  
 

1. In het concentratiegebied is het verboden een raamprostitutieruimte in gebruik te 
nemen, te laten nemen, te hebben of te houden zonder geschiktheidsverklaring,  in 
afwijking van de voorwaarden van de geschiktheidsverklaring en/of in strijd met de 
bepalingen van deze afdeling. 

2. De raamprostitutieruimte dient uitsluitend voor de uitoefening van de 
beroepsbezigheden van de prostituees met uitsluiting van elk ander gebruik door een 
prostituee of door derden, en onder meer met uitsluiting van het gebruik als 
huisvesting, logies, overnachting, horeca. 

3. Het is verboden de raamprostitutieruimte in gebruik te nemen of te laten nemen zonder 
voorafgaande mededeling van de pandkalender aan de politie en zonder aanwezigheid 
van de actuele pandkalender in de raamprostitutieruimte. 

4. Er mogen niet meer of andere prostituees in de raamprostitutieruimte aanwezig zijn 
dan dat er vitrines mogen zijn en dan deze vermeld in de pandkalender. 

5. Wijzingen van de pandkalender zijn verboden, tenzij ze op het daartoe voorziene 
formulier én uiterlijk 24 uur voor de inwerkingtreding van die wijziging zijn 
meegedeeld aan de politie. 

6. Het is verboden seksuele diensten te verlenen of te laten verlenen in andere ruimtes 
dan in de werkruimtes en/of de themakamer(s). 

 
 
§    3.  Voorwaarden geschiktheidsverklaring 
 
 

A. Raamprostitutieruimte  
 
 

1. De raamprostitutiepanden moeten met alle voor- en zijgevelvlakken uitgeven in het 
concentratiegebied. Er mogen geen rechtstreekse of onrechtstreekse 
toegangsmogelijkheden zijn naar de publieke weg buiten het concentratiegebied. Dit 
geldt voor alle gebouwen binnen het concentratiegebied, ongeacht hun functies. 

 
2. De raamprostitutieruimte moet voldoen aan alle wettelijke en reglementaire 

bepalingen van de hogere en de gemeentelijke overheden en onder meer aan het 



- Bijgewerkt tot en met 5 december 2012 - 130 

ruimtelijke uitvoeringsplan en de stedenbouwkundige verordeningen, voorschriften en 
vergunningen. 

 
3. Onverminderd strengere normen opgelegd door hogere overheden of in andere 

gemeentelijke reglementen, moeten volgende voorzieningen in de 
raamprostitutieruimte aanwezig zijn, die moeten voldoen aan de minimum veiligheids-
, hygiëne- en kwaliteitsnormen en onder meer wat betreft: 

 
a) Veiligheid 

 
• De raamprostitutieruimte moet voldoen aan de 

brandveiligheidsvoorschriften voor inrichtingen toegankelijk voor 
publiek zoals voorzien in de code van gemeentelijke 
politiereglementen; 

 
• Alle ruimtes moeten op veilige wijze toegankelijk en afsluitbaar zijn 

met een sleutel; 
 

• Inrichtingselementen (o.a. sfeerelementen, spiegels, sfeerlampen, 
gordijnen,…) mogen in geen geval de veiligheid van de personen 
aanwezig in het pand in gevaar brengen. 

 
b) Hygiëne 
 

• Alle ruimtes en de voorwerpen die er zich bevinden moeten 
beantwoorden aan de in het dagelijkse verkeer als normaal ervaren 
vereisten inzake frisheid, netheid en hygiëne, zodat noch de gezondheid 
van de gebruikers, noch de openbare gezondheid op enigerlei wijze in 
het gedrang kan komen (o.a. proper vloeroppervlak, proper beddengoed 
en matras, verwijderen van afval, …); 

 
• Er dienen voldoende hulpmiddelen en voorzieningen aanwezig te zijn, 

die in goede staat van onderhoud functioneren, om de frisheid, netheid 
en hygiëne te bewerkstelligen. 

 
c) Onderhoud 

 
• De raamprostitutieruimte moet zich steeds bevinden in goede staat van 

onderhoud;  
 

• De houder(s) staat(n) in voor alle herstellingen en onderhoud, van 
welke aard of  oorzaak ook, met inbegrip van overmacht, slijtage, 
ouderdom, normaal gebruik, verborgen gebreken, zelfs wanneer 
onderhoud en herstellingen te wijten zijn aan de fout van prostituees, 
bezoekers of andere derden; 
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• Zo mogen daken, de buiten-en binnenmuren, de draagvloeren en het 
timmerwerk, plafonds, wanden, ramen en deuren, vloeren, trappen, 
overlopen en borstweringen, technische installaties voor 
nutsvoorzieningen en andere inrichtingselementen: 

  
• geen gebreken vertonen waardoor ze gebruiksonveilig zijn of 

dreigen te worden en ze mogen geen vocht van welke aard ook 
en/of schimmelvorming doorlaten of vertonen; 

• geen beschadigingen aan of slijtage vertonen aan de afwerking 
zoals doorbuiging van daken, vervorming of scheurvorming van 
muren, gaten in vloeren, houtrot van ramen en deuren, versleten 
vloerbedekking, gescheurd behang, afbladderende verf, barsten 
in sanitair, e.a. 

 
 

d) In het bijzonder moeten in de raamprostitutieruimte tenminste aanwezig 
zijn: 

 
1) verwarmingsmogelijkheid in elke ruimte: verwarmingsmiddelen 

moeten voldoende veilig zijn om tot een kamertemperatuur van 22° te 
kunnen verwarmen; 

 
2) verlichtings- en verluchtingsmogelijkheid in elke ruimte; 

 
3) natuurlijke verlichtings- en verluchtingsmogelijkheid in de werkruimte 

en de gemeenschappelijke ruimte; 
 

4) afvalemmers in de verschillende ruimtes (keuken, werkruimte en 
toiletten); 

 
5) één EHBO-trommel waarvan de inhoud volledig is en met de juiste 

houdbaarheidsdatum; 
 

6) één lijst met contactgegevens van politie en hulpdiensten. Deze lijst 
moet op een voor eenieder zichtbare plaats opgehangen worden; 

 
7) foldermateriaal met betrekking tot veilige seks en seksueel 

overdraagbare aandoeningen. Dit foldermateriaal moet afgestemd zijn 
op de doelgroep (prostituees en prostituanten) en zichtbaar aanwezig 
zijn; 

 
8) de actuele pandkalender die op eerste verzoek moet worden getoond 

aan de politie. 
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4. De raamprostitutieruimte moet tenminste bestaan uit volgende ruimtes en de daarbij 
horende uitrusting. Deze ruimtes kunnen alleen gebruikt worden voor de gedefinieerde 
bestemming: 

 
 

a) een vitrine:  
 

• vitrines zijn enkel toegelaten op het gelijkvloers; 
• in elke vitrine mag maximaal één prostituee tegelijkertijd 

werken; 
• tegelijkertijd mogen niet meer prostituees in de 

raamprostitutieruimte aanwezig zijn dan er vitrines zijn; 
• moet voorzien zijn van minimaal 1 stoel. 

 
b) een werkruimte:  

 
• het aantal werkruimtes moet gelijk zijn aan het aantal vitrines 
• een afsluitbare hang-legkast hetzij in de werkruimte zelf, hetzij 

in de zitplaats van de gemeenschappelijke ruimte; 
• een bed en/of rustbank met een afneembare en waterafwasbare 

matrashoes; 
• wasbak met koud en warm stromend water; 
• In elke werkruimte moet een alarmknop aanwezig zijn die 

(minimum) één intern alarm activeert, hoorbaar en/of zichtbaar 
in de overige ruimtes van de raamprostitutieruimte; 

• De toegangsdeur van een werkruimte mag van binnen 
afsluitbaar zijn op voorwaarde dat deze deur kan ontsloten 
worden met een sleutel die in de raamprostitutieruimte aanwezig 
is en die voor de overige aanwezige prostituees goed bereikbaar 
is. 
 

c) een gemeenschappelijke ruimte: 
 

• de gemeenschappelijke ruimte bestaat minstens uit:  
 een zitruimte met zitbanken of stoelen; 
 een kookgelegenheid met keukeninrichting en -

materiaal; 
 een kleedruimte met een afsluitbare hang-legkast 

per werkruimte (tenzij dit in de werkkamer 
aanwezig is); 

• mag niet voor seksuele dienstverlening worden gebruikt en moet 
afsluitbaar zijn van de werkruimtes. 

 
d) sanitair: 
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• indien niet elke werkruimte over een bad/douche en toilet 
beschikt moet een gemeenschappelijk toilet en bad/douche 
beschikbaar zijn; 

• Toiletten/urinoirs:  
 moeten toegankelijk zijn voor bezoekers en 

prostituées; 
 hebben een goed functionerende waterspoeling 

en geurafsnijder; 
 hebben goed functionerende verluchting, 

verwarming, verlichting; 
 zijn onderling volledig van elkaar gescheiden 

door volle tussenschotten tot op de grond, met 
een mogelijke vrije ruimte van maximum 15 cm 
onder aan de tussenschotten om het schoonmaken 
te vergemakkelijken; 

 beschikken over toiletpapier en afvalbakjes; 
 zijn ruimtes of zijn ondergebracht in ruimtes 

waarvan de grond, scheidingswanden en muren 
bedekt zijn hetzij met tegels of met een laag glad 
gemaakt cement, hetzij met enig ander duurzaam 
en volledig waterdicht materiaal, zodat ze tegen 
een dagelijkse schoonmaak met water bestand 
zijn; de deuren zijn tevens afwasbaar; 

 worden minstens eens per dag met water 
schoongemaakt. 

 
• Wasbak(ken) en douche (s) 

 zijn aangesloten op een afvoerkanaal zonder 
geurhinder; 

 beschikken over warm en koud stromend water; 
 worden goed verlucht en verlicht; 
 zijn ruimtes of zijn ondergebracht in ruimtes 

waarvan de grond, scheidingswanden en muren 
bedekt hetzij met tegels of met een laag glad 
gemaakt cement, hetzij met enig ander duurzaam 
en volledig waterdicht materiaal, zodat ze tegen 
een dagelijkse schoonmaak met water bestand 
zijn; de deuren zijn tevens afwasbaar; 

 worden minstens eens per dag schoongemaakt. 
 

5. Overige ruimtes 
 

a)  De raamprostitutieruimte kan aanvullende ruimtes omvatten onder meer: 
 

• besloten ruimtes die toegankelijk zijn vanuit de werkruimte, vitrine of 
gemeenschappelijke ruimte; 
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• themakamer; 
• bergruimtes voor onderhoudsmateriaal; 
• interne circulatieruimtes; 
• zolder; 
• kelder. 

 
b) In deze ruimtes mag geen seksuele dienstverlening plaatsvinden, behoudens 

toegestane afwijkingen in de geschiktheidsverklaring voor themakamers 
zonder hierbij afbreuk te doen aan het aantal toegelaten werkruimtes, vitrines 
en prostituees. 

 
c) Elk vertrek dat op enige wijze rechtstreeks toegankelijk is vanuit de 

raamprostitutieruimte, behoort tot de raamprostitutieruimte, met uitzondering 
van een eventuele  inkomhal. 

 
B. Aanvrager: 

 
1. De geschiktheidsverklaring kan enkel aangevraagd worden door de houders.  

 
Alle houders moeten de aanvraag geschiktheidsverklaring onderschrijven en zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor de overtredingen van de bepalingen van deze afdeling.  

 
Wanneer er verschillende houders zijn en/of wanneer de enige houder een 
rechtspersoon is,  wordt één hoofdhouder aangeduid. Wanneer de enige houder 
natuurlijk persoon is, is hij tevens hoofdhouder. De hoofdhouder doet woonstkeuze in 
België. 
 

2. De houder en/of hoofdhouder: 
- mogen in België niet veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegane 

rechterlijke uitspraak wegens een der misdrijven omschreven in boek II, titel 
VII, hoofdstukken V, VI en VII; titel VIII, hoofdstukken I, IV, VI, en titel IX, 
hoofdstukken I en II, van het Strafwetboek, of in het buitenland veroordeeld 
zijn voor een feit dat overeenstemt met de kwalificatie van een van die 
misdrijven; 

- mogen zelf niet werkzaam zijn als prostituee; 
- moeten de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben; 
- mogen de laatste vijf jaar voorafgaandelijk de aanvraag geen houder zijn 

geweest van een geschiktheidsverklaring die het voorwerp was van een 
administratieve sanctie, andere dan een administratieve geldboete en/of een 
administratieve schorsing van de geschiktheidverklaring. 

 
Wanneer een houder een rechtspersoon is, zijn alle natuurlijke personen die deel 
uitmaken van het bestuursorgaan van deze rechtspersoon, onderworpen aan deze 
voorwaarden. Wanneer een rechtspersoon van het bestuursorgaan deel uitmaakt, is dit 
de natuurlijk persoon die deze rechtspersoon geldig kan vertegenwoordigen. 
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C. Aanvraag. 
 

1. De aanvraag van een geschiktheidsverklaring gebeurt bij het college van burgemeester 
en schepenen op een daartoe voorgeschreven aanvraagformulier. 

 
2. De aanvraag vermeldt en/of voegt volgende documenten toe: 

 
a. alle houders van een zakelijk recht  
 

• indien dit een rechtspersoon betreft: de natuurlijke persoon of personen die het 
bestuursorgaan uitmaken van de rechtspersoon, desgevallend met aanduiding 
van de gedelegeerd bestuurder; wanneer het bestuursorgaan bestaat uit 
rechtsperso(o)n(en): de natuurlijke persoon die deze rechtspersoon geldig kan 
vertegenwoordigen; 

 
• van de natuurlijke personen wordt opgave gedaan van: naam, voornaam, 

beroep, officiële woonplaats en/of verblijfplaats in België; 
 
• van de rechtspersoon wordt opgave gedaan van: naam, KBO-nummer en 

maatschappelijke zetel van de rechtspersoon; 
 

• voor de rechtpersoon wordt een kopie van alle door de vennootschappenwet 
voorgeschreven publicaties in het Belgische staatsblad toegevoegd 

 
b. De hoofdhouder met opgave van de naam, adres van woonstkeuze in België, 

telefoonnummer en e-mailadres; 
 
c. opgave van het aantal vitrines dat gelijk moet zijn aan de werkruimtes; 

 
d. opgave van het aantal themakamers 

 
e. indien van toepassing de opgave van andere bestemmingen dan raamprostitutie 

voor het raamprostitutiepand 
 

f. een uittreksel uit de kadastrale legger van de gemeente en een uittreksel uit het 
kadastrale percelenplan  

 
g. kopie van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning voor de 

raamprostitutieruimte; 
 

h. bewijs van de zakelijke rechten van de houders op de raamprostitutieruimte; 
 

i. voor alle natuurlijke personen vermeld onder a) en b) bewijs van goed zedelijk 
gedrag, een uittreksel uit het strafregister of een hieraan gelijkwaardig document, 
uitgereikt door de ervoor bevoegde overheid van de staat van oorsprong,herkomst 
of woonplaats van de betrokkene waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van goed 
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zedelijk gedrag is voldaan. Dit bewijs, uittreksel of document mag niet ouder zijn 
dan één maand en moet desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald zijn naar het 
Nederlands 

 
j. een verklaring op erewoord van de houders en de hoofdhouder dat de 

raamprostitutieruimte voldoet aan de bepalingen vermeld in deze afdeling. 
 

3. Het college van burgemeester en schepenen kan nadere voorwaarden bepalen voor de 
samenstelling van het dossier, voor de indiening van de aanvraag, voor de te volgen 
procedure, voor de afhandeling van het dossier, het onderzoek van de stukken, voor de 
afgifte van de geschiktheidsverklaring, of, in voorkomend geval, de weigering ervan. 
Het college bepaalt aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen om als 
volledig te worden beschouwd. 

 
4. De aanvraag is onontvankelijk wanneer de aanvraag onvolledig is. De houder(s) 

worden hiervan in kennis gesteld. Wanneer binnen de zestig dagen na deze 
kennisgeving de aanvraag niet volledig is, vervalt de aanvraag van rechtswege en 
zonder kennisgeving. 

 
D. Beheer. 

 
1. De hoofdhouder beheert de raamprostitutieruimte.  

Wanneer is voldaan aan onderstaande bepalingen, kan hij zich laten bijstaan door een 
beheerder. De aanstelling van een beheerder doet geen afbreuk aan de 
aansprakelijkheid van de houders voor overtredingen van deze afdeling. 

 
2. Voorwaarden: 

 
a) Er kan per raamprostitutieruimte slechts één beheerder aangesteld worden; 
 
b) De beheerder mag maximaal met de dagelijkse werking van 30 vitrines belast 

worden. De beheerder mag optreden voor maximaal vier hoofdhouders; 
 

c) De beheerder moet woonstkeuze doen in België en moet steeds bereikbaar zijn 
via telefoon en e-mail; 

 
d)  De beheerder: 

• mag in België niet veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde 
gegane rechterlijke uitspraak wegens een der misdrijven 
omschreven in boek II, titel VII, hoofdstukken V, VI en VII; titel 
VIII, hoofdstukken I, IV, VI, en titel IX, hoofdstukken I en II, van 
het Strafwetboek, of in het buitenland veroordeeld zijn voor een feit 
dat overeenstemt met de kwalificatie van een van die misdrijven; 

• mag zelf niet werkzaam zijn als prostituee; 
• moet de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben; 
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• mag de laatste vijf jaar voorafgaandelijk de toekenning van de 
geschiktheidsverklaring geen houder zijn geweest van een 
geschiktheidsverklaring die het voorwerp was van een 
administratieve sanctie, andere dan een administratieve geldboete. 

 
3. De aanvraag tot het aanstellen van een beheerder gebeurt bij het college van 

burgemeester en schepenen op een daartoe voorgeschreven aanstellingsformulier.  
 

4. Het aanstellingsformulier vermeldt en/of voegt volgende documenten toe: 
 

a) De hoofdhouder met opgave van naam, voornaam, officiële woonplaats in 
België, telefoonnummer en emailadres; 

 
b) De beheerder met opgave van naam, voornaam, officiële woonplaats in België, 

telefoonnummer en emailadres; 
 

c) De raamprostitutieruimte(n) met opgave van adres en aantal vitrines waarvoor 
de beheerder wordt aangesteld; 

 
d) Voor de beheerder; een bewijs van goed zedelijk gedrag, een uittreksel uit het 

strafregister of een hieraan gelijkwaardig document, uitgereikt door de ervoor 
bevoegde overheid van de staat van oorsprong,herkomst of woonplaats van de 
betrokkene waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van goed zedelijk gedrag is 
voldaan. Dit bewijs, uittreksel of document mag niet ouder zijn dan één maand 
en moet desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald zijn naar het Nederlands 

 
e) Een verklaring op erewoord van de houders en de hoofdhouder dat hij/zij 

instemt met de aanstelling van de beheerder. 
 

5. Het college van burgemeester en schepenen kan nadere voorwaarden bepalen voor de 
samenstelling van het dossier, voor de indiening van de aanvraag, voor de te volgen 
procedure, voor de afhandeling van het dossier, het onderzoek van de stukken, voor de 
aanvaarding van de aanstelling, of, in voorkomend geval, de weigering ervan. Het 
college bepaalt aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen om als volledig te 
worden beschouwd. De aanvraag is onontvankelijk wanneer de aanvraag onvolledig 
is. De hoofdhouder wordt hiervan in kennis gesteld. Wanneer binnen de zestig dagen 
na deze kennisgeving de aanvraag niet volledig is, vervalt de aanvraag van rechtswege 
en zonder kennisgeving. 

 
 
§ 4 Weigering 
 
De geschiktheidsverklaring wordt geweigerd onder meer: 

- indien niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en 
voorwaarden van toepassing op een raamprostitutiepand en/of –ruimten; 

- wanneer de onderzoeken die voorafgaan aan het verlenen van een 
geschiktheidsverklaring negatief worden geadviseerd; 
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- wanneer controle door de ambtenaar van de stad en/of de politie wordt 
verhinderd;  

- wanneer de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens bevat. 
 
 
§ 5. Wijzigingen 
 
Elke wijziging van gegevens meegedeeld bij de aanvraag en in de geschiktheidsverklaring, 
vereist een nieuwe aanvraag geschiktheidsverklaring.  

 
De geschiktheidsverklaring wordt aan de houders gezamenlijk op naam van elke houder 
verleend en kan onder geen enkele omstandigheid worden overgedragen, ook niet aan (een) 
andere houders.  
 
§  6  Verval 
 
De geschiktheidsverklaring vervalt van rechtswege: 

- wanneer één of meerdere houders van de geschiktheidsverklaring geen houder 
meer is van een zakelijk recht of dit verliest; 

- wanneer een zakelijk recht op het raamprostitutiepand of op enigerlei wijze 
wordt betwist in een aanhangige gerechtelijke procedure; 

- in geval van faillissement van een houder van een zakelijk recht; 
- bij ontbinding van de rechtspersoon, houder van een zakelijk recht; 
- bij overdracht van één of meer zakelijke rechten; 
- in geval van gerechtelijke verzegeling van de raamprostitutieruimte. 

 
 
§ 7 Toezicht en handhaving. 
 

A. Toezicht. 
 
De ambtenaar van de stad en/of de politie moeten op elk moment een controle kunnen 
uitoefenen op de naleving van wettelijke en reglementaire bepalingen. 
 

B. Sancties.  
 
Onverminderd de toepassing van art. 331 e.v. van huidig politiereglement, kan het college van 
burgemeester en schepenen de geschiktheidsverklaring overeenkomstig art. 119 bis van de 
nieuwe gemeentewet schorsen of intrekken en/of het raamprostitutiepand en/of de 
raamprostitutieruimten tijdelijk of definitief sluiten bij elke inbreuk op één of meer 
bepalingen van deze afdeling en in het bijzonder: 

1. bij overtreding van de verbodsbepalingen vermeld onder § 2; 
2. indien niet of niet meer voldaan is aan de voorwaarden tot bekomen van een 

geschiktheidsverklaring; 
3. blijkt dat de geschiktheidsverklaring werd afgegeven ten gevolge van de opgave van 

onjuiste of onvolledige gegevens in de aanvraag; 
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4. blijkt dat een houder van een zakelijk recht, de hoofdhouder of de beheerder niet of 
niet meer voldoet aan de voorwaarden van de geschiktheidsverklaring en/of handelt in 
strijd met een bepaling van deze afdeling; 

5. blijkt de raamprostitutieruimte niet beheerd wordt overeenkomstig de bepalingen van 
deze afdeling; 

6. wanneer in de raamprostitutieruimte een persoon wordt aangetroffen die minderjarig is 
of die niet in het bezit is van geldige verblijfsdocumenten en/of documenten welke een 
winstgevende activiteit in België toelaten; 

7. blijkt dat er méér werkruimtes aanwezig zijn dan toegestane vitrines; 
8. blijkt dat één of meerdere ruimtes van de raamprostitutieruimte niet wordt gebruikt in 

overeenstemming met de toegestane bestemming zoals omschreven in § 1; 
9. blijkt dat de raamprostitutieruimte niet als een goed huisvader wordt onderhouden en 

er geen gevolg wordt gegeven aan jaarlijkse preventieve controles van de stad; 
10. blijkt dat de raamprostitutieruimte niet aan de voormelde veiligheids- en/of hygiëne 

normen voldoet of in strijd is met de geldende brandveiligheidsvoorschriften; 
11. wanneer wordt vastgesteld dat er in de raamprostitutieruimte strafbare feiten worden 

gepleegd; 
12. blijkt dat de pandkalender niet voorafgaandelijk, wekelijks en per 

raamprostitutieruimte werd overgemaakt aan de politie; 
13. blijkt dat de actuele pandkalender niet aanwezig is in de raamprostitutieruimte; 
14. blijkt dat er andere prostituees in het pand werkzaam zijn dan diegenen die 

meegedeeld werden via de pandkalender; 
15. blijkt dat wijzingen van de pandkalender niet op het daartoe voorziene formulier én 

uiterlijk 24 uur voor de inwerkingtreding van die wijziging zijn meegedeeld. 
 

 
C. Administratieve sluiting. 

 
Onverminderd de sluitingen bevolen door het college van burgemeester en schepenen, kan de 
politie overgaan tot administratieve sluiting van een inrichting wanneer: 
- wordt vastgesteld dat in een inrichting buiten het concentratiegebied 

prostitutieactiviteiten plaatsvinden.  
- wordt vastgesteld dat een inrichting in het concentratiegebied hetzij zonder 

geschiktheidsverklaring ter beschikking wordt gesteld, gehouden of gebruikt wordt, 
hetzij bij vaststelling van inbreuken op de bepalingen van deze afdeling waarbij de 
openbare orde, gezondheid, veiligheid en rust in het gedrang komt;  

Onder inrichting wordt verstaan lokalen, private plaatsen,  huizen of gedeelten van huizen, 
kamers of welke constructie ook, waar de verboden prostitutieactiviteiten plaats hebben; 
 
§ 8 Overgangsbepalingen. 
 
 Deze afdeling treedt in werking op het tijdstip waarop de stedenbouwkundige 

verordening raamprostitutie in werking treedt.  
  

De houder(s) van de raamprostitutieruimtes zijn gehouden binnen de zes maanden na 
de inwerkingtreding van huidige afdeling een nieuwe aanvraag 
geschiktheidsverklaring in te dienen.  
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De bestaande geschiktheidsverklaringen blijven geldig tot de afgifte van een nieuwe 
geschiktheidsverklaring of tot de weigering ervan en uiterlijk tot acht maanden na de 
datum van inwerkingtreding van de huidige afdeling.] 

 
Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 1 april 2010. 
 
Artikel 290.-[ …] 
 
Opgeheven  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 1 april 2010.. 
 
[Afdeling 3 – Straat- en plaatsverbod 
 
Artikel 291.-[…] 
 
Artikel 292.-[…]] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 14 december 2009, inwerkingtreding: 4 januari 2010. 
 
[Afdeling 3: Maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in 
studentenkamers en in zelfstandige woongelegenheden voor studenten 
 
Onderafdeling 1: algemene bepalingen 
 
Artikel 291.1- 
 
1. De verhuurder van het gebouw met kamers / zelfstandige woongelegenheden voor 
studenten is verplicht: 

• ten minste 1 maand vóór de ingebruikname van de kamers/ zelfstandige 
woongelegenheden aan de burgemeester de datum van ingebruikname mede te delen 
bij aangetekend schrijven; 

• zich er van te vergewissen dat aan alle maatregelen tot het voorkomen en bestrijden 
van brand, opgenomen in dit reglement, voldaan is vooraleer de ingebruikname van het 
gebouw. 

 
2. Onverminderd de voorschriften opgenomen in dit reglement, neemt de verhuurder de 

nodige maatregelen, door de omstandigheden aangewezen om: 
• brand te voorkomen; 
• ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden; 
• in geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te 

verzekeren en de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk in te roepen. 
 

3. Voor de nieuw op te richten kamers en/of zelfstandige woongelegenheden voor studenten 
en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden of andere vergunningsplichtige 
wijzigingen en/of uitbreidingen zijn de basisnormen voor de preventie van brand en 
ontploffing en het ARAB bijkomend van toepassing. 
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Onderafdeling 2: definities en toepassingsgebied 
 
Artikel 291.2.1- Terminologie 
 
1. Weerstand tegen brand van een bouwelement (Rf-waarde):  

De bepaling van de brandwerendheid van materialen, vermeld in bijlage 1 van het 
koninklijk besluit van 7 juli 1994 (en wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen voor 
de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen, zoals 
gewijzigd, is van toepassing. 
 

2. Reactie bij brand van een materiaal (A-klassering):  
De proefmethoden, vermeld in bijlage 5 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 (en 
wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en 
ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen, zoals gewijzigd, zijn van 
toepassing.  
 

3. Basisnormen:  
Het koninklijk besluit van 7 juli 1994 (en wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen 
voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. 
 

4. Behoorlijk verluchten van een stookplaats:  
De stookplaats heeft een laaggelegen luchtaanvoer (verse luchtaanvoer) en een 
hooggelegen luchtafvoer (verontreinigde luchtafvoer). Deze lucht aan- en afvoeropeningen 
in de stookplaats zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij door een kanaal, verbonden met de open 
lucht.  
De ventilatie mag de schoorsteentrek en de verbranding niet hinderen. 
 

5. Controle van personenlift:  
• de planning van de controle van een eventueel aanwezige personenlift is afhankelijk 

van wie de controle doet;  
• indien de controle gebeurt aan de hand van een onderhoudscontract, dient dit elke 3 

maand te gebeuren; 
• indien de lift wordt gecontroleerd door een gecertificeerde firma, dan moet de controle 

om de 6 maanden gebeuren. 
 
6. Verhuren:  

het ter beschikking stellen van een woongelegenheid onder welke benaming of vorm ook, 
ten bezwarende titel door de eigenaar (of mede-eigenaar), vruchtgebruiker, erfpachter, 
opstalhouder of onderverhuurder, in dit reglement allen als verhuurder aangeduid. 
 

7. Verhuurder: 
zie artikel 291.2.1 punt 6 
 

8. Student:  
iedere persoon die ingeschreven is bij een instelling van het hoger onderwijs,waarvan hij 
de lessen volgt en voor wie dat zijn hoofdbezigheid vormt. Met student wordt gelijkgesteld 
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de schoolverlater van het hoger onderwijs die de wachtperiode doorloopt overeenkomstig 
de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering. 
 

9. Kamer:  
woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: wc, bad of douche, 
kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van 
de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 
uitmaakt.  
 

10. Zelfstandige woongelegenheid:  
studio’s, appartementen en huizen waar studenten verblijven. 
Voldoet de woning niet aan de voorwaarden van Art. 291.2.1 punt 9, dan wordt zij als 
zelfstandig beschouwd. 
 

11. Volwaardige uitgang: 
uitgangen met volgende kenmerken worden als volwaardige 2de uitgang aanvaard: 
• 2de binnentrappenhuis welke bereikbaar is voor de gebruikers zonder door het 1ste 

binnentrappenhuis te moeten gaan en welke conform is aan de basisnormen; 
• buitentrap welke conform is aan de basisnormen; 
• op het gelijkvloers dienen de uitgangen onafhankelijk van elkaar rechtstreeks  op de 

openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde plaats uitgeven. 
 
12. Compartiment: 

deel van een gebouw begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar het 
aanliggende compartiment of compartimenten gedurende een bepaalde tijd dienen te 
beletten. Een compartiment is al dan niet onderverdeeld in lokalen. 
 

13. Bovenverdieping: 
iedere bouwlaag boven het gelijkvloers waar studentenkamers, zelfstandige 
woongelegenheden en/of lokalen in functie van deze verhuureenheden gelegen zijn. 
Kelderverdiepingen komen niet in aanmerking voor het bepalen van het aantal 
bovenverdiepingen van het gebouw. 
 

14. Algemene en automatische branddetectie met centrale: 
deze installatie bestaat uit een aantal branddetectoren, verbonden met een interne centrale, 
in de lokalen die deel uitmaken van het gebouw. Er bevinden zich minstens detectoren in 
de kamers of zelfstandige woongelegenheden zelf, in de gemeenschappelijke keuken, in 
het binnentrappenhuis en bijkomend in de eventueel andere aanwezige risicovolle lokalen. 
De centrale is aangepast aan de detectoren en minstens uitgerust met een akoestisch 
alarmsignaal dat niet verward kan worden met andere signalen en overal in het gebouw 
gehoord kan worden. 
De centrale wordt gevoed door het openbare elektriciteitsnet en wordt beveiligd met 
afzonderlijke zekeringen. Als het openbare elektriciteitsnet uitvalt, zorgt een secundaire 
stroombron automatisch voor de voeding van de installatie. 
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Er zijn geen autonome rookmelders verplicht als er een algemene en automatische 
branddetectie met centrale aanwezig is. 
 

15. Autonome rookmelders: 
De rookmelders dienen optische rookmelders te zijn die gecertificeerd zijn door een erkend 
organisme (Bosec). Bovendien moeten de rookmelders autonoom functioneren en worden 
gevoed door geïntegreerde batterijen. 
Er bevinden zich minstens detectoren in elk lokaal op het evacuatietraject van de 
studentenkamer of zelfstandige woongelegenheid, in de studentenkamers of zelfstandige 
woongelegenheden zelf en bijkomend in de eventueel andere aanwezige risicovolle 
lokalen. 
 

16. Detectie, melding, waarschuwing, alarm:  
• detectie: een brand kan worden ontdekt door één of meer personen of gedetecteerd 

door één of meer automatische middelen; 
• melding: brandweer informeren over de ontdekking of detectie van brand; 
• waarschuwing: doorgeven van de ontdekking of detectie van brand aan de 

organisatorisch daarbij betrokken personen; 
• alarm: beveelt de gebruikers hun compartiment of gebouw te verlaten. 

 
17. De richtlijnen voor een melding aan externe hulpdiensten omvatten een 

standaardboodschap en de telefoonnummers van de belangrijkste hulpdiensten. Een goede 
oproep vermeldt:  
• WIE de oproep doet (naam);  
• WAT er gebeurd is. Zeg kort en duidelijk wat er aan de hand is. bv. brand in de 

keuken; 
• WAAR het gebeurd is. Geef duidelijk het juiste adres: straatnaam, huisnummer en 

gemeente.  
 

18. Bestaande studentenhuisvesting:  
• indien het gebouw vóór het in werking treden van dit reglement als 

studentenhuisvesting verhuurd werd. 
 
19. Nieuwe studentenhuisvesting: huisvesting welke niet onder het toepassingsgebied van 

bestaande studentenhuisvesting valt. 
 
Artikel 291.2.2- Toepassingsgebied 
 
1. De bepalingen van deze reglementering zijn van toepassing op de gebouwen waarin 

studentenkamers of zelfstandige woongelegenheden al dan niet gemeubeld, verhuurd 
worden of gratis ter beschikking worden gesteld, ongeacht de duur ervan. 

 
2. De bepalingen van deze reglementering zijn niet van toepassing op: 

- gebouwen waarop uit hoofde van brandveiligheid en in het kader van de hoofdfunctie van 
de inrichting, een andere reglementering van toepassing is met uitzondering van de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing en het ARAB; 
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- het gedeelte van het gebouw dat bewoond wordt door de verhuurder van het gebouw in 
het geval dat de kamers / zelfstandige woongelegenheden verhuurd worden. 
 

3. In bijzondere gevallen oordeelt de burgemeester over de toepasselijkheid van deze 
reglementering. 

 
Onderafdeling 3: Maatregelen tot voorkomen en bestrijden van brand 
 
Artikel 291.3.1- Bouwmaterialen en versieringen 
 
1. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier alsmede 

gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen noch als versiering noch als 
bouwmateriaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden. 
Onder "versieringen" dient niet verstaan de normale, functionele stoffering (gordijnen en 
overgordijnen aan ramen, vaste muurbekledingen, tafellinnen, vloerbekleding, en 
dergelijke). 

 
Artikel 291.3.2- Uitgangen, trappen en evacuatiewegen 
 
1. De trappen, gangen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de term 

"uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw 
mogelijk maken.  

 
2. Er is steeds minimum één uitgang die rechtstreeks toegang geeft op de openbare weg of op 

een hiermee gelijkgestelde plaats.  
 

Voor elk gebouw met een bezetting per compartiment en/of bouwlaag van honderd of meer 
personen, moeten er minimum twee volwaardige onafhankelijke uitgangen voorzien zijn 
voor ieder compartiment en/of bouwlaag. 

 
Voor gebouwen met twee of meer bovenverdiepingen en waarin meer dan twee 
studentenkamers of zelfstandige wooneenheden ondergebracht zijn, dient een brandladder 
voorzien te worden voor elke studentenkamer of zelfstandige wooneenheid welke geen 
gevelopening heeft aan de straatkant en welke slechts één binnentrappenhuis kan bereiken. 
De ladder dient makkelijk bereikbaar te zijn vanuit elke kamer en geeft uit tot op het laagst 
bereikbare niveau. De ladder dient ofwel overal op minimum 0,50 m afstand van de muur 
en vooruitspringende delen bevestigd ofwel dient de ladder van het type kooiladder te zijn 
met rugringen. Deze ringen dienen onderbroken te zijn ter hoogte van elk opstapniveau. 
De ladder dient een minimumbreedte tussen de ladderstijlen van 0,55 m te hebben. 
De afstand tussen de sporten bedraagt tussen de 0,25- 0,30 m.  
Indien een wooneenheid alleen ramen en/of deuren heeft langs de straatgevel(s), is voor 
deze wooneenheid geen brandladder vereist.   
Voor de verbinding tussen het evacuatieniveau en de onmiddellijk hoger gelegen bouwlaag 
kan een uitschuifbaar gedeelte aangewend worden. 
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Voor gebouwen vanaf drie bovenverdiepingen én een bezetting per compartiment en/of 
bouwlaag van vijftig of meer personen, moeten er minimum twee volwaardige 
onafhankelijke uitgangen voorzien zijn voor ieder compartiment en/of bouwlaag. 

 
Voor gebouwen met zeven of meer bovenverdiepingen moeten er steeds twee volwaardige 
onafhankelijke uitgangen voorzien zijn voor ieder compartiment en/of bouwlaag. 

 
3. De uitgangswegen en -deuren moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is - in 

centimeter - aan het aantal personen, die ze moeten gebruiken om de inrichting te 
ontruimen. Elke uitgang moet een minimum vrije hoogte van 2m hebben en:  
• een vrije breedte hebben van minimum 80cm  
• of 70cm in geval van bestaande studentenkamers of zelfstandige woongelegenheden,  
 
tenzij een stedenbouwkundige vergunning anders bepaalt. 

 
Wanneer het gebouw op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen studentenkamers of 
zelfstandige woongelegenheden heeft, moeten deze door vaste trappen bediend worden. De 
trappen moeten een totale breedte hebben in centimeter ten minste gelijk aan het aantal 
personen, door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de inrichting te 
bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 indien het om dalende trappen gaat en 
vermenigvuldigd met 2 indien het om stijgende trappen gaat.  

 
Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het 
verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de naburige 
verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. De minimumbreedte 
voor elke trap bedraagt  
• minimum 80cm; 
• of 70cm met een  traphelling van maximaal 45° in geval van bestaande 

studentenkamers of zelfstandige woongelegenheden voor studenten; 
 

tenzij een stedenbouwkundige vergunning anders bepaalt. 
 

Indien in de inrichting het aantal verblijvende studenten minder dan 10 bedraagt, mag in 
geval van bestaande studentenkamers of zelfstandige woongelegenheden de breedte van de 
trappen - dit is de afstand tussen muur en trapleuning of de afstand tussen twee muren-  en 
de breedte van de uitgangsdeuren minimum 60 cm bedragen, tenzij een 
stedenbouwkundige vergunning anders bepaalt. 
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4. Indien in het gebouw meer dan twee studentenkamers of twee zelfstandige wooneenheden 

voor studenten ondergebracht zijn, dienen de binnenwanden van binnentrappenhuis(zen) 
Rf-waarde van tenminste één uur te hebben. De deuren in deze binnenwanden zijn 
massieve volhouten deuren (minimum dikte 30mm) of dienen een Rf-waarde van ten 
minste een half uur te hebben.  

 
Uitzondering op dit punt is mogelijk indien het gebouw van een algemene en automatische 
branddetectie met centrale is voorzien. 

 
5. Vanaf drie bovenverdiepingen dient het binnentrappenhuis voorzien van een 

verluchtingsopening (dit is een koepel in het dakvlak of een raamopening in de gevel) met 
een oppervlakte van minimum 1 m². De verluchtingsopening mondt uit in de open lucht. 
Deze opening is normaal gesloten; voor het openen gebruikt men een handbediening die 
goed zichtbaar geplaatst is op het evacuatieniveau. 

 
6. Iedere trap dient op de gepaste plaats(en) voorzien van stevige leuningen. Elke trapopening 

moet voorzien zijn van een degelijke afsluiting ter hoogte van de bordessen. De treden 
moeten slipvrij zijn. 

 
7. De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen, 

die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in onderafdeling 5 vermelde 
pictogrammen. Deze moeten vanuit alle delen van de inrichting goed waarneembaar zijn 
en in verhouding staan tot de afmeting van de ruimte.  
De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de normale verlichting 
als door de veiligheidsverlichting.  
De tweede uitgang, indien van toepassing, mag aangeduid worden met het pictogram 
"nooduitgang", vermeld in onderafdeling 5. 

 
Uitzondering op dit punt is mogelijk indien in het gebouw maximum twee 
studentenkamers of twee zelfstandige wooneenheden ondergebracht zijn. 
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8. Het is verboden om het even welke voorwerpen, die de doorgangen kunnen belemmeren, of 
de nuttige breedte ervan verminderen te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe 
leiden.  

 
Artikel 291.3.3- Verlichting en elektrische installaties 
 
1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektrische verlichting is 

toegelaten als kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 
 
2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 

automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de elektrische stroom. Minimaal dienen 
armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen 
en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle lokalen die 
uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient verder 
uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte voldoende is om 
een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet tenminste 
gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen functioneren. 

 
Uitzondering op dit punt is mogelijk indien in het gebouw maximum twee 
studentenkamers of twee zelfstandige wooneenheden ondergebracht zijn. 

 
Artikel 291.3.4 Evacuatie en evacuatieplan 
 

De inrichting dient voorzien te worden van een permanent gebruiksklaar telefoontoestel. 
Een vast telefoontoestel met een vaste lijn biedt altijd de meeste zekerheid, een gsm kan 
eveneens toegelaten worden. 

 
De richtlijnen voor een melding aan externe hulpdiensten dienen duidelijk aangegeven bij 
elk punt vanwaar een noodmelding kan worden gedaan. Deze richtlijnen omvatten een 
standaardboodschap en de telefoonnummers van de belangrijkste hulpdiensten.  

 
De inrichting beschikt over een specifiek waarschuwingsplan met vermelding van:  
1° de personen die gewaarschuwd moeten worden bij het begin van een brand, met 
vermelding van ten minste één telefoonnummer;  
2° de te gebruiken brandbestrijdingsmiddelen en hun locatie.  
Elk gebouw beschikt over brandbestrijdingsmiddelen. De keuze, het aantal en de plaats van 
de brandbestrijdingsmiddelen worden bepaald volgens dit reglement.  
3° de evacuatiewegen per verdieping. Iedere verdieping van het gebouw dient in 
grondplannen opgetekend te worden met vermelding van de belangrijkste afsluitkranen 
(bijvoorbeeld gasafsluitkraan) en risicolokalen in het gebouw (bijvoorbeeld stookplaats).   

 
Artikel 291.3.5 Verwarming en brandstof 
 
1. In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen 

worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving 
van de verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 
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2. Indien het gemeenschappelijk vermogen van de stookinstallaties meer dan 30 kW bedraagt, 
dienen ze  in stookplaatsen ondergebracht: 
De muren, de wanden, de vloeren en de zolderingen van de stookplaatsen hebben een Rf-
waarde van tenminste één uur of zijn gebouwd uit metselwerk of beton. 
Als er gebruik wordt gemaakt van vloeibare of gasvormige brandstoffen, moet iedere 
verbinding tussen de stookplaats en het gebouw en tussen de stookplaats en de 
brandstofopslagplaats, afgesloten zijn door een deur met een Rf-waarde van ten minste een 
half uur. Die deuren sluiten automatisch. Ze zijn niet voorzien van een toestel dat het 
mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden 
verboden ze in open stand te houden. 
De stookplaatsen moeten behoorlijk verlucht worden. 
 

3. De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen 
aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer van de verbrandingsgassen.  
Verwarmingstoestellen op gas van het type open verwarming worden niet aanvaard  in 
slaapkamers. 

 
4. In vertrekken waar gebruik gemaakt wordt van toestellen met verbrandingsgassen moet 

luchtaanvoer en afvoer van verbrandingsgassen voorzien worden.  
 
5. De rookkanalen en schoorstenen dienen zich permanent in goede staat te bevinden. Elk 

gebroken of gebarsten kanaal moet hersteld of vervangen worden vooraleer het opnieuw in 
gebruik mag worden genomen. 

 
6. Verplaatsbare verwarmingstoestellen, hetzij bestemd voor stralingswarmte, hetzij gevoed 

met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn niet toegelaten als 
verwarmingsbron. 

 
7. Alle warmwater- en kooktoestellen moeten op een veilige afstand van gemakkelijk 

brandbare materialen opgesteld worden of dienen er zodanig van afgezonderd te zijn dat 
brandgevaar voorkomen wordt.  

 
8. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor gebruik, 

mogen enkel in openlucht ondergebracht worden. 
 
9. De ruimte in de onmiddellijke nabijheid van de gasmeter dient over een straal van 1 meter 

vrijgehouden te worden van alles wat het brandrisico verhoogt. 
 
10. Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht zal de 

verhuurder de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De ligging van de 
afsluiter moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid. 

 
Artikel 291.3.6- Brandbestrijdingsmiddelen 
 
1. De verhuurder moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen, aangepast aan de 

omstandigheden:  
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metalen deksel, goed sluitend  
- in de onmiddellijke omgeving van frituurketels minimum 1 stuk per ketel 
branddeken  
- in iedere gemeenschappelijke keuken minimum 1 stuk 
6 kg ABC- poeder, 6l waterschuim AB of gelijkwaardig  
- per 150m2, gelijkmatig verdeeld minimum 1 stuk  
- in ieder binnentrappenhuis  minimum 1 stuk / 

verdieping 
- in iedere gemeenschappelijke keuken minimum 1 stuk 
- in nabijheid van iedere haspel (indien van toepassing) minimum 1 stuk 
muurhaspel met axiale voeding  
- vanaf 3 bovenverdiepingen en waarbij zich op de 3de 
bovenverdieping of hoger, in totaal 3 of meer studentenkamers of 
zelfstandige woongelegenheden bevinden  

ieder punt van de 
inrichting moet kunnen 
worden bespoten 

of  
- vanaf meer dan 20 studentenkamers of zelfstandige 
woongelegenheden in de inrichting 

ieder punt van de 
inrichting moet kunnen 
worden bespoten 

rookdetectie  
- optische (autonome) rookmelders (conform NBN EN 14604) tot en met 7 kamers 
- algemene en automatische branddetectie met centrale vanaf 8 kamers 
 
2. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen 

vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden door middel van de pictogrammen (zie 
onderafdeling 5),  duidelijk zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld 
en vast bevestigd zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 

 
Onderafdeling 4: Controle, afwijkingen en administratieve maatregelen 
 
Artikel 291.4- 
 
1. De verhuurder zorgt ervoor dat de nodige keuringen, onderzoeken en controles worden 

uitgevoerd. De data van de controles, de vaststellingen die tijdens die controles werden 
gedaan en de instructies voor de huurders worden in een logboek ingeschreven. Aan 
opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de verhuurder onmiddellijk het passend 
gevolg geven. De verhuurder dient op verzoek van de burgemeester of van de bevoegde 
ambtenaar op ieder ogenblik een gedateerd en ondertekend attest met betrekking tot 
ondervermelde controles te kunnen voorleggen. 

 
2. De technische en veiligheidsuitrusting van de inrichting wordt in goede staat gehouden. De 

verhuurder laat op zijn verantwoordelijkheid periodiek die uitrusting door bevoegde 
personen onderhouden en controleren overeenkomstig de onderstaande tabellen: 

 
omschrijving uitvoerder afkorting 
externe dienst voor technische controles EDTC 
bevoegde persoon : verhuurder zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis BP 
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van de toestellen heeft 
bevoegde technicus : persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige 
materiaal, de nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles te doen 
(bijvoorbeeld gasdichtheid : gehabiliteerde installateur; verwarming : erkende 
technicus enzovoort) 

BT 

 
voorwerp uitvoerder periodiciteit 
Laagspanning EDTC  vijfjaarlijks 
Hoogspanning (indien aanwezig) EDTC jaarlijks 
Veiligheidsverlichting (werking, autonomie) BP driemaandelijk

s 
Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks 
(dichtheidscontrole) 

EDTC of 
BT  

driejaarlijks 

Verwarmingstoestellen: op gas 
Inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse 
lucht voor toestellen met open verbranding ( 
onderhoudsattest) 

BT 2 jaarlijks 

Verwarmingstoestellen: op mazout 
Inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse 
lucht voor toestellen met open verbranding ( 
onderhoudsattest) 

BT  Jaarlijks 

Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare/vaste 
brandstof) 

BT  jaarlijks 

Filters en kokers van dampkappen BP jaarlijks 
Autonome branddetectoren (indien aanwezig) BP  driemaandelijk

s 
Algemene en automatische branddetectie (conformiteit, 
autonomie, goede werking) inclusief eventuele bij brand  
zelfsluitende brandwerende deuren en luiken, 
rookevacuatiekoepels (indien aanwezig)   

EDTC jaarlijks 

Draagbare brandblustoestellen (goede werking) BT  jaarlijks 
Axiaal gevoede muurhaspels (indien aanwezig) BT jaarlijks 
(zelfsluitende) brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, 
evacuatiewegen, trappen, ladders enzovoort (goede staat, 
bruikbaarheid) 

BP  tijdens de 
verhuring 

Personenlift  (indien aanwezig) EDTC drie- 
maandelijks 
(met 
onderhoudscon
tract) 
 
zesmaandelijks 
(via een 
gecertificeerde 
firma) 
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3. De verhuurder zal te allen tijde toegang tot de inrichting verlenen aan de burgemeester en 
de bevoegde ambtenaren. Op hun vraag is hij verplicht het bewijs te leveren dat de 
voorschriften van deze reglementering zijn nageleefd wat betreft de reactie bij brand van 
de bouwmaterialen en de weerstand tegen brand van de bouwelementen en of voldaan 
wordt aan de verleende vergunning. 

 
4. De verhuurder kan andere maatregelen voorstellen die minimaal hetzelfde 

veiligheidsniveau waarborgen als datgene dat beoogd wordt in de diverse bepalingen van 
dit reglement. Hij moet hiervoor een gefundeerde en gedetailleerde aanvraag overmaken 
aan de burgemeester waarin duidelijk vermeld staat voor welke artikelen een andere 
maatregel wordt voorgesteld en waarbij aangegeven wordt waarom men niet kan voldoen 
aan de bepalingen van onderhavig reglement alsmede aangetoond wordt dat tenminste een 
gelijkwaardig veiligheidsniveau gehaald wordt. Na advies van de brandweer geeft de 
burgemeester al dan niet toestemming om deze andere maatregelen toe te passen. 

 
5. De burgemeester kan steeds bijkomende maatregelen opleggen en zo nodig ter vrijwaring 

van de openbare veiligheid de sluiting van de inrichting bevelen. 
 
Onderafdeling 5: Pictogrammen 
 
Artikel 291.5- 
 

Uitgang(en), nooduitgang(en) en brandbestrijdingsmiddelen dienen aangeduid conform 
veiligheids- en gezondheidssignalisering op het werk volgens KB 17 juni 1997 (BS 19 
september 1997). 

 
1. Uitgangen en nooduitgangen  
 
Kleuren : wit op een groene achtergrond.  
 

 
 
Plaats en richting van een uitgang die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen 
wordt gebruikt (opmerking: dit teken mag in een andere stand geplaatst worden). 
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 of  
 
Richting van een nooduitgang naar links. 
(opmerking: een symmetrisch teken wordt gebruikt voor een nooduitgang naar rechts). 
 

 
 
Plaats van een nooduitgang (te plaatsen boven de uitgang). 
 
2. Brandbestrijdingsmiddelen 
 
Kleuren : wit op een rode achtergrond 

    
 
snelblustoestel     axiale muurhaspel] 
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Afdeling 3 en het vernieuwde artikel 291 (en verdere onderverdelingen) ingevoegd bij artikel 1 
gemeenteraadsbesluit dd. 19 september 2011, inwerkingtreding: 9 oktober 2011  
 
 
[Afdeling 3 bis – Sluitingsuur voor bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen. 
 
Artikel 292 bis.- § 1.- Er wordt een sluitingsuur vanaf 1 uur ’s nachts tot 7 uur ’s morgens 
opgelegd voor  drankgelegenheden gevestigd in het gebied [afgebakend door het RUP 
(Ruimtelijk Uitvoeringsplan)] 2060. Het gaat om het gebied gelegen in de ruimte afgebakend 
door: Italiëlei (exclusief), Ellermanstraat (inclusief), Viaduct- Dam [(van Ellermanstraat tot 
Trapstraat inclusief, rest exclusief), Trapstraat (inclusief)],  Viséstraat (inclusief), Halenstraat 
(inclusief),[Schijnpoortweg (huisnummers 2-4-6-8 inclusief, rest exclusief)],  Maatsstraat 
(inclusief), Boerhaavestraat (inclusief), Touwstraat (inclusief), Vlagstraat (inclusief), 
Kortrijkstraat (inclusief), [Groeningerplein (inclusief)], Van Montfortstraat (inclusief), 
Helmstraat (inclusief), Turnhoutsebaan (exclusief), Carnotstraat (exclusief), [Koningin 
Astridplein (exclusief), Gemeentestraat (exclusief), Franklin Rooseveltplaats (exclusief)]. 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
Onder drankgelegenheden wordt verstaan: alle drankslijterijen of restaurants in lokalen of 
ruimten, permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en 
maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse 
 
§ 2.- Mits schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde 
kan van dit verbod afgeweken worden of kan de toelating aan voorwaarden worden 
onderworpen.  [Een nieuwe aanvraag tot afwijking volgend op een geweigerde aanvraag kan 
ten vroegste een jaar na de datum vermeld in de weigeringsbeslissing] In elk geval wordt 
advies van de politie ingewonnen 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 maart 2011, inwerkingtreding: 12 april 2011 
 
§ 3.- Deze toelating moet  in de drankgelegenheid aanwezig zijn en op het eerste verzoek aan 
de politie of de bevoegde ambtenaar worden overhandigd. 
 
§ 4.- [De toelating tot afwijking op het sluitingsuur wordt afgeleverd aan een exploitant voor 
een welbepaalde instelling. De toelating kan dus niet worden overgedragen aan een andere 
exploitant noch kan zij worden overgedragen naar een andere locatie. 
 
§ 5 - De toelating tot afwijking op het sluitingsuur vervalt van rechtswege 

- op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan 
zes maanden feitelijk is onderbroken; 

- in geval van faillissement 
- in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling; 
- in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 
- in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de 

kruispuntbank voor ondernemingen. 
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§ 6 - Onverminderd de sancties voorzien in artikel 331 en volgende., kan het college van 
burgemeester en schepenen in ieder geval de toelating tot afwijking op het sluitingsuur 
tijdelijk of definitief intrekken, de instelling tijdelijk of definitief sluiten in geval van 
verschillende en/of herhaalde vaststellingen van overlast en/of van verstoring van de openbare 
orde onder meer door geluidshinder, drugs, sluikstort, wildplassen, hinderlijk 
rondhanggedrag, vechtpartijen, vandalisme en parkeeroverlast. 
 
§7 - Bij vaststelling van uitbating zonder toelating kan de politie de drankgelegenheid 
onmiddellijk en ter plaatse sluiten.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 20 december 2010, inwerkingtreding: 1 maart 2011. 
Ingevolge art. 2 gemeenteraadsbesluit dd. 20 december 2010 kunnen de uitbaters van drankgelegenheden een 
toelating aanvragen om langer open te blijven vanaf 1 januari 2011.  Deze aanvraag zal gelden als voorlopige 
vergunning tot een weigering of definitieve toelating wordt gegeven.  [Te rekenen vanaf 15 april 2011 zullen 
nieuwe aanvragen niet langer gelden als voorlopige vergunning.]  
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 maart 2011, inwerkingtreding: 12 april 2011 
 
Afdeling 4 – Residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor 
woonwagenbewoners 
 
Artikel 293.- Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 
 
Woonwagenbewoners: personen met een nomadische cultuur, die zich legaal in België 
bevinden en die traditioneel in een woonwagen wonen of gewoond hebben, in het bijzonder 
de autochtone voyageurs en de zigeuners, en diegenen die met deze personen samenleven of 
er in de eerste graad van afstammen.  
 
Residentieel woonwagenterrein: een terrein bestemd en ingericht in standplaatsen voor het 
sedentair wonen in woonwagens of residentiële woonwagens en waarop een beperkte 
ambachtelijke en/of commerciële activiteit kan plaatsvinden in overeenstemming met de 
heersende wetgeving.  
 
Standplaats: een afgebakende, genummerde ruimte op het woonwagenterrein, dienstig voor 
het plaatsen van een woonwagen. 
 
Woonwagen: een woongelegenheid, gekenmerkt door flexibiliteit en verplaatsbaarheid, 
bestemd voor permanente en niet-recreatieve bewoning, waarbij een verkeerswaardige 
woonwagen een voertuig is dat in overeenstemming met de verkeerswetgeving in het 
wegverkeer kan gebracht worden. 
 
Residentiële woonwagen: een constructie, 
• die bestemd is om te dienen als woning; 
• die steun vindt op de grondoppervlakte door middel van wielen, steunstukken of 

steunpunten; 
• die niet gehecht of verankerd is in de grond, met uitzondering van de nutsleidingen 

(riolering, water, elektriciteit, gas, kabel, telefoon, e.a.); 
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• die bestaat uit maximum twee aaneen gekoppelde volumes, de dakconstructie niet 
inbegrepen; 

• die zodanig opgevat dat zij verplaatsbaar is, na een loskoppeling van de volumes en de 
nutsleidingen. 

 
Bouwen: onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten van 
een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet-duurzame 
materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille 
van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan, ook al kan het ook uit elkaar 
genomen worden, verplaatst, of is het volledig ondergronds. Dit behelst ook het functioneel 
samenbrengen van materialen waardoor een vaste inrichting of constructie ontstaat, en het 
verharden van verhardingen. 
 
Aanbouw: een constructie, 
• die aangehecht is aan een woonwagen; 
• die aangevuld is op de woonwagen, dit wil zeggen dat de aanbouw haar bestemming niet 

kan waarmaken zonder de aanwezigheid van de woonwagen; 
• die integraal deel uitmaakt van de woning of dienst doet als terras. 
 
Bijgebouw: een alleenstaande constructie die kan dienen als bergplaats, werkplaats, werkhal 
of garage. 
 
Individueel dienstgebouw: een bouwvolume, welke sanitaire voorzieningen, nutsaansluitingen 
en/of bergruimte omvat ten behoeve van het individuele gebruik door de 
woonwagenbewoners. 
 
Doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners: terrein bestemd en ingericht in standplaatsen 
voor het tijdelijk plaatsen van verkeerswaardige woonwagens. 
 
Artikel 294.- Het college van burgemeester en schepenen kent de standplaatsen volgens de 
vastgestelde procedure toe op de residentiële woonwagenterreinen. De burgemeester verleent 
de vergunningen tot het gebruik van de doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners. Met 
de gebruiker van een standplaats op een residentieel woonwagenterrein wordt een 
overeenkomst afgesloten waarvan de voorwaarden door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
De gebruikers van doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners zijn verplicht de door de 
gemeenteraad vastgestelde retributie te betalen. 
 
Een vergunning en toekenning van standplaats kan men bekomen 
 Via [samen leven/sociale interventie/woonwagenterreinen] (5) 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
 
Artikel 295 §1.- Onverminderd de toepassing van de ter zake geldende wettelijke 
beschikkingen zijn de gebruikers van residentiële woonwagenterreinen en 
doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners verplicht de in Titel II opgenomen 
huishoudelijk reglementen betreffende de residentiële woonwagenterreinen en 



- Bijgewerkt tot en met 5 december 2012 - 156 

doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners, dat op die terreinen is aangeplakt, na te 
leven. 
[→ titel II, huishoudelijk reglement 6 [en 6bis] –residentiële woonwagenterreinen en 
doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners] 
 
Gewijzigd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
§2.- Bij overtreding van de bepalingen van het algemeen en bijzonder huishoudelijk 
reglement kan de overtreder de toegang tot het woonwagenterrein of de doortrekkersterrein 
voor woonwegenbewoners tijdelijk of definitief verboden worden. 
 
Afdeling 5 – Inkoop van tweedehandsgoederen 
 
Artikel 296.- Deze afdeling is van toepassing op alle professionele inkopers van gelijk welke 
tweedehandsgoederen. 
 
Artikel 297.- De in artikel 296 genoemde inkopers zijn verplicht een register, waarvan de 
bladen doorlopend genummerd moeten zijn, te houden waarin zij alle inkopen dienen te 
vermelden. 
 
Artikel 298.- In het register dienen bij elke inkoop de volgende gegevens worden opgetekend: 
- datum van de inkoop van het goed; 
- identificatie van het ingekochte goed met een omstandige beschrijving;  
- identificatie van de persoon, van wie het goed wordt ingekocht (naam, voornaam, adres, 

geboortedatum); 
- het bij de inkoop betaalde bedrag. 
 
[Afdeling 6 – Taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 
 
Onderafdeling 1 - Algemeen 
 
Artikel 299. Elk voertuig dat dienst doet als taxi of als voertuig om te worden verhuurd met 
bestuurder, hierna verhuurvoertuig genoemd, kan worden gecontroleerd door de bevoegde 
diensten, die nagaan of het voldoet aan de voorwaarden die zijn opgesteld om het bij de 
exploitatie van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 
te betrekken. Voertuigen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, mogen niet in dienst 
worden genomen of gehouden. 
 
Artikel 300. Op eerste verzoek van de stad zal de vergunninghouder elk voertuig dat niet meer 
voldoet aan de gestelde eisen of dat zich naar het oordeel van de stad niet meer in goede staat 
bevindt, door een ander geschikt voertuig moeten vervangen. 
 
Artikel 301. De vergunninghouder moet schriftelijk, binnen de acht kalenderdagen, aan het 
college van burgemeester en schepenen de volgende gegevens meedelen : 
elke wijziging van naam van zijn vennootschap, wijziging van vennootschapsvorm, wijziging 
van maatschappelijke zetel of exploitatiezetel 
elke voertuigverandering of verandering van zijn garage 
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de gegevens van de chauffeurs die hij in dienst heeft genomen, nl. de naam, de voornamen, de 
geboortedatum en het adres, evenals elke adreswijziging 
de gegevens van de chauffeurs die hij niet langer in dienst houdt.  
De vergunninghouder levert binnen de acht kalenderdagen alle bestaande documenten in bij 
het stadsbestuur, waarna nieuwe documenten worden opgesteld en afgeleverd. 
 
Artikel 302. Bij schorsing of intrekking van zijn vergunning levert de vergunninghouder alle 
door de stad afgeleverde stukken in binnen de acht kalenderdagen.  
 
Artikel 303. Alle opschriften en vermeldingen mogen uitsluitend in het Nederlands opgesteld 
zijn. In hun verdere betrekkingen met het publiek zullen de vergunninghouder en zijn 
personeel zich eveneens uitsluitend van de Nederlandse taal bedienen tenzij mocht blijken dat 
de klant deze taal niet of niet voldoende machtig is.  
 
Artikel 304. De bestuurders van de voertuigen zullen steeds verzorgde kledij dragen en een 
verzorgd uiterlijk hebben.  
[De kledij van de bestuurders moet voldoen aan de volgende minimumvereisten: 

• hemd en lange broek (heren) 
• hemd en rok of broek (dames) 

Zijn niet toegestaan: sportkledij, sportschoenen, shorts of sandalen. 
Bestuurders van een motortaxi mogen beschermende kledij dragen. 
In het voertuig is het dragen van een hoofddeksel niet toegestaan, uitgezonderd een pet met het 
kenteken van de maatschappij waarbij de bestuurder is tewerkgesteld.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012  
 
Onderafdeling 2 - Taxidienst 
 
Artikel 305.1.- De exploitant van een taxidienst moet over de geschikte lokalen of 
standplaatsen, niet gelegen op de openbare weg, beschikken om de voertuigen waarmede hij 
deze dienst verzekert te bergen. 
 
Artikel 305.2.- Op de openbare weg mogen enkel die standplaatsen worden ingenomen welke 
door de stad Antwerpen daartoe werden aangeduid. 
 
Artikel 305.3.-[ Op de openbare standplaatsen kiest de klant vrij het taxivoertuig waarmee hij zich 
wil laten vervoeren.] 
 
Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012  
 
Artikel 305.4.- De minitaxi’s zullen een voor het publiek duidelijk waarneembaar opschrift 
voeren waaruit blijkt dat het om een minitaxi gaat. Op de grote voertuigen mogen geen 
opschriften worden aangebracht waaruit het publiek ten onrechte zou kunnen afleiden dat het 
om een minitaxi gaat. 
 
Artikel 305.5- Alle effectieve taxivoertuigen zullen een identificatieplaatje dragen vooraan op 
het voertuig, aan te kopen bij de stad Antwerpen, met vermelding “Antwerpen” en het 
nummer van de taxikaart van elke voertuig.  
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Artikel 305.6- 
§1. Op het vervangingsvoertuig of het reservevoertuig moeten vooraan 2 identificatieplaatjes 
worden aangebracht, nl. dit van het oorspronkelijk taxivoertuig waarvoor de vervanging 
geschiedt, en één met de vermelding “Antwerpen-vervanging”. Deze plaatjes moeten 
eveneens worden aangekocht bij de stad Antwerpen. 
 
§2. In de reservevoertuigen of het vervangingsvoertuig moet bovendien steeds het 
vervangingsdocument voor dat voertuig aanwezig zijn dat wordt afgegeven door de bevoegde 
stadsdienst.  
 
Artikel 305.7.- Voertuigen, van eender welke categorie ook, mogen niet als taxivoertuig 
worden ingezet als zij […] ouder zijn dan zeven jaar 
 
Als een voertuig deze [norm] heeft bereikt, dan moet het worden vervangen door een ander 
voertuig dat ten minste onder [deze norm] blijft. Voor de bepaling van de ouderdom van het 
voertuig wordt [de datum] van eerste ingebruikstelling als referentie genomen. 
 
[De vergunninghouders krijgen een jaar de tijd om te voldoen aan deze norm. Dit vanaf de 
inwerkingtreding van dit reglement.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding: 7 juli 2012  
 
Artikel 305.8.- Om als bestuurder van een voertuig in een taxidienst te kunnen worden 
tewerkgesteld dient de chauffeur in het bezit te zijn van een brevet dat door de stad wordt 
afgeleverd. Bij het uitoefenen van zijn dienst, moet de chauffeur het brevet op ieder verzoek 
van de bevoegde overheid tonen. Van verloren brevetten moet binnen de acht kalenderdagen 
aangifte bij de politie worden gedaan; zij worden slechts vervangen op vertoon van de nodige 
bewijsstukken.  
 
Artikel 305.9.- Bij schorsing of intrekking van zijn brevet moet de chauffeur dit document 
binnen de acht kalenderdagen inleveren bij het stadsbestuur. 
 
Artikel 305.10.- De chauffeur die zijn werkzaamheden definitief staakt moet binnen de acht 
kalenderdagen zijn brevet inleveren bij het stadsbestuur .  
 
Artikel 305.11.- 
§1 De chauffeur moet zieke reizigers of personen met een handicap behulpzaam zijn bij het 
in- en uitstappen. 
Buiten de vervoerde reizigers mogen geen andere personen in het taxivoertuig worden 
toegelaten, behalve de chauffeur-in-opleiding. 
§2 De chauffeur mag nooit de toegang verbieden aan de persoon die vergezeld is van een 
blindengeleidehond of een hulphond die assistentie verleent aan een gehandicapte persoon. 
De persoon die wil vervoerd worden moet kunnen bewijzen dat het dier wel degelijk een 
hulphond is.  
§3 Tenzij de chauffeur ermee instemt, mag een persoon het voertuig niet betreden met honden 
of andere dieren die niet op schoot kunnen worden genomen. 
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Onderafdeling 3 - Diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder 
 
Artikel 306.1.- In elk voertuig dat wordt gebruikt voor het verhuren met bestuurder, dient een 
kopie van de door het stadsbestuur goedgekeurde tarieven aanwezig te zijn, en voorgelegd bij 
controle van een bevoegde ambtenaar.  
 
Artikel 306.2-. In het vervangingsvoertuig moet bovendien steeds het vervangingsdocument 
voor dat voertuig aanwezig zijn dat door de stad wordt afgeleverd.   
 
Artikel 306.3.- Om als bestuurder in een verhuurdienst te kunnen worden tewerkgesteld, dient 
de bestuurder in het bezit te zijn van een erkenningskaart die door de stad wordt afgeleverd. 
Bij het uitoefenen van zijn dienst, moet de bestuurder de erkenningskaart op ieder verzoek 
van de bevoegde overheid tonen. Van verloren erkenningskaarten moet binnen acht 
kalenderdagen aangifte bij de politie worden gedaan; zij worden slechts vervangen op vertoon 
van de nodige bewijsstukken. 
 
Artikel 306.4.- Bij schorsing of intrekking van zijn erkenningskaart moet de bestuurder dit 
document binnen de acht kalenderdagen inleveren bij het stadsbestuur. 
 
Artikel 306.5.- De chauffeur die zijn werkzaamheden definitief staakt moet binnen de acht 
kalenderdagen zijn erkenningskaart inleveren bij het stadsbestuur.] 
 
Artikel 307.- […] 
 
Artikel 308.- […] 
 
Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
Afdeling 7 – Begraafplaatsen en lijkbezorging 
 
[Op de afdeling 7 is volgende wetgeving van toepassing: 
- Decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en lijkbezorging – B.S.10 

februari 2004 
- Besluit van de Vlaamse regering 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van 

begraafplaatsen en crematoria – B.S. 28 juni 2004 
- Besluit van de Vlaamse regering van 24 februari 2006 tot vaststelling van de wijzen van 

lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de 
uitvaartplechtigheid die kunnen opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van 
de laatste wilsbeschikking die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt 
worden]  

 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007. 
 
Artikel 309.- Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
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lijk: dood lichaam van een mens waarvan het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand; 
 
as: wat overblijft na lijkverbranding overeenkomstig de wet; 
 
stoffelijke overblijfselen: lijken en/of as; 
 
het bezorgen van stoffelijke overblijfselen: 
• het begraven van lijken of as in volle grond; 
• het begraven van lijken of as boven de grond onder de voorwaarden opgelegd door de 

Vlaamse regering; 
• het bijzetten van lijken of as in een grafkelder; 
• het uitstrooien van as op de uitstrooiingsweide; 
• het bijzetten van as in het columbarium; 
 
naaste verwanten: de personen die bevoegd zijn om in de lijkbezorging te voorzien; 
 
grafteken: iedere constructie, zerk, kruis of gelijkaardig herinnerings- of identificatieteken op 
een graf; 
concessie: een grafconcessie of een concessie in een columbarium, die toegekend wordt voor 
een welbepaalde termijn; 
 
de wachtzalen of ceremoniekamers, de dodenhuizen, de columbaria, de uitstrooiingsweiden 
en wachtkelders: deze die zich bevinden op stedelijke begraafplaatsen; 
 
opgraving: het opdelven van stoffelijke overblijfselen; 
 
overbrenging: verplaatsen van asurnen in en uit de muren van een columbarium. 
 
Artikel 310.- §1.Op een stedelijke begraafplaats mogen kosteloos worden bezorgd, de 
stoffelijke overblijfselen van personen die ofwel: 
a) te Antwerpen zijn overleden; 
b) op het ogenblik van het overlijden, te Antwerpen ingeschreven zijn in de 
bevolkingsregisters of ermee gelijkgesteld werden; 
c) op het ogenblik van overlijden, door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
van Antwerpen, geplaatst waren in een instelling gelegen buiten het grondgebied van 
Antwerpen; 
a) op het ogenblik van overlijden ten minste 60 jaar oud zijn en niet langer dan 5 jaar 
uitgeschreven uit de bevolkingsregisters van Antwerpen en voor verzorging buiten het 
stadsgrondgebied ondergebracht; 
 
§2.- Voor elke bezorging van stoffelijke overblijfselen van een persoon, die niet voldoet aan 
voormelde voorwaarden, wordt een bedrag aangerekend, voorzien onder artikel 1.2 van de 
geldende tariefverordening; 
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§3.- Mogen eveneens kosteloos op een stedelijke begraafplaats worden bezorgd, de stoffelijke 
overblijfselen aangetroffen op het grondgebied van Antwerpen, alsmede die welke er door de 
burgemeester, in uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden toegelaten. 
 
§4.- Behalve schriftelijke en voorafgaande toestemming die de burgemeester kan verlenen in 
uitzonderlijke omstandigheden, mogen geen stoffelijke overblijfselen op een stedelijke 
begraafplaats worden bezorgd die voorheen elders werden begraven of bijgezet, tenzij gebruik 
gemaakt wordt van een concessie. 
 
§5.- De stoffelijke overblijfselen van personen, die voldoen aan één van de voorwaarden 
vermeld in punt §1 a) tot d) van dit artikel en die voorheen op een andere begraafplaats 
begraven of bijgezet werden, mogen - zonder gebruik te maken van een concessie - op een 
stedelijke begraafplaats worden begraven of bijgezet, indien uit een akte van uiterste 
wilsbeschikking blijkt dat zij de wens hadden uitgedrukt om op een stedelijke begraafplaats te 
worden bezorgd.  
 
[§6.- ...] 
 
§[7].- Het gebruik van doodkisten, foedralen, doodswaden en produkten die de natuurlijke en 
normale ontbinding van het lijk beletten, is verboden, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, 
door de Vlaamse regering bepaald. 
 
§[8].- De burgemeester mag toelaten de stoffelijke overblijfselen van een moeder en een 
doodgeboren kind evenals een doodgeboren meerling in eenzelfde graf te plaatsen. 
 
 
§6 ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 januari 2006, inwerkingtreding: 11 februari 2006; 
opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 17 december 2007, inwerkingtreding: 1 januari 2008.  
 
§7-§8 (oud §6-§7) hernummerd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 januari 2006, inwerkingtreding: 11 
februari 2006. 
 
De aanvraag om stoffelijke overblijfselen van een moeder en een doodgeboren kind 
evenals een doodgeboren meerling in eenzelfde graf te plaatsen moet ingediend worden 
bij de burgemeester  
 Via Dienst stedelijke begraafplaatsen (7) 
 
Artikel 311.- Bij het bezorgen van stoffelijke overblijfselen op een stedelijke begraafplaats 
moeten volgende beschikkingen worden nageleefd: 
a) de verantwoordelijke ambtenaar van de betreffende begraafplaats moet ten minste 24 uur 

vooraf verwittigd zijn, door middel van een daartoe bestemd formulier, waarop het 
volgende moet vermeld worden: 
- naam en adres van de overledene; 
- plaats en datum van overlijden; 
- de begraafplaats waar de bezorging zal plaats vinden; 
- datum en uur van de bezorging; 
- aard van de lijkbezorging (begraving, bijzetting, asverspreiding); 



- Bijgewerkt tot en met 5 december 2012 - 162 

- naam en adres van de begrafenisondernemer en eventueel van de steenhouwerij. 
Tevens dienen alle nuttige inlichtingen verstrekt in verband met de ter beschikking staande 
inrichtingen waarvan men wenst gebruik te maken. Deze verplichting berust bij de naaste 
verwanten; 

b) telkens erom verzocht wordt en alleszins bij aankomst aan de ingang van de begraafplaats, 
moeten de vereiste administratieve toelatingen ter controle worden aangeboden. 

c) de onderrichtingen die door de terzake verantwoordelijke ambtenaar worden verstrekt 
omtrent de plaats waar de stoffelijke overblijfselen moeten worden bezorgd, moeten stipt 
worden nageleefd. na lichting van een lijk moet de lijkwagen aan de ingang van de 
begraafplaats ter controle worden aangeboden, en zo nodig onmiddellijk ter plaatse 
gereinigd en ontsmet worden. 

 
De verantwoordelijke ambtenaar van de betreffende begraafplaats moet tenminste 24u 
op voorhand worden verwittigd door middel van een daartoe voorbestemd formulier. 
 te bekomen bij de desbetreffende begraafplaats.(6) 
 
Artikel 312 §1.- Behalve afwijkingen opgelegd of toegestaan door de burgemeester: 
a) moeten de stoffelijke overblijfselen van personen overleden te Antwerpen of de stoffelijke 

overblijfselen aangetroffen te Antwerpen uiterlijk op de zevende dag na de dag van het 
overlijden of na de dag van het aantreffen ofwel: 

• op een stedelijke begraafplaats worden bezorgd; 
• van het grondgebied van Antwerpen worden verwijderd; 

b) moeten de stoffelijke overblijfselen die in Antwerpen toekomen met een stedelijke 
begraafplaats als bestemming, onmiddellijk op die begraafplaats worden bezorgd of, in 
afwachting van die bezorging, naar een andere plaats worden gebracht die alsdan zal 
worden aangegeven in de toelating, door de ambtenaar van de burgerlijke stand verleend 
ingevolge artikel 313. De bezorging op een stedelijke begraafplaats moet in zulk geval 
eveneens geschieden uiterlijk op de zevende dag zoals voorzien sub a); 

c) mogen de stoffelijke overblijfselen, die in Antwerpen toekomen, niet langer dan 
noodzakelijk op stadsgrondgebied vertoeven: 

• zonder dat zij een stedelijke begraafplaats als bestemming hebben; 
• met een stedelijke begraafplaats als bestemming, maar die vooraf in het crematorium 

van Antwerpen dienen verast. 
 
§2.- Tot vormneming, balseming, autopsie of kisting, mag slechts worden overgegaan nadat 
het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 
Artikel 313 §1.- Een toestemming van de ambtenaar van de burgerlijke stand, die het 
overlijden heeft vastgesteld, is vereist voor het vervoer van stoffelijke overblijfselen: 
a) naar en van een crematorium in de gevallen waar zulks is voorzien in de wettelijke 

beschikkingen die gelden inzake lijkverbranding; 
b) vanuit Antwerpen naar een andere gemeente. 
 
§2.- Een toestemming van de ambtenaar van de burgerlijke stand van het het district, waar de 
stoffelijke overblijfselen zullen bezorgd worden, is vereist voor het vervoer van stoffelijke 
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overblijfselen, komende van een andere gemeente met een stedelijke begraafplaats als 
bestemming. 
 
§3.- Voor het vervoer van stoffelijke overblijfselen van op het grondgebied van de stad 
Antwerpen overleden personen naar mortuaria of funeraria, gelegen op het grondgebied van 
de stad Antwerpen, volstaat een attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld. 
 
§4.- Het lijkenvervoer waarvoor de stad ingevolge de wettelijke beschikkingen en 
onderrichtingen zorg moet dragen, wordt waargenomen door privé-begrafenisondernemers. 
 
§5.- Voor het vervoer van lijken moet een lijkwagen worden gebruikt, behalve in bijzondere 
omstandigheden en mits toestemming of op bevel van de burgemeester; 
 
§6.- Behalve bevel of toestemming van de rechterlijke overheid mag het lijkomhulsel niet 
meer geopend worden. 
§7.- Elk vervoer van stoffelijke overblijfselen moet steeds ordelijk, welvoeglijk en met de aan 

doden verschuldigde eerbied verlopen en mag niet meer tijd in beslag nemen dan daartoe 
vereist is. 

 
Artikel 314.- Behalve andersluidende beslissing van de burgemeester zijn de begraafplaatsen 
opengesteld: 
a) Voor de bezoekers: [tijdens de zomertijd dagelijks van 08:00 tot 20:00 en tijdens de 

wintertijd van 08:00 tot 17:30.]  De toegang tot de begraafplaats kan worden verboden aan 
personen vergezeld van dieren en aan kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben 
bereikt en niet vergezeld zijn van een persoon aan wiens hoede ze zijn toevertrouwd; 

b) Voor wagens, indien zij op de begraafplaats worden toegelaten: van 08.30 tot 16.00 uur; 
c) Voor de bezorging van stoffelijke overblijfselen: 

•  op werkdagen: van 09.00 u tot 16.00 uur; 
•  op zaterdagen: van 09.00 tot 13.00 uur; 
•  op zondagen en wettelijke feestdagen: worden geen lijkbezorgingen uitgevoerd. 

De stoffelijke overblijfselen dienen op werkdagen uiterlijk om 16.00 uur en op zaterdagen 
uiterlijk om 12.30 uur aan het graf, de uitstrooiingsweide of het columbarium te zijn gebracht. 
 
Punt a) gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding: 21 maart 2012. 
 
 
Artikel 315 §1.- In de wachtzalen of ceremoniekamers kunnen gedurende maximaal 2 uur 
stoffelijke overblijfselen worden opgebaard die dezelfde dag op een stedelijke begraafplaats 
worden bezorgd. Hiertoe is een toestemming van de verantwoordelijke ambtenaar vereist, 
wiens onderrichtingen moeten worden nageleefd. Bij dergelijk gebruik wordt door de stad 
geen personeel of materieel ter beschikking gesteld. 
 
§2.- De bezorging van het stoffelijk overschot moet gebeuren onmiddellijk na het gebruik van 
de wachtzaal of ceremoniekamer. Alle voorwerpen die bij de opbaring werden gebruikt, 
dienen onmiddellijk te worden verwijderd. 
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De vereiste toestemming van de verantwoordelijke ambtenaar is te bekomen 
 Via de desbetreffende begraafplaats (6) 
 
Artikel 316 §1.- De dodenhuizen en wachtkelders zijn bestemd voor het bergen, in afwachting 
van hun bezorging op een begraafplaats, van stoffelijke overblijfselen waarvoor, met het oog 
op de openbare orde of gezondheid, bijzondere schikkingen dienen getroffen. Zulks geschiedt 
op bevel of mits toestemming van de burgemeester. 
 
§2.- Het tarief voor het gebruik van de stedelijke dodenhuizen wordt vastgesteld in artikel 6 
van de tariefverordening betreffende de stedelijke begraafplaatsen. 
 
Artikel 317 §1.- Alleen de Stad is bevoegd[, behalve op begraafplaats Schoonselhof conform 
de concessieovereenkomst met IVCA] te zorgen voor: 

• het aanhechten van een volgnummer aan het lijkomhulsel of van de urne; 
• het uitoefenen van toezicht bij het uitstrooien van de as [,…]; 
• het uitoefenen van toezicht bij het plaatsen van de kist of de urn in de kuil, de 

grafkelder; 
• het uitoefenen van toezicht bij het plaatsen van de urn in het columbarium[,…]; 
• het delven van het graf voor begraving of bijzetting in volle aarde en het vullen van de 

kuil; 
• het maken van de sleuf voor een grafkelder en het dichten van de sleuf; 
• het afsluiten van de nis in columbaria door middel van een plaat; 
• het aanbrengen van een aluminium plaatje met de naam en voornaam van de 

overledene, zijn geboorte-en overlijdensdatum en desgewenst een 
levensbeschouwelijk teken en/of een andere bijkomende aanduiding (oud-strijder, 
politiek gevangene, enz…); 

• het aanbrengen van de gebeurlijk door de nabestaanden in toepassing van artikel 15 
van het huishoudelijk reglement afgeleverde foto’s. 

 
§2.- De lengte, breedte en diepte van de graven, wordt met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen, vastgesteld door de burgemeester. 
 
§3.- De afstanden tussen de grafkuilen zullen niet minder bedragen dan: 
• 10cm gemeten vanaf de langste zijde; 
• 30cm gemeten vanaf de kortste zijde. 
 
§4.- De afmetingen van het grafmonument zijn afhankelijk van de plaats van het betreffende 
perk. 
 
§1 gewijzigd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 januari 2006, inwerkingtreding: 11 februari 2006. 
 
Artikel 318 §1.- Geen opgraving mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke en voorafgaande 
toestemming van de burgemeester, die moet aangevraagd worden op het daartoe bestemde 
formulier […]. Deze beschikking is niet van toepassing op opgravingen bevolen door de 
Procureur des Konings of de onderzoeksrechter alsmede de opgravingen door de rechtbank bij 
vonnis bevolen. 
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§2.- Onverminderd het recht van de burgemeester in de toestemming bijzondere voorwaarden 
op te leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd: 
a) dag en uur waarop de opgraving zal geschieden, moeten in overleg met de 

verantwoordelijke ambtenaar van de betreffende begraafplaats worden vastgelegd; 
b) het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf 

kunnen bemoeilijken of beletten, moeten worden verwijderd vooraleer tot de opgraving 
wordt overgegaan. Hetzelfde kan gelden voor alle door de verantwoordelijke ambtenaar 
aan te wijzen aangrenzende graven. Deze graven dienen opnieuw in hun oorspronkelijke 
staat te worden hersteld binnen een termijn van 14 dagen na het uitvoeren van de 
opgraving. De kosten hiervoor zijn ten laste van de aanvrager van de opgraving; 

c) het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van de kuil 
geschiedt door de zorgen van de stad; 

d) Onmiddellijk na de lichting moeten de stoffelijke overblijfselen naar de 
nieuwebestemming worden gevoerd, met inachtneming van alle ter zake geldende 
voorschriften. Indien de staat van de opgegraven kist het vereist, schrijft de burgemeester 
voor dat ze vernieuwd wordt. Hij kan eventueel alle bijkomende maatregelen opleggen om 
de openbare orde en de openbare gezondheid te beschermen; 

e) Bij de overbrenging naar een andere begraafplaats dient de kist of de urn verzegeld door 
een officier van politie en vergezeld van de officiële toelating tot begraven/vervoer; 

f) Bij opgraving van een lijk of as dient op de kist of de urn een nummer aangebracht. 
g) Elke opgraving of overbrenging geschiedt in het bijzijn van een verantwoordelijke 

ambtenaar. 
h) Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester is het verboden 

opgravingen te filmen of te fotograferen. Deze toestemming is niet vereist indien de 
opgraving gebeurt in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 

 
§3.- Geen toelating zal worden verleend om stoffelijke overblijfselen op te graven met het 
doel ze op een stedelijke begraafplaats te herbegraven in een niet- geconcedeerde grond of ze 
zonder concessie in het columbarium bij te zetten. 
§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007. 
 
De aanvraag om opgravingen te filmen of te fotograferen moet ingediend worden bij de 
burgemeester  
 Via de desbetreffende begraafplaats of de Dienst stedelijke begraafplaatsen (7) 
 
Artikel 319 §1.- Concessies worden door het college van burgemeester en schepenen verleend 
aan het tarief, vastgesteld in de desbetreffende tariefverordening en aan de voorwaarden 
voorzien in het huishoudelijk reglement. 
 
§2.- Het college van burgemeester en schepenen kan tevens een kosteloze plaats toewijzen op 
de daartoe aangewezen ereperken. Behalve afwijkingen toegestaan door de burgemeester, 
worden de afmetingen van de plaatsen, vastgesteld bij de aanleg van deze perken en zijn alle 
bepalingen betreffende de concessies van toepassing. 
 



- Bijgewerkt tot en met 5 december 2012 - 166 

Aanvragen voor Concessies worden verleend door het college van burgemeester en 
schepenen  
 Via de desbetreffende begraafplaats (7) 
 
Artikel 320 §1.- Wie zich op de begraafplaats bevindt, is gehouden zich correct te gedragen 
en rekening te houden met: 

a) de eerbied verschuldigd aan de doden; 
b) de aangebrachte verkeerstekens. Deze hebben dezelfde betekenis als die welke eraan 

gegeven wordt door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en dienen 
op dezelfde wijze te worden nageleefd; 

c) de onderrichtingen en regelingen die door aanplakking, opschriften of borden zijn 
bekend gemaakt; 

d) de onderrichtingen van de ter zake verantwoordelijke ambtenaar. 
 

§2.- Herdenkingen, plechtigheden of andere manifestaties waaraan meer dan tien personen 
deelnemen, mogen op een begraafplaats slechts plaatsvinden na aangifte aan de burgemeester, 
minstens 14 dagen vooraf. Deze verplichting geldt niet bij de bezorging van stoffelijke 
overblijfselen of bij herdenkingen en plechtigheden in familieverband. 
§3.- Het is op een begraafplaats verboden: 

a) te leuren, diensten of goederen aan te bieden of reclame te maken; 
b) enig winstgevend bedrijf uit te oefenen tenzij: 
• het uitvoeren, in opdracht van de belanghebbenden, van werken aan graven; 
• het maken van foto’s of het filmen in opdracht van of met stilzwijgende instemming 

van de belanghebbenden. Opgravingen mogen evenwel niet worden gefotografeerd of 
gefilmd zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester; 

c) voorwerpen te verwijderen of te verplaatsen waarover, op verzoek van de 
verantwoordelijke ambtenaar of van de politie, geen aanvaardbare verklaring kan 
worden verstrekt omtrent herkomst, eigendom of opdracht; 

d) voorwerpen binnen te brengen die niet voor de graven bestemd zijn en die de 
verantwoordelijke ambtenaar aanwijst als hinderend; 

e) vuilnis of afval achter te laten elders dan in de daartoe bestemde vuilniszakken of 
huisvuilcontainers of op de plaatsen aangeduid door de verantwoordelijke ambtenaar; 

f) zich te begeven buiten de wegen en paden; 
g) dieren te voederen. 
 

Afdeling 8 – Stadswapen 
 
Artikel 321.- Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van het college van 
burgemeester en schepenen is het verboden het officiële stadswapen van de stad Antwerpen, 
zoals omschreven in het Ministerieel Besluit van 5 maart 1985, op gelijk welke wijze te 
gebruiken of aan te wenden. 
 
Afdeling 9 – Tegeltuintjes 
 
Artikel 322.- Mits schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester kunnen op 
de openbare weg tegeltuintjes worden aangelegd. 
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De aanvraag om tegeltuintjes aan te leggen op de openbare weg moet ingediend worden 
bij de burgemeester  
 Via uw districtshuis (2) 
 
Artikel 323.- De tegeltuintjes zijn toegelaten mits zij worden aangelegd: 
 binnen een strook van 30cm, te rekenen vanaf de gevel; 
 er moet op het voetpad steeds een vrije doorgang van minimum 1,50m gelaten worden; 
 de plantstrook wordt omrand met verticaal geplaatste tegels, klinkers of sierstenen zonder 

scherpe randen; 
 de randen mogen maximum 10cm boven het niveau van het voetpad uitsteken; 
 enkel klimplanten, planten zonder doornen of overvloedige besdracht en kleine 

bodembedekkende planten zijn toegelaten. 
 
Artikel 324.- De planten in de tegeltuintjes moeten zodanig onderhouden en desgevallend 
gesnoeid worden, dat de beplanting steeds binnen de strook van 30 cm blijft en dat de vrije 
doorgang niet gehinderd wordt. 
 
Artikel 325.- Om redenen van algemeen belang kan de eigenaar of bewoner verplicht worden 
om het tegeltuintje te verwijderen, zonder dat hij enig recht op schadevergoeding kan doen 
gelden. 
 
Afdeling 10 – Vellen van bomen [. Openbaar groen] 
 
Artikel 326.- Een hoogstammige boom is elke boom die op 1,50m hoogte een stamomtrek 
heeft van minstens 30cm of waarvan de stam minstens 3,50m hoog is. 
 
Artikel 327.- Bij het verlenen van de vergunning voor het vellen of het op enigerlei wijze 
remmen van de groei van al of niet alleenstaande hoogstammige bomen, kan het College van 
burgemeester en schepenen voorwaarden stellen en hiertoe van de aanvrager vorderen dat tot 
een passende heraanplanting wordt overgegaan.  
 
Artikel 328.- De bomen die bij toepassing van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 
heraangeplant zijn, mogen zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toelating van 
het College van burgemeester en schepenen niet geveld worden of door om het even welk 
middel in hun normale groei geremd worden zelfs niet indien zij overeenkomstig artikel 1 niet 
als hoogstammige bomen kunnen aanzien worden. 
 
[Artikel 328bis.- Het is verboden openbaar groen te beschadigen, te snoeien of te 
verwijderen.] 
 
Toegevoegd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 12 oktober 2009 
 
Afdeling 11 – Spijbelen  
 
Artikel 329.- Het is verboden activiteiten te stimuleren die [jongeren kunnen aanzetten tot 
spijbelgedrag en alzo] verhinderen dat aan de leerplicht kan worden voldaan. 
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Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007. 
 
Afdeling 12 – Perimeterverbod 
 
[[Artikel [329 bis] - §1. Onverminderd de toepassing van art. 21 van de wet van 21 december 
1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, is de aanwezigheid, omwille van en ter 
gelegenheid van een voetbalwedstrijd, van personen die het voorwerp uitmaken van een 
burgerrechtelijk stadionverbod, een administratief stadionverbod, een gerechtelijk 
stadionverbod of een stadionverbod als beveiligingsmaatregel, op de dagen waarop nationale 
voetbalwedstrijden(zoals bedoeld in het art 2 2° en art 19 van de Wet van 21.12.1998) of 
internationale voetbalwedstrijden gespeeld worden in de lokale stadions waarvoor een 
wettelijke perimeter is omschreven (zoals bedoeld in het art 2  9° van de Wet van 21.12.1998) 
vanaf 3 uren voor de aanvang van de wedstrijd tot 3 uren na afloop van de wedstrijd strikt 
verboden in de publieke ruimte binnen deze welbepaalde perimeters.] 
 
§2 Personen met een stadionverbod die zich, omwille van en ter gelegenheid van een 
voetbalwedstrijd, op de dagen en tijdstippen zoals vermeld in §1 in de publieke ruimte binnen 
de restrictieperimeter bevinden, kunnen door de politie verwijderd worden en bestuurlijk 
aangehouden worden overeenkomstig de modaliteiten vervat in artikel 31 van de wet van 5 
augustus 1992 op het politieambt.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 14 december 2009, inwerkingtreding: 4 januari 2010. 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011. 
§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 19 november 2012, inwerkingtreding: 5 december 2012. 
 
 [Artikel 329 ter.- Het is aan iedereen verboden om zich op de openbare ruimte en alle 
aanpalende terreinen die voor publiek toegankelijk zijn  (onder meer portieken, ingangen van 
gebouwen) te  bevinden met het enkele doel illegale drugs aan te schaffen tegen betaling of 
om niet en/of deze te verbruiken. 
 
Dit houdt onder meer het verbod in overlast veroorzakende handelingen te verrichten die 
gepaard gaan met het zoeken naar drughandelaars of tussenpersonen in aanschaf of de 
consumptie van de illegale drugs, handelingen zoals:  
 

- rondhangen in straten of op pleinen of in parken of in ruimtes aanpalend aan de 
openbare ruimte, zoals portalen van kleinhandelaars en privé personen met het 
oogmerk om illegale drugs aan te kopen of met het oogmerk om het aankopen van de 
illegale drugs te vergemakkelijken of met het oogmerk om illegale drugs te zoeken; 
- het aanspreken van voorbijgangers om de zoektocht naar illegale drugs te 
vergemakkelijken of om illegale drugs aan te kopen; 
- ingaan op tekens van één of meerdere personen die illegale drugs aanbieden of 
illegale drugs lijken aan te bieden en/of met hen gesprekken voeren; 
- verhinderen van doorgangen op straat 
- het voeren van geldhandel op straat 
- nadrukkelijk aandacht trekken van voetgangers al dan niet drughandelaars of 
tussenpersonen door het maken van tekens, gebaren, geluiden  
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- lawaaioverlast door luidruchtige discussie en onenigheid tijdens het gemarchandeer 
 
Onder illegale drugs wordt verstaan de verdovende en psychotrope stoffen zoals opgesomd in 
het KB van 31 december 1930 en KB 22 januari 1998 in uitvoering van de Wet van 25 
februari 1921]. 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 20 december 2010, inwerkingtreding: 1 januari 2011. 
 
HOOFDSTUK 7 – GEMENGDE INBREUKEN 
 
[Artikel 330.- Indien het parket geen vervolging instelt, zijn de inbreuken op de artikelen 526, 
[534bis, 534ter] 537[,] 545[, 559,1°, 561,1°, 563,2°, 563,3° en 563bis] Strafwetboek strafbaar 
met administratieve sancties, zoals bepaald in artikel 331 e.v. van dit reglement. 
 
1.-[Artikel 526 Strafwetboek: met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en met 
geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank wordt gestraft hij die vernielt, 
neerhaalt, verminkt of beschadigt: Grafsteden, gedenktekens of strafstenen;  
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare 
versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;  
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, 
tempels of openbare gebouwen zijn geplaatst.] 
 
[2.- Artikel 534bis Strafwetboek:  
§ 1. met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig 
euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder 
toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen.  
§ 2. Het maximum van de gevangenisstraf wordt gebracht op één jaar gevangenisstraf bij 
herhaling van een in de eerste paragraaf bedoeld misdrijf binnen vijf jaar te rekenen van de 
dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.] 
 
[3.-Art. 534ter Strafwetboek: met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met 
geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen 
wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt.] 
 
4.-[Artikel 537 Strafwetboek: hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig 
snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt, wordt gestraft 
voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van 
zesentwintig frank tot honderd frank; Voor elke ent, met gevangenisstraf van acht tot vijftien 
dagen en met geldboete van zesentwintig frank tot vijftig frank of met één van die straffen 
alleen; 
In geen geval mag de gezamelijke straf hoger zijn dan drie jaar wat de gevangenisstraf en 
vijfhonderd frank wat de geldboete betreft.] 
 
5.- [Artikel 545 Strafwetboek: met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met 
geldboete van zesentwintig frank tot tweehonderd frank of met één van die straffen alleen 
wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of 
uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt, 
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grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen 
verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.] 
 
6.- [Artikel 559,1° Strafwetboek : met geldboete van tien frank tot twintig frank worden 
gestraft: 
1°zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk II, van dit wetboek, 
andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen.] 
 
7.-[Artikel 561,1° Strafwetboek: met geldboete van tien frank tot twintig frank worden 
gestraft en met een gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen 
alleen wordt gestraft: 
1° zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de 
inwoners kan worden verstoord.] 
 
8.-[Artikel 563, 2° Strafwetboek: met geldboete van vijftien frank tot vijfentwintig frank en 
met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen wordt 
gestraft zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, 
opzettelijk beschadigingen.] 
 
9.-[Artikel 563, 3° Strafwetboek: met geldboete van vijftien frank tot vijfentwintig frank en 
met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen wordt 
gestraft daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen 
hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het 
bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand 
werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.]] 
 
[10.- Artikel 563bis. Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met 
gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van deze straffen alleen worden 
gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, 
zodat zij niet herkenbaar zijn. 
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen 
begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar 
zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van 
feestactiviteiten.] 
 
Lid 1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 12 september 2005, inwerkingtreding: 28 november 2005.  
Lid 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 toegevoegd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 
februari 2007. 
Lid 1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
Lid 2-9 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2008, inwerkingtreding 15 december 2008. 
Lid 10 ingevoegd bij art. 2 gemeenteraadsbesluit dd. 19 september 2011, inwerkingtreding 9 oktober 2011. 
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TITEL II 
 
HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN 
 
1. Recyclageparken 
 

Artikel 1.- Openingsuren 

De stedelijke recyclageparken zijn toegankelijk van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur. 
Op zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur 
 
Het stedelijk recyclagepark Zandvliet is toegankelijk: 
• op woensdag van 12.00 tot 17.00 uur; 
• op vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur;  
• op zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur. 
 
De stedelijke recyclageparken zijn gesloten op zon- en officiële feestdagen. 
 
Artikel 2.- Gebruiksvoorwaarden 

Op de stedelijke recyclageparken mogen enkel huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde 
afvalstoffen en Klein Gevaarlijk Afval worden aangeboden. 
De parken zijn enkel toegankelijk voor particuliere inwoners van de stad Antwerpen. 
Bezoekers zijn verplicht hun identiteit kenbaar te maken aan het toezichthoudend personeel. 
Bij weigering de identiteitskaart te tonen, kan de toegang tot het recyclagepark worden 
verboden. 
 
Buiten de openingsuren zijn de parken niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst. 
 
Artikel 3. Afvalstoffen 

Op de stedelijke recyclageparken mogen volgende afvalstoffen, die aan onderstaande 
scheidingsregels voldoen, worden aangeboden.  
De afvalstoffen mogen, slechts na goedkeuring van de aanwezige toezichter(s), enkel in de 
daartoe voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of stortvak 
worden gedeponeerd. 
 

1. Steenpuin 

Steenpuin mag enkel uit zand, keramiek, porselein, aardewerk en stenen bestaan. Het 
steenpuin wordt los gestort in de container. 
Het steenpuin mag worden aangeleverd in zakken. Deze worden geledigd in de container en 
daarna meegenomen of in het daartoe bestemde recipiënt gedeponeerd. 
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2. Papier en karton 

Papier en karton dienen gescheiden van ander afval te worden aangeboden. 
Papier wordt samengebonden met koord. 
Kartonnen dozen worden dichtgevouwen en samengebonden. 
Voor het samenbinden mag enkel koord worden gebruikt die bestaat uit natuurlijke vezels.  
Mogen niet worden meegegeven met de selectieve inzameling: Bevuild of vet papier, 
aluminiumpapier en behangpapier. 
Volgende zaken mogen wel worden meegegeven: Papieren zakken, kartonnen dozen, 
tijdschriften en kranten, reclamebladen, boeken, telefoonboeken, computerpapier, schrijf- en 
machinepapier. 
Plastic folie dient wel verwijderd te worden van kranten, tijdschriften en reclamebladen. 
 
3. Glas 
 
Wit en gekleurd glas wordt gescheiden aangeboden. 
- Volgende zaken zijn toegelaten: Glazen flessen, flacons en bokalen. Zij dienen volledig 

geledigd te zijn en ontdaan van deksels, stoppen, en kurken; 
- Volgende zaken zijn ook toegelaten in de glascontainer van het recyclagepark: Ruiten, 

spiegels, lampen, TL-lampen, stenen, flessen, kruiken, porselein, aardewerk, pyrex, 
opaalglas en kristal. 

 
4. Metalen 
 
Alle metalen, ferro en non-ferro, mogen worden aangeboden. 
Ferro- en non-ferrometalen worden gescheiden aangeboden. 
Niet metalen delen moeten zoveel mogelijk worden verwijderd. 
Elektrische of elektronische huishoudtoestellen moeten afzonderlijk worden aangeboden. 
 
5.PMD 
 
PMD-afval wordt aangeboden in de voorgeschreven blauwe zak met het logo van de stad 
Antwerpen en mag volgende materialen bevatten; 
Drankblikjes, conservenblikjes, schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en 
bokalen, dozen en bussen, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes, spuitbussen van 
voedingsmiddelen, cosmetica en flessen en flacons (eventueel platgedrukt en met hun dop) 
van water, limonade, melk, wasproducten en wasverzachters, bleekmiddelen, gedistilleerd 
water, producten voor bad en douche, fruit en groentesappen, afwas- en onderhoudsproducten 
(vloeibaar of in poeder), drankkartons.  
De hier genoemde verpakkingen moeten volledig geledigd zijn en mogen een 
maximumvolume van 8 liter bevatten. 
 
Mogen niet worden meegegeven met de selectieve ophaling van PMD: Plastic potjes of 
vlootjes (van bv margarine en yoghurt) plastic zakken, plastic folie of film, bidons van 
motorolie, piepschuim, aluminiumfolie. 
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6. Autobanden 
 
Enkel banden van personenwagens worden aanvaard. De banden moeten ontdaan zijn van hun 
velg. 
 
7. Groenafval/snoeihout 
 
Groenafval moet gescheiden van snoeihout worden aangeboden. 
Onder groenafval wordt begrepen grasmaaisel, wiedsel, afval van bladeren, .... 
Groenafval wordt aangeboden in de voorgeschreven recipiënten en wordt 1 x per week 
opgehaald door de stedelijke ophaaldienst. 
Met groenafval (gazonmaaisel, snijbloemen, bladeren,…) kan men terecht op de 
recyclageparken van Berchem, Deurne, Luchtbal, Hoboken, Wilrijk en Vroegmarkt. Groenten 
en fruit mogen niet worden aangeboden. 
Snoeihout is afval afkomstig van bomen en struiken. 
Het wordt samengebonden met een koord, bestaande uit natuurlijke vezels, tot bundels van 
max. 25 kg en een lengte van ca. 1,5m. 
Voor het samenbinden mag geen ijzerdraad, fietsbinnenbanden, elektrische kabel of 
synthetische koord worden gebruikt. 
Boomstronken mogen niet met het snoeiafval worden aangeboden. 
 
8. Textiel 
 
Alle soorten textiel, schoenen, handtassen, broeksbanden,…(uit synthetische of natuurlijke 
vezels) kunnen worden aangeboden. 
Enkel niet verontreinigd textiel is toegelaten en dient in zakken aangeleverd te worden. 
Verontreinigd textiel daarentegen behoort tot het restafval. 
 
9. Hout 
 
Onder houtafval wordt verstaan; zuiver houtafval zoals pallethout, bekistingshout, kisten en 
restanten van houtafval, verontreinigd hout zoals afbraakhout, oude deuren en ramen (zonder 
glas), vezelplaat, geïmpregneerd hout en houten stoelen en meubelen. Snoeihout, kerstbomen 
en spoorwegdwarsliggers horen NIET in de houtcontainer. 
Het houtafval wordt in de container gedeponeerd volgens de onderrichtingen van de 
toezichter. 
 
10. Grof vuil/restafval 
 
Grof vuil omvat afvalstoffen van vaste gebruiksgoederen van het gezin, die niet in gewone 
huisvuilzakken kunnen worden gestopt vanwege hun omvang zoals meubelstukken (geen 
houten), boomstronken, matrassen, vloerbekleding, laminaat, tuinstoelen (geen houten), enz... 
Meubels worden aangeboden, gedemonteerd of uit elkaar gehaald. 
Behangpapier, piepschuim, kussenvulling, afgedankte video’s, dvd’s, cd’s, diskettes 
enz….moeten in de witte zak en horen niet thuis op het recyclagepark. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen brandbaar en niet-brandbaar grofvuil. 
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11. AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) 
 
AEEA bestaat uit koelkasten, diepvriezers, aircotoestellen, elektrische en elektronische 
toestellen. 
 
AEEA kan door de particulier ingeleverd worden bij de […][elektro-zaken] of wordt in het 
recyclagepark apart ingezameld en gedeponeerd in de daarvoor voorziene container of 
recipiënten volgens de aanwijzingen van de toezichter. 
 
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
 
12. Kringloopmateriaal 
 
De nog in goede staat verkerende huishoudelijke gebruiksvoorwerpen worden in een aparte 
ruimte opgeslagen voor de Kringwinkel. De toezichter bepaalt welke voorwerpen in 
aanmerking komen voor de Kringwinkel. 
 
13. Andere, selectief ingezamelde afvalstoffen 
 
Eventueel andere selectief ingezamelde afvalstoffen worden aangeboden en gedeponeerd 
volgens de onderrichtingen van de aanwezige toezichter(s). 
Ook huisvuil kan aangeboden en gedeponeerd worden, maar dit is slechts mogelijk indien het 
verpakt wordt in de correcte recipiënt. 
 
[13bis. Gebonden asbest 
 
Asbest mag enkel in gebonden toestand (golfplaten, vloerbedekking, regenpijpen, asbakken, 
bloembakken, isolatiemateriaal,...) aangeleverd worden, bij voorkeur verpakt in plastieken 
zakken.  Asbest in niet gebonden toestand wordt niet aanvaard.] 
 
Ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
 
14. Klein gevaarlijk afval (KGA) 
 
KGA wordt ingezameld volgens de modaliteiten vastgelegd in het politiereglement. KGA 
wordt op de recyclageparken aangeboden, […][veilig verpakt],  aan de milieudeskundige of 
toezichter en gedeponeerd volgens de onderrichtingen.  
Volgende produkten behoren tot Klein Gevaarlijk Afval (KGA); 
 
1° verven, inkten, lijmen, harsen: 
a) verf, lak, vernis; 
b) houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black […][varnish], creoline; 
c) lijm, hars, siliconen; 
d) filmafval; 
e) kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten, stempelkussens. 
 
2° olie en vet: 
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a) plantaardige en dierlijke vetten; 
b) meubelolie, boenwas; 
c) plantaardige en minerale olie; 
d) brandstoffen. 
 
3° solventen: 
a) ontvetters, droogkuisprodukten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen; 
b) trichloorethyleen, perchloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform; 
c) ontvlambare oplosmiddelen: petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, 
aceton, methanol, ethanol, hexaan, tolueen, xyleen; 
d) verdunners: white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, cellulose verdunners, thinners; 
e) gefluoreerde schoonmaakmiddelen; 
f) glycol, antivries; 
g) formol. 
 
4° zuren: 
a) zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen; 
b) zwavelzuur, accuzuur; 
c) salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur; 
d) fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen. 
 
5° basen: 
a) ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaligeen, kaliloog, ammoniak; 
b) bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater, hypochlorieten, 
hypochloraten; 
c) fotografische ontwikkelaars, activators en additieven. 
 
6° schoonmaakmiddelen: 
a) zepen, waspoeders, w.c.-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas; 
b) metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen; 
c) autowax. 
7° batterijen: 
a) auto-accu's; 
b) knoopbatterijen, zilver-, cadmium-, nikkel-, alkali-, mangaan-, lithium-, hybride- en 
kwikbatterijen. 
 
8° stoffen of producten met kwik: 
a) hele TL-lampen, hele spaar TL-lampen; 
b) kwikthermometers, kwikbarometers, kwik; 
c) amalgamen. 
 
9° gevaarlijk huishoudelijk afval van gemengde samenstelling zoals: 
a) restanten met ongekende samenstelling; 
b) afval van laboratoria; 
c) ongebruikte, afgedankte chemicaliën; 
d) bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica; 
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e) spuitbussen; 
f) brandblusmiddelen; 
g) fotografisch zilver; 
h) RX-foto's; 
i) filmafval; 
j) injectienaalden en spuiten (in de injectienaaldenbox) 
k) baxters; 
l) toners; 
m) halogeenlampen; 
 
10° de verpakkingen van hoger vermelde afvalstoffen en de verpakkingen die nog resten van 
hoger vermelde afvalstoffen bevatten. 
 
 
15. Stoffelijke resten van dode huisdieren 
 
Enkel op het recyclagepark Hoboken, gelegen aan de Smallandlaan, kunnen stoffelijke resten 
van dode huisdieren worden aangeleverd. 
De aanlevering gebeurt op een zodanige wijze dat andere bezoekers en toezichters geen 
hinder ondervinden, m.a.w. de stoffelijke resten worden op een hygiënisch verantwoorde 
wijze op het recyclagepark binnengebracht. De stoffelijke resten worden door de eigenaar in 
de daartoe voorbestemde zakken gedeponeerd. Ze worden desgevallend door een toezichter 
geholpen die de zak openhoudt. 
 
De zakken zijn gratis te verkrijgen op het recyclagepark. 
- zak nr. 1   = voor dode dieren met een gewicht van max. 10 kg; 
- zak nr. 2   = voor dode dieren met een gewicht van meer dan 10 kg tot max. 25 kg.; 
- zak nr. 3   = voor dode dieren van meer dan 25 kg. 
 
Voor het bepalen van het gewicht wordt gebruik gemaakt van een tabel met 
standaardgewichten. Enkel in geval van twijfel wordt het dode dier gewogen. 
Bij aanbieding van de stoffelijke resten worden volgende gegevens in het afvalstoffenregister 
genoteerd; 
• het volgnummer, de datum van aanvoer van het dode dier 
• naam en adres van de aanbieder 
• het soort dier 
• het standaardgewicht van het dode dier 
• opmerkingen omtrent het dode dier en de aanvoer er van. 
 
Beperkingen: 
 
Enkel particulieren die het grondgebied van de stad Antwerpen bewonen kunnen de 
stoffelijke resten van hun gestorven dieren aanleveren. 
Worden niet aanvaard: dierlijke resten ten gevolge van sluikslachting, onderdelen van dieren 
of niet volledige dieren (uitgezonderd deze die operatief werden behandeld), landbouwdieren 
(zoals kippen, schapen, varkens, geiten, koeien, paarden, enz….) 



- Bijgewerkt tot en met 5 december 2012 - 177 

De maximale hoeveelheid dode huisdieren die mogen worden aangeleverd bedraagt 5 
stuks/gezin/jaar. 
 
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
 
Artikel 4.- Toezicht 
 
Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de dienstdoende 
verantwoordelijke toezichter(s). 
Iedere bezoeker is verplicht zich voor registratie bij hem (haar) aan te melden. 
De bezoeker die een duidelijk en bewijsbaar agressief gedrag toont ten opzichte van het 
toezichthoudend personeel of andere bezoekers kan de toegang tot de recyclageparken worden 
ontzegd. 
 
Artikel 5.- Verkeersregels 
 
[…][In] het recyclagepark worden enkel personen toegelaten die afval komen deponeren. 
Het is de toezichter op het recyclagepark toegestaan de aanbieders van afvalstoffen buiten de 
omheining te laten wachten indien dit noodzakelijk is voor de goede orde op het terrein. 
Op het terrein zijn de verkeersregels van kracht zoals die worden toegepast op de openbare 
weg. De maximumsnelheid op het terrein bedraagt 10 km/uur. 
Kinderen onder de 12 jaar, dienen te worden vergezeld door een begeleider. 
Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark. 
 
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007 
 
Artikel 6.- Kosten 
 
De afvalstoffen mogen in principe gratis worden aangeboden. 
Indien voor sommige afvalstoffen een retributie dient te worden betaald, bepaalt de 
gemeenteraad de lijst en de prijs van deze afvalstoffen. 
 
Artikel 7.- Aanbiedingsmodaliteiten en hoeveelheden 
 
De hoger genoemde afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangevoerd teneinde de 
verblijfsduur van de bezoeker op het terrein te beperken. In geen geval worden afvalstoffen 
aangeboden in gesloten recipiënten (met uitzondering van steenpuin, groenafval en KGA). 
De maximale toegelaten hoeveelheden zijn als volgt; 
 
- Huishoudelijke afvalstoffen   :   2 m³/week/gezin/voertuig 

- KGA      :   50Kg./pers/gezin/jaar 

- Snoeihout     :   3 m³/week/gezin/voertuig 

- Autobanden     :   10 autobanden/jaar/gezin 

- TL-lampen     :   6 TL-lampen/maand/gezin 
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- Dode dieren     :   5 stuks/gezin/jaar 

 
Niet meer dan de maximale toegelaten hoeveelheden mogen op de recyclageparken worden 
afgeladen. Aan de bezoeker die zich aanbiedt met een bestelwagen of aanhangwagen wordt 
gevraagd een lijst te ondertekenen waarop zijn nummerplaat en de aangeleverde hoeveelheden 
worden genoteerd. Bij weigering kan aan de bezoeker de toegang worden ontzegd. Bij 
discussie bepaalt de toezichter het volume van de aangeboden afvalfracties. 
Bij bezoekers die zich aanbieden met een bedrijfsvoertuig wordt zorgvuldig nagekeken of de 
aangeboden afvalstoffen niet afkomstig zijn van de bedrijfsactiviteit. Wanneer blijkt dat de 
afvalstoffen afkomstig zijn van de bedrijfsactiviteit, wordt de bezoeker verzocht het 
recyclagepark te verlaten en de afvalstoffen mee te nemen.  
Uitzondering wordt gemaakt voor bezoekers die kunnen aantonen dat zowel het 
verzekeringsbewijs als inschrijvingsbewijs van het voertuig op hun naam staat.  
Op het recyclagepark kan een hoogtedrempel worden geplaatst die er voor zorgt dat het 
terrein niet toegankelijk wordt gemaakt voor bepaalde voertuigtypes. Dit heeft betrekking op 
voertuigen met een hoogte van meer dan 1,90m. 
 
Tijdens het lossen van de afvalstoffen dient de motor te worden stilgelegd. 
De bezoekers en ophalers/verwerkers zijn er toe gehouden de aanwijzingen van de 
toezichter(s) op te volgen. 
 
Artikel 8.- Orde en netheid  
 
De gebruikers van de recyclageparken zullen er over waken dat bij het lossen van de 
afvalstoffen de omgeving van de containers en de overige ruimte op het terrein zo min 
mogelijk wordt bevuild. Bij eventuele bevuiling kan de toezichter verzoeken deze op te 
ruimen. 
Wanneer het recyclagepark is gesloten, is het verboden afval te deponeren aan de 
toegangspoort of op het terrein. 
 
Artikel 9.- Het aanbieden van fooien onder welke vorm ook, is verboden. 
 
Artikel 10.- Zonder voorafgaande toestemming mogen geen materialen uit de recyclageparken 
worden meegenomen. 
 
Artikel 11 §1.- Onafgezien de toepassing van artikel [331 en volgende] kan aan bezoekers, die 
de bepalingen van de code en van dit reglement niet naleven, een toegangsverbod opgelegd 
worden.  
Dit toegangsverbod wordt door de verantwoordelijke van het stedelijk recyclagepark of zijn 
plaatsvervanger opgelegd, onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde bedrijfsdirecteur 
die dit bekrachtigt en dit ter kennis brengt van het college van burgemeester en schepenen, die 
dit evenwel kan vernietigen. 
Het toegangsverbod heeft betrekking op één of alle stedelijke recyclageparken. 
Indien de bezoeker zich schuldig maakt aan strafbare feiten of weerspannigheid vertoont, 
wordt onmiddellijk de hulp van de politie ingeroepen. 
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§2.- De maatregelen 
 
- Bij herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel en het reglement van 

interne orde, kan een toegangsverbod van 1 maand worden opgelegd. 
- Bij belediging en/of verbale bedreiging van het personeel en de klanten (schelden, grove 

taal, discriminerend gedrag), kan de politie worden ingeschakeld en kan een 
toegangsverbod van 1 maand opgelegd worden. 

- Bij vermoeden van dronkenschap kan de politie ingeschakeld worden en kan de toegang 
tot het terrein geweigerd worden. 

- Bij de aanwijzing van strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld en kan een 
toegangsverbod opgelegd worden van minimum 1maand tot maximum 5 jaar. 

 
§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding 21 maart 2012. 
 
 
[Artikel 12.- Alle aangevoerde en aanvaarde afvalstoffen worden eigendom van de Stad 
Antwerpen.]  
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 (oud art. 
12 code van gemeentelijke politiereglementen). 
 
 
2. Badinrichtingen 
 
Artikel 1.- Elke bader dient de door de gemeenteraad vastgestelde vergoeding te betalen. 
 
Artikel 2.- Kinderen beneden de 12 jaar, niet vergezeld van een volwassen persoon die er 
gezag kan over uitoefenen, hebben geen toegang tot de inrichtingen. 
 
Artikel 3.- Elke bader mag slechts de vastgestelde tijd in zijn cabine blijven. 
Voor het nemen van een stortbad bedraagt deze 15 minuten, voor een kuipbad 30 minuten. 
 
Artikel 4.- De baders zijn verplicht zich stil en betamelijk te gedragen. Wie de rust stoort zal 
uit de inrichtingen verwijderd worden. 
Het is o.a. verder verboden: 
1. de toestellen en buizen aan te raken; 
2. de inrichtingen te beschadigen; 
2. honden of andere dieren binnen de gebouwen te brengen; 
3. er te roken; 
4. er te blijven na een bad genomen te hebben of na het sluitingsuur. 
 
Artikel 5.- Het te koop aanbieden van waren en dranken, evenals het verspreiden van 
drukwerken in de [zwembaden] is verboden. 
 
Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007. 
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Artikel 6 §1.- Onafgezien de toepassing van artikel [331 en volgende] kan aan bezoekers, die 
de bepalingen van de code en van dit reglement niet naleven, een toegangsverbod opgelegd 
worden.  
Dit toegangsverbod wordt door de verantwoordelijke van de badinrichting of zijn 
plaatsvervanger opgelegd, onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde bedrijfsdirecteur 
die dit bekrachtigt en dit ter kennis brengt van het college van burgemeester en schepenen, die 
dit evenwel kan vernietigen. 
Het toegangsverbod heeft betrekking op één of alle badinrichtingen. 
Indien de bezoeker zich schuldig maakt aan strafbare feiten of weerspannigheid vertoont, 
wordt onmiddellijk de hulp van de politie ingeroepen. 

 
§2.- De maatregelen 
 
- Bij herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel en het reglement van 

interne orde, kan een toegangsverbod van 1 maand opgelegd worden. 
- Bij belediging en/of verbale bedreiging van het personeel en de klanten (schelden, grove 

taal, discriminerend gedrag), kan de politie worden ingeschakeld en kan een 
toegangsverbod van 1 maand opgelegd worden. 

- Bij vermoeden van dronkenschap kan de politie ingeschakeld worden en kan de toegang 
tot het terrein geweigerd worden. 

- Bij de aanwijzing van strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld en kan een 
toegangsverbod opgelegd worden van minimum 1maand tot maximum 5 jaar. 

 
§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding 21 maart 2012. 
 
 
[Artikel 7.- Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de openingsuren van de 
badinrichtingen.]  
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 (oud art. 
52 code van gemeentelijke politiereglementen). 
 
3. […] 
 
Opgeheven bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 2007.  
 
4. Stedelijke zwembaden,[overdekte en openluchtzwembaden, zwemvijver] 
 
[Aanvullend aan de code van gemeentelijke politiereglementen] 
 
Gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008.  
 
Artikel 1 §1.- Aan de ingang van de zwembaden wordt volgende informatie uitgehangen: 
- de openingsuren en de sluitingsdagen, bepaald door het college van burgemeester en 

schepenen; 
- de tarieven, vastgesteld door de gemeenteraad[  indien van toepassing]; 
- de maximaal toelaatbare bezetting; 
- een uittreksel uit de code van gemeentelijke politiereglementen; 
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- dit huishoudelijk reglement. 
 
[Iedere bezoeker is verondersteld ‘het reglement van interne orde’ en het ‘uittreksel uit de 
code van de gemeentelijke politiereglementen’ te kennen. Door de aanvaarding van het 
toegangsbewijs en/of het betreden van de zweminrichting verbindt hij/zij er zich toe zonder 
enig voorbehoud alle voorschriften na te leven. 
 
Indien aan de toegang fraude of poging tot fraude met toegangskaarten wordt vastgesteld, 
wordt onmiddellijk de politie verwittigd.] 
 
§2.- De zwemaccommodatie kan, buiten deze aangekondigde sluitingen, gesloten worden om 
redenen van openbaar nut, om gezondheids- en veiligheidsredenen, bij een te hoge bezetting 
of in gevallen van overmacht, zonder dat hiervoor om het even wie enige schadevergoeding 
kan vorderen. 
 
§3.- De toegang tot het zwembad voor het houden van trainingen, wedstrijden en 
zwemfeesten is slechts mogelijk na de ondertekening van ‘de overeenkomst ter 
beschikkingstelling van de zwemaccommodatie’. 
 
§4.- De toegang tot het zwembad voor de organisatie van het schoolzwemmen is slechts 
mogelijk na de ondertekening van de ‘overeenkomst ter beschikkingstelling van de 
zwemaccommodatie’. 
 
Gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008.  
 
Artikel 2 §1.- Onafgezien de toepassing van artikel [331 en volgende] kan onder meer de 
toegang geweigerd aan: 
- personen die kennelijk onder invloed zijn van drank, drugs …; 
- personen die lijden aan huidaandoeningen behoudens een medisch attest dat een veilige 

en/of hygiënische zwembeurt verantwoordt; 
- personen met een besmettelijke ziekte of niet-geheelde wonden; 
- dieren en rijwielen. 
Personen met bepaalde ziektes zoals hart-, astma-, diabetes-, epilepsiepatiënten, … worden, in 
het belang van hun veiligheid, aangeraden het personeel in te lichten over hun toestand en de 
eventueel te gebruiken medicatie gedurende de zwembeurt bij het personeel in bewaring te 
geven. 
 
§2.- Onafgezien de toepassing van artikel [331 en volgende] kan aan bezoekers, die de 
bepalingen van de code en van dit reglement niet naleven, een toegangsverbod opgelegd 
worden.  
Dit toegangsverbod wordt door de verantwoordelijke van het stedelijk zwembad of zijn 
plaatsvervanger opgelegd, onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde bedrijfsdirecteur 
die dit bekrachtigt en dit ter kennis brengt van het college van burgemeester en schepenen, die 
dit evenwel kan vernietigen. 
Het toegangsverbod heeft betrekking op één of alle stedelijke zwembaden. 
Indien de bezoeker zich schuldig maakt aan strafbare feiten of weerspannigheid vertoont, 
wordt onmiddellijk de hulp van de politie ingeroepen. 
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§3.- De maatregelen 
 
- Bij herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel en het reglement van 

interne orde, kan een toegangsverbod van 1 maand opgelegd worden. 
- Bij belediging en/of verbale bedreiging van het personeel en de klanten (schelden, grove 

taal, discriminerend gedrag), kan de politie worden ingeschakeld en kan een 
toegangsverbod van 1 maand opgelegd worden. 

- Bij vermoeden van dronkenschap kan de politie ingeschakeld worden en kan de 
zwembeurt geweigerd worden. 

- Bij de aanwijzing van strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld en kan een 
toegangsverbod van minimum 1 maand tot maximum 5 jaar [opgelegd worden]. 

 
Gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008.  
§1en §2 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding 21 maart 2012. 
 
Artikel 3.- Motorvoertuigen, motorrijwielen en fietsen moeten geplaatst worden op die 
plaatsen rond de instelling die daarvoor zijn aangeduid. De stad oefent op deze plaatsen geen 
bewaking uit. 
 
Artikel 4.- Tijdens de gewone openingsuren voor het publiek duurt een zwembeurt – 
effectieve tijd in het water - maximaal één uur [uitgezonderd niet-overdekte zwembaden of 
zwemvijver]. De zwembadbeheerder of zijn plaatsvervanger oordeelt over de nodig geachte 
afwijkingen op deze tijdsduur. De baders zijn gehouden zich naar dit oordeel te schikken. 
In geval dat de opgelegde tijdsduur niet wordt gerespecteerd, wordt een supplement 
aangerekend, gelijk aan het geldend tarief van een zwembeurt, zonder het recht op een 
bijkomende zwembeurt. 
 
Gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008.  
 
Artikel 5 §1.- In uitvoering van artikel 226 van dit reglement wordt onder “aangepaste 
zwemkledij” in de overdekte [en openlucht]zwembaden verstaan: 
- bij voorkeur de traditionele, sportieve zwemkledij; 
- zwemshorts, boven de knie en aanspannende knieshorts, mits ze specifiek voor het 

zwemmen gebruikt worden of bestemd zijn; 
- [zwemluiers  
- ondergoed onder de zwemkledij is ten stelligste verboden;  
- zwemkledij die een eventuele interventie of redding bemoeilijkt wordt niet toegelaten; 
- strings en doorschijnende kledij worden niet toegelaten; 
- propere en hygiënische zwemkledij]. 
 
§2.- Om medische, esthetische, ideologische of religieuze redenen kunnen na overleg met en 
na toestemming van de zwembadbeheerder of zijn afgevaardigde hierop afwijkingen worden 
toegestaan. 
Het dragen van luiers is verboden. 
Het dragen van een badmuts is niet verplicht. Haar dat over de schouders hangt, dient 
samengebonden te worden. 
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Gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008.  
 
Artikel 6.- Het zich wassen met zeep is enkel toegelaten in de stortbadruimten. 
[…] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007. 
 
Artikel 7.- Klachten betreffende de uitbating kunnen mondeling of schriftelijk ingediend 
worden bij de zwembadbeheerder. 
 
Aanvullende artikelen van toepassing op de zwemvijver 
 
[Artikel 8.- Tijdens de gewone openingsuren voor het publiek eindigt een zwembeurt bij de 
sluiting van de accommodatie en is er geen maximumtijd vastgelegd. De zwembadbeheerder 
of zijn plaatsvervanger oordeelt over de nodig geachte afwijkingen op deze tijdsduur. De 
baders zijn gehouden zich naar dit oordeel te schikken. 
De toegang van de bezoekers tot de zwemvijver wordt aan de ingang geregistreerd. Het 
maximaal aantal bezoekers wordt aangegeven aan de ingang, dit aantal kan onder geen beding 
overschreden worden. 
 
Artikel 9.-In uitvoering van artikel 226 van dit reglement wordt onder ‘ aangepaste 
zwemkledij’ in de zwemvijver verstaan: 
- bij voorkeur de traditionele sportieve zwemkledij; 
- ondergoed onder de zwemkledij is ten stelligste verboden;  
- zwemshorts, boven de knie en aanspannende knieshorts, mist ze specifiek voor het 
zwemmen gebruikt worden of bestemd zijn. 
- zwemluiers 
- zwemkledij die een eventuele interventie of redding bemoeilijkt wordt niet toegelaten; 
- strings en doorschijnende kledij worden niet toegelaten. 
 
Omwille van hygiënische redenen en voor het vrijwaren van het rendement van de 
biologische filterinstallatie in de zwemvijver, zijn volgende regels van kracht voor alle 
zwemkledij: 
De zwemkledij dient proper en hygiënisch te zijn, bij twijfel kan de verantwoordelijke redder, 
de beheerder of zijn plaatsvervanger vragen zich extra te douchen. Indien dit niet volstaat kan 
in laatste instantie de toegang geweigerd worden. 
Personen die geen proper en hygiënisch zwemgerief bij hebben kan de toegang tot de 
zwemvijver geweigerd worden. 
 
Artikel 10.- Het is verplicht te douchen alvorens de zwemvijver te betreden. 
 
Artikel 11.- Het is verboden plaats te nemen op de trappen en het houten perron die toegang 
tot het water geven. Men mag de zwemzone alleen betreden in aangepaste zwemkledij, men 
mag een handdoek en slippers meenemen in deze zone. 
Alle andere objecten dienen bewaard te worden in de daarvoor voorziene lockers of kunnen 
per uitzondering  toegelaten worden mits goedkeuring van de beheerder.] 
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Reglement van interne orde voor het gebruik van de stedelijke zwembaden en de zwemvijver 
ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2007, inwerkingtreding 3 juli 2007; vervangen bij art. 1 
gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008.  
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5. Stedelijke kampeerterreinen 
 
Artikel 1 §1.- Alle kampeerders die op het terrein willen verblijven, moeten hun 
identiteitsbewijs voorleggen aan de terreintoezichter. Wanneer de kampeerders zich 
inschrijven, moeten ze meteen de rekening voor de volledige duur van hun verblijf betalen. 
Kinderen tot drie jaar verblijven – begeleid door een volwassene - gratis op de camping. [De 
gemeenteraad stelt de kampeervergoedingen vast.]  
 
§2.- De gegevens van de campinggasten worden bijgehouden in een genummerd register. 
Hierin worden de datum van aankomst en vertrek, de naam, de voornamen, de geboorteplaats 
en –datum, de woonplaats, de nationaliteit en het nummer van het identiteitsbewijs van de 
kampeerder genoteerd. Ook de naam, voornamen en ouderdom van de vergezellende 
familieleden worden in het register opgenomen. Bij het bezoek van groepen wordt enkel de 
groepsleider ingeschreven in het kampregister; bij zijn/haar inschrijving wordt een lijst 
gevoegd van alle hem/haar vergezellende personen. Het kampregister wordt één jaar bewaard. 
Het ligt ter inzage van de politie. 
 
§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 (oud art. 
242 code van gemeentelijke politiereglementen toegevoegd). 
 
Artikel 2.- Op camping De Molen kunnen toeristen maximum 1 maand of 31 dagen per 
kampeerseizoen terecht. De dag van aankomst en de dag van vertrek worden allebei als een 
volledige dag beschouwd. Deze periode kan aaneengesloten worden opgenomen of ze kan 
verdeeld worden over verschillende verblijven op de camping. Op camping De Molen zijn 25 
plaatsen voorzien voor vaste residenten (voor zes maanden). 
Voor camping Vogelzang is er geen beperking. 
 
Artikel 3.- De terreintoezichter wijst de standplaats aan voor tenten, caravans, voertuigen, 
fietsen, enz. Deze aanwijzingen moeten stipt worden opgevolgd. 
Op beide kampeerterreinen zijn caravans en aanhangwagens met meer dan twee wielen en 
afzonderlijk draaibare vooras niet toegelaten. 
 
Artikel 4.- De minimumafstand tussen de op de kampeerplaatsen gelegen verblijven bedraagt 
- op de grond gemeten - 4 meter. 
De maximum bezettingsoppervlakte van de kampeerverblijven - met inbegrip van luifels en 
uitstekken - mag per kampeerplaats niet meer bedragen dan 30m². 
De kampeerverblijven moeten door hun bouw en bestemming permanent verplaatsbaar zijn. 
 
Artikel 5.- Op toegangs- en binnenwegen mogen geen rijtuigen geparkeerd worden. 
 
Artikel 6.- De toeristen moeten rekening houden met de openbare rust en de welvoeglijkheid.  
Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij niemand, bvb met radio of welk toestel ook, stoort.  
’s Nachts - tussen 22.00 en 07.00 uur - moet er volledige stilte op het terrein heersen. 
 
Artikel 7.- De sanitaire installaties moeten zindelijk en schoon worden gehouden. 
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen enkel gebruik maken van de stortbaden als zij vergezeld 
zijn van een volwassene. 
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Artikel 8.- Onverminderd de bepalingen in de artikelen 167 van het Boswetboek en 89, 8° van 
het Veldwetboek, mag geen open vuur worden aangelegd. Verwarmings- en kooktoestellen 
mogen pas worden aangestoken nadat over ten minste één meter in de omtrek alle takken, 
twijgen, dorre bladeren en andere brandbare stoffen werden weggenomen. Zij moeten worden 
opgesteld op een goed geventileerde plaats en op een warmtewerende plaat. De veiligheid 
moet steeds gewaarborgd worden. Eens ontstoken moeten deze toestellen onafgebroken onder 
toezicht blijven. [Bij de toestellen, welke werken op gasflessen moet gebruik worden gemaakt 
van gasflessen conform de bepalingen van het KB van 9 december 1999 betreffende het 
vullen, de distributie en de etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas.]  
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007. 
 
Artikel 9.- Het is verboden afval of vuilnis van welke aard te leggen of achter te laten op het 
terrein. Dit moet in de vergaarbakken die daarvoor zijn bestemd worden gedeponeerd. De 
deksels van de vuilnisbakken moeten na gebruik telkens zorgvuldig worden gesloten. De 
groene container dient voor groenafval, de witte container voor papier en karton en de 
glascontainer voor glas. Afvalwater moet uitgegoten worden op de daarvoor bestemde 
plaatsen. Het glas dient in functie van de kleur (gekleurd/kleurloos) in de verschillende 
compartimenten of glascontainers geplaatst te worden. 
 
Artikel 10.- Het is verboden op het terrein waren en dranken te koop aan te bieden, 
kansspelen mogelijk te maken en drukwerk te verspreiden. 
 
Artikel 11.- De kampeerders zijn zelf verantwoordelijk voor de orde, veiligheid en 
zindelijkheid in en rondom hun tent, voertuig en caravan. 
 
Artikel 12.- Op het terrein mogen geen kuilen gegraven en geen aarde opgehoopt worden. 
Greppels voor afvoer van regenwater mogen alleen rond de tent gegraven worden en enkel 
volgens de aanwijzingen van de terreintoezichter. Vooraleer de kampeerders de camping 
verlaten moeten zij hun standplaats in de oorspronkelijke staat herstellen. 
 
Artikel 13.- Voertuigen en caravans mogen niet gewassen worden op het terrein. 
 
Artikel 14.- Voorwerpen die door de terreintoezichter of de plaatselijke politie als gevaarlijk 
worden aangeduid, mogen niet op het terrein worden gebracht. 
 
Artikel 15.- De stad neemt geen bewakingsplicht op zich en kan ook nooit verantwoordelijk 
worden gesteld voor welke vorm van schade of verlies ook. 
Elke schade en elk ongeval moeten meteen bij de terreintoezichter en/of de politie worden 
gemeld. 
 
Artikel 16.- Kampeerders die dieren bij zich hebben, moeten die steeds aanlijnen met een lijn, 
waarvan de lengte is aangepast aan de omstandigheden, met een maximum van 1,5m. 
 
Artikel 17.- Kampeerders mogen het kampeerterrein niet verlaten vooraleer alles op hun 
standplaats is opgeruimd. 
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Artikel 18.- De terreintoezichter en de plaatselijke politie zorgen er voor dat dit reglement 
wordt nageleefd. De kampeerders moeten zich schikken naar alle richtlijnen die hen door deze 
stadsaangestelden verstrekt worden. 
 
Artikel 19 §1.- Onafgezien de toepassing van artikel [331 en volgende] kan aan bezoekers, die 
de bepalingen van de code en van dit reglement niet naleven, een toegangsverbod opgelegd 
worden.  
Dit toegangsverbod wordt door de verantwoordelijke van het stedelijk kampeerterrein of zijn 
plaatsvervanger opgelegd, onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde bedrijfsdirecteur 
die dit bekrachtigt en dit ter kennis brengt van het college van burgemeester en schepenen, die 
dit evenwel kan vernietigen. 
Het toegangsverbod heeft betrekking op één of alle stedelijke kampeerterreinen. 
Indien de bezoeker zich schuldig maakt aan strafbare feiten of weerspannigheid vertoont, 
wordt onmiddellijk de hulp van de politie ingeroepen. 
 
§2.- De maatregelen 
 
- Bij herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel en het reglement van 

interne orde, kan een toegangsverbod van 1 maand opgelegd worden. 
- Bij belediging en/of verbale bedreiging van het personeel en de klanten (schelden, grove 

taal, discriminerend gedrag), kan de politie worden ingeschakeld en kan een 
toegangsverbod van 1 maand opgelegd worden. 

- Bij vermoeden van dronkenschap kan de politie ingeschakeld worden en kan de toegang 
tot het terrein geweigerd worden. 

- Bij de aanwijzing van strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld en kan een 
toegangsverbod opgelegd worden van minimum 1maand tot maximum 5 jaar. 

 
§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding 21 maart 2012. 
 
 
Artikel 20.- Op het kampeerterrein De Molen zijn 40 plaatsen voorzien voor lange verblijven 
(maximum 1 maand), 6 plaatsen voor korte verblijven (van 1 dag tot 1 week) en 25 plaatsen 
voor vaste staanders. 
Op het kampeerterrein Vogelzang zijn 46 plaatsen voorzien voor lange verblijven (maximum 
1 maand), 71 plaatsen voor korte verblijven (van 1 dag tot 1 week) en 30 plaatsen voor vaste 
staanders. 
 
[Artikel 21.- Het college van burgemeester en schepenen bepaalt jaarlijks de openingsduur 
van het terrein.]  
 
Toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007 (oud art. 
243 code van gemeentelijke politiereglementen). 
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6. Residentiele woonwagenterreinen […] voor woonwagenbewoners 
 
[A. Algemene voorwaarden.]  
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
Artikel 1.- Voor de toepassing van de huishoudelijke reglementen wordt onder de 
afgevaardigde van de burgemeester verstaan de politie en de terreinbeheerder. 
 
Artikel 2.- De terreinen behoren tot het openbaar domein van de stad Antwerpen, doch de 
toegewezen standplaatsen hebben een privaat karakter. 
 
Artikel 3.- De gebruikers van de residentiële woonwagenterreinen […] voor 
woonwagenbewoners zijn ertoe verplicht zich bij aankomst en vertrek te melden bij de 
burgemeester of zijn afgevaardigde; zij tonen daarbij de identificatiegegevens van het gezin, 
de voertuigen en de woonwagen. 
Zij stellen de woonwagen en het bij de woonwagen behorende voertuig op volgens de 
aanwijzingen van de burgemeester of zijn afgevaardigde. 
 
Artikel 4.- De standplaats […] voor woonwagenbewoners kan slechts worden ingenomen 
nadat de vastgestelde waarborg en de eerste vergoeding zijn betaald. 
 
Artikel 5.- Zonder toekenning van het college van burgemeester en schepenen mag geen 
standplaats op een residentieel woonwagenterrein worden ingenomen[…]. Bij het in gebruik 
nemen van een standplaats […] zonder deze toekenning […], kunnen de geplaatste 
voertuigen, woonwagens en andere mobiele constructies onmiddellijk verwijderd worden, 
ongeacht burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. 
 
Artikel 6.- De nummerplaten van de woonwagens, aanhangwagens en autovoertuigen van 
begunstigden hangen zichtbaar op de respectievelijke wagens en voertuigen. 
 
Artikel 7.- De gebruikers zijn verplicht de nodige voorzieningen te nemen opdat de openbare 
orde, veiligheid en gezondheid niet in gevaar komt. In het bijzonder is het verboden: 
• de orde, de veiligheid en de gezondheid in gevaar te brengen; 
• om het even welke activiteit andere dan huishoudelijke activiteiten uit toe oefenen op de 

standplaats die een brandrisico inhoudt; 
• brandbare vloeistoffen en gassen in voorraad te hebben die de huishoudelijke behoeften 

overtreffen; 
• vuur in open lucht aan te leggen op andere plaatsen dan deze die daartoe voorzien zijn; 
• bedrijvigheden uit te oefenen die een risico voor brand inhouden; 
• de beschikbare accommodaties te beschadigen of te gebruiken voor andere doeleinden dan 

waarvoor ze bestemd zijn. 
 
Artikel 8.- De gebruikers dienen de bepalingen van de Code van gemeentelijke 
politiereglementen en de richtlijnen van de terreinbeheerder te respecteren. Zo is het hen o.m. 
verboden afval of vuil, van welke aard ook, achter te laten op andere plaatsen dan deze die 
daartoe voorzien zijn. 
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Artikel 9.- Elke gebruiker die schade berokkent aan gebouwen, wegen, beplantingen, 
omheiningen of andere voorzieningen behorende aan het terrein is verplicht deze schade 
volledig te vergoeden of ze onmiddellijk te herstellen. 
 
Artikel 10.- Vee, kleinvee en pluimvee mag gehouden worden mits voorafgaande toelating 
van de burgemeester of zijn afgevaardigde. De dieren mogen geen hinder veroorzaken aan de 
andere bewoners of aan de omgeving. Op het eerste bevel dienen de dieren te worden 
verwijderd, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. 
 
Artikel 11.- De gebruikers zorgen ervoor dat de rust, de veiligheid en de gezondheid van de 
andere bewoners en de omgeving op geen enkel ogenblik wordt gestoord door henzelf, hun 
gezinsleden of bezoekers. 
 
Artikel 12.- Alle op de terreinen aangelegde wegen dienen, omwille van de veiligheid, vrij te 
blijven voor evacuatie en toegang van de hulpdiensten. Er mag op de wegen niet geparkeerd 
worden. De wegen op de terreinen zijn alleen toegankelijk voor autovoertuigen van de 
gebruikers en hun gezin en voor personen die er noodzakelijk toegang moeten hebben. De 
wegen mogen niet gebruikt worden voor het bestendig circuleren van voertuigen, motors of 
bromfietsen. 
 
Artikel 13.- Het is verboden activiteiten uit te oefenen die indruisen tegen de openbare orde 
en de goede zeden.  
 
Artikel 14.- De bepalingen van de Code van gemeentelijke politiereglementen dienen te allen 
tijde stipt te worden nageleefd. 
 
Artikel 15.- Onverminderd de strafbepalingen voorzien door de code van gemeentelijke 
politiereglementen en de richtlijnen van de terreinbeheerder, zullen de overtreders van 
voorgaande artikels en artikels van de respectievelijke huishoudelijke reglementen door de 
burgemeester of zijn afgevaardigde bevolen worden het terrein binnen de opgegeven termijn 
te verlaten. Eventueel zullen de woonwagens en voertuigen en vaste constructies verwijderd 
worden op kosten van de overtreders. Inbreuken kunnen bovendien leiden tot het verbod van 
latere toegang tot alle de door de stad ter beschikking gestelde terreinen. 
 
[B. Bijzondere voorwaarden.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
Artikel 1.- De minimum oppervlakte van de standplaats bedraagt 150m². Alle bewoonbare 
mobiele constructies moeten op minimum 2m van elke andere constructie geplaatst worden, 
zelfs van deze van de eigen standplaats, én op minimum 2m afstand van de grens met de 
aanpalende standplaatsen. De oppervlakte van het ingenomen gedeelte van elke standplaats is 
beperkt tot maximum 40 % van de totale oppervlakte van de standplaats De gebruikers 
houden zich aan de maximum afmetingen per woonwagen of caravan, zoals omschreven in de 
concessieovereenkomst. 
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Artikel 2.- Het is niet toegestaan via waterslangen, leidingen, kabels en dergelijke gebruik te 
maken van de nutsvoorzieningen van een andere standplaats of van een gemeenschappelijke 
voorziening. 
 
Artikel 3.- Het ruilen van een vaste standplaats tussen gebruikers onderling is toegelaten mits 
voorafgaande aanvraag en mits toelating van het college, na advies van de 
woonwagencommissie. 
 
Artikel 4.- Onderverhuur, al dan niet tegen een geldelijke of andere vergoeding van welke 
aard ook, is niet toegelaten. 
 
Artikel 5.- Het is de gebruikers van de residentiële woonwagenterreinen niet toegelaten 
andere gezinnen op hun standplaats verblijf te verlenen, tenzij wat voorzien is voor bezoekers. 
 
Artikel 6.- Gebruikers van de residentiële woonwagenterreinen mogen bezoekers ontvangen 
op hun standplaats, op voorwaarde dat de brandveiligheid gerespecteerd wordt. Dit wil 
zeggen dat op de standplaats de mobiele woonwagen(s) op minimum 2m afstand van elke 
andere constructie geplaatst word(t)(en). Bovendien moet minimum 2m afstand van de grens 
met de aanpalende standplaatsen bewaard worden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het 
bezoekend gezin. 
 
Artikel 7.- De bezoekers worden ingeschreven door de afgevaardigde van de burgemeester. 
Identiteitsgegevens van het gezin, de voertuigen en de woonwagen moeten getoond worden.  
De nummerplaat dient op de woonwagen bevestigd te blijven. 
Bezoekers mogen in eenzelfde jaar slechts zes periodes van 7 kalenderdagen op het terrein 
verblijven. Elke begonnen periode wordt als een volledige periode beschouwd. De periode 
van 7 kalenderdagen kan éénmaal verlengd worden tot 14 kalenderdagen. Tussen elke periode 
van 7 of 14 kalenderdagen zit een wachttijd van minimum 14 kalenderdagen.  Afwijkingen op 
de vermelde termijnen kunnen alleen worden toegestaan mits een beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen in bijzondere dringende omstandigheden. 
De bezoekers mogen geen handel drijven. 
 
Artikel 8.- §1 Onafgezien de toepassing van artikel [331 en volgende] [van de code van 
gemeentelijke politiereglementen] kan aan bezoekers, die de bepalingen van de code en van 
dit reglement niet naleven, een toegangsverbod opgelegd worden.  
Dit toegangsverbod wordt door de verantwoordelijke van het residentieel woonwagenterrein 
of zijn plaatsvervanger opgelegd, onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde 
bedrijfsdirecteur die dit bekrachtigt en dit ter kennis brengt van het college van burgemeester 
en schepenen, die dit evenwel kan vernietigen. 
Het toegangsverbod heeft betrekking op één of alle residentiële woonwagenterreinen. 
Indien de bezoeker zich schuldig maakt aan strafbare feiten of weerspannigheid vertoont, 
wordt onmiddellijk de hulp van de politie ingeroepen. 
 
§2.- De maatregelen 
 
- Bij herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel en het reglement van 

interne orde, kan een toegangsverbod van 1 maand opgelegd worden. 
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- Bij belediging en/of verbale bedreiging van het personeel en de klanten (schelden, grove 
taal, discriminerend gedrag), kan de politie worden ingeschakeld en kan een 
toegangsverbod van 1 maand opgelegd worden. 

- Bij vermoeden van dronkenschap kan de politie ingeschakeld worden en kan de toegang 
tot het terrein geweigerd worden. 

- Bij de aanwijzing van strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld en kan een 
toegangsverbod opgelegd worden van minimum 1maand tot maximum 5 jaar. 

 
§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007. 
§1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 5 maart 2012, inwerkingtreding 21 maart 2012. 
 
 
Artikel 9.- Elke standplaats moet beschikken over één draagbare snelblusser ABC van 
minimum één bluseenheid (bijv. 6 kg poeder ABC). De toestellen dienen jaarlijks 
gecontroleerd te worden door een bevoegd technicus. 
 
Artikel 10.- De concessiehouder is verplicht de nodige voorzieningen ter voorkoming van 
brand te nemen. Het is verboden: 
• brandbare of explosieve stoffen op te slaan, anders dan in artikel 11 vermeld; 
• afvalstoffen, oud ijzer of schroot, autobanden, autobatterijen of gebruikte goederen van 

welke aard ook, te leggen of te stapelen op de eigen standplaats, de andere delen van het 
terrein en de aanpalende gronden. 

 
Artikel 11 §1.- De tanks of houders voor vloeibare brandstoffen dienstig voor verwarmings- 
en/of kooktoestellen, die buiten de woonwagen opgesteld staan, mogen maximum 500 liter 
inhoud hebben per standplaats. Deze vloeistoffen moeten worden opgeslagen in metalen of 
andere brandvrije recipiënten met een overvulbeveiliging, zeer stabiel in een brandvrije 
inkuiping. De leidingen voor vloeistoffen moeten vanaf de opslagplaats tot aan de 
woonwagen vervaardigd zijn uit kunststof. 
 
§2.- De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van 
elke opening van een woonlokaal, van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen 
is aan het open vuurverbod, van elke openbare weg en van elk naburig eigendom bedraagt 5m 
voor houders met een inhoudsvermogen van minder dan 5m³. Uitzondering: voor houders met 
een inhoudsvermogen kleiner dan 3m³ geldt 3m t.a.v. elke openbare weg en van elk naburig 
eigendom.  
 
§3.- Gasflessen of –houders dienstig voor verwarmings- en/of kooktoestellen, welke buiten de 
woonwagen opgesteld staan, mogen maximaal een inhoud van 299 l hebben. Aan het begin- 
en het eindpunt dient een afsluitingskraan te worden voorzien. De installatie moet bij 
ingebruikname en vervolgens om de drie jaar gecontroleerd worden door een bevoegd 
organisme of door de gasleverancier. Op eenvoudige vraag moet de concessiehouder een 
afschrift van dit attest kunnen voorleggen. Bij inbreuk op dit artikel kan het college van 
burgemeester en schepenen overgaan tot onmiddellijke ontmanteling van de installatie, op 
kosten van de eigenaar.  
 
§4.- Het gebruik van LPG-tanks is verboden.  
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Artikel 12.- Beperkt en ordelijk stapelen op de standplaatsen van woonwagenbewoners van 
niet ontvlambare, niet ontplofbare, niet giftige, niet corrosieve en reukloze goederen is 
toegelaten mits voorafgaande toelating en conform de aanwijzingen die door de burgemeester 
of zijn afgevaardigde worden gegeven. 
 
Artikel 13.- In beperkte mate en mits het eerbiedigen van de reglementeringen ter zake en van 
de gemeentelijke reglementeringen is handel toegelaten. De gebruiker die handel drijft moet 
zich beperken tot zijn standplaats en mag de andere gebruikers niet storen. 
 
Artikel 14.- Voor de ophaling van het huisvuil eerbiedigen gebruikers en bezoekers de 
gemeentelijke reglementering en de richtlijnen van de terreinbeheerder. 
 
Artikel 15.- De concessieovereenkomst kan, na schriftelijk advies van de 
woonwagencommissie, worden verbroken in volgende gevallen: 
• wanneer de concessiehouder zijn hoofdverblijfplaats elders heeft; 
• wanneer de concessiehouder op een ander gemeentelijk woonwagenterrein, ingericht voor 

sedentair wonen, een standplaats toegewezen kreeg; 
• wanneer de concessiehouder meer dan 120 dagen per jaar afwezig is van het terrein; 
• wanneer de concessiehouder de code van gemeentelijke politiereglementen, de 

huishoudelijke reglementen en de richtlijnen van de terreinbeheerder niet respecteert, 
ondanks het aangetekend schrijven van de stad Antwerpen met vraag tot respecteren van 
het desbetreffende reglement; 

• wanneer de concessiehouder geweld (zowel verbaal als fysiek) gebruikt t.a.v. andere 
bewoners op het terrein en t.a.v. personeel van officiële(stedelijke) diensten; 

• wanneer de concessiehouder nalaat de vastgestelde vergoeding te betalen. 
 
[…] 
 
Geschrapt bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
 
 
[6bis Doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners 
 
 
Artikel 1.- Voor de toepassing van het huishoudelijke reglement wordt verstaan onder 
terreintoezichter, de afgevaardigde van de burgemeester, in beginsel de medewerker van de 
dienst woonwagenterreinen, bedrijf Samen leven - stad Antwerpen. 
 
Onder standplaatshouder wordt verstaan de persoon die een toelating tot het gebruik van een 
standplaats heeft verkregen van de terreintoezichter op het doortrekkersterrein. 
 
Onder gebruiker wordt verstaan: elke standplaatshouder, zijn gezinsleden, zijn reisgezellen en 
eventuele persoonlijke bezoekers van deze personen. 
 
Onder woonwagen wordt verstaan: elke wagen die de standplaatshouder in zijn woonbehoefte 
ondersteunt 
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Onder standplaats wordt verstaan: een afgebakend gedeelte van het doortrekkersterrein dat 
aan een standplaatshouder wordt toegewezen voor een termijn van maximaal twee weken 
voor het plaatsen van zijn woonwagens, voertuigen en aanhorigheden.  
 
Onder toelating wordt verstaan: de toestemming van de terreintoezichter of zijn vervanger om 
gebruik te maken van het doortrekkersterrein voor bepaalde woonwagens en voertuigen voor 
een bepaalde standplaatshouder, voor een bepaald aantal gebruikers, voor een bepaalde 
periode en voor een bepaalde standplaats, vermeld op een document zoals bepaald in het 
retributiereglement voor het gebruik van een standplaats op het doortrekkersterrein.  
 
Artikel 2.- Het terrein d’Herbouvillekaai 37 te 2020 Antwerpen behoort tot het openbaar 
domein van de stad Antwerpen en is bestemd voor het tijdelijk verblijf van rondtrekkende 
woonwagenbewoners en hun gezinnen. Het is ingedeeld in 17 standplaatsen waarop telkens 1 
gezin kan gehuisvest  worden. 
 
Artikel 3.- Het is eenieder verboden het doortrekkersterrein te gebruiken: 
- zonder geldige toelating; 
- buiten de toegewezen standplaats, buiten de termijn of met andere woonwagens en 

voertuigen  dan deze bepaald in de toelating; 
- met woonwagens en voertuigen zonder geldige kentekenplaat, met niet 

verkeerswaardige woonwagens en voertuigen; 
- met meer gebruikers dan opgegeven in de toelating; 
- in strijd met de richtlijnen van de terreintoezichter; 
 
De woonwagens, voertuigen en aanhorigheden die zonder toelating of  in strijd met 
voorgaand lid op het doortrekkersterrein staan worden onmiddellijk verwijderd, onverminderd 
burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. 
 
Artikel 4.- De gebruikers zijn verplicht de nodige maatregelen te nemen opdat de openbare 
orde niet in gevaar komt. In het bijzonder is het verboden: 
 materialen op het doortrekkersterrein op te slaan die bestemd zijn voor het uitoefenen van 

andere dan huishoudelijke activiteiten; 
 te overnachten buiten de woonwagens in tenten, voertuigen of op andere wijze; 
 de woonwagens en voertuigen gedurende meer dan 24 uur onbewoond achter te laten; 
 gebruik te maken van de douches wanneer de terreintoezichter niet op het 

doortrekkersterrein aanwezig is en gedurende meer dan vijftien minuten. De doucheruimte 
wordt na elk gebruik behoorlijk gereinigd achtergelaten; 

 vuren in open lucht aan te leggen op andere plaatsen dan deze die daartoe voorzien zijn; 
 de beschikbare infrastructuur te beschadigen of te gebruiken voor andere doeleinden dan 

waarvoor die bestemd is; 
 huishoudelijk afval achter te laten of anders aan te bieden dan volgens de richtlijnen van 

de terreintoezichter; 
 brandbare vloeistoffen en gassen in voorraad te hebben die de huishoudelijke behoeften 

overtreffen; 
• om het even welke activiteit andere dan huishoudelijke activiteiten uit te oefenen op het 

doortrekkersterrein, (vb. geen economische activiteiten); 
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• activiteiten uit te oefenen die een risico op ontploffing of brand inhouden; 
• kleinvee en pluimvee te houden zonder toestemming van de terreintoezichter; op het 

eerste bevel van de terreintoezichter dienen de dieren te worden verwijderd, zonder dat 
hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat; 

• op andere wijze de rust, de veiligheid en de gezondheid op het terrein en in de omgeving 
in gevaar te brengen; 

 
Artikel 5.- Alle op het terrein aangelegde wegen dienen, omwille van de veiligheid, vrij te 
blijven voor toegang van en evacuatie door de hulpdiensten. Er mag op de wegen niet 
geparkeerd worden. De wegen zijn alleen toegankelijk voor voertuigen van de gebruikers en 
voor personen die er noodzakelijk toegang moeten hebben. De wegen mogen niet gebruikt 
worden voor het bestendig verkeer van voertuigen.  
 
Artikel 6.- De gebruikers dienen de bepalingen van de code van gemeentelijke 
politiereglementen en de richtlijnen van de terreintoezichter te na te leven. 
 
Artikel 7.- Elke gebruiker die schade berokkent aan gebouwen, wegen, beplantingen, 
omheiningen of andere voorzieningen van het terrein is verplicht deze schade onmiddellijk te 
herstellen of volledig te vergoeden. Na afloop van de verblijfstermijn dienen de gebruikers de 
standplaats in goede staat achter te laten. 
 
Artikel 8.- De standplaatshouder is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de boetes 
opgelegd voor inbreuken op dit reglement door de gebruikers die zich samen met hem of op 
zijn verzoek verblijven op het doortrekkersterrein. 
 
Artikel 9.- De stad Antwerpen is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Ouders of 
hieraan gelijkgestelde personen oefenen steeds het toezicht uit op hun minderjarige kinderen 
en zijn voor hen aansprakelijk. 
 
Artikel 10.- Onverminderd de strafbepalingen voorzien door in art. 331 e.v., kunnen de 
overtreders van bepalingen van het huishoudelijke reglement  en de betrokken 
standplaatshouder, door de burgemeester of zijn afgevaardigde bevolen worden het terrein 
binnen de opgegeven termijn te verlaten. Woonwagens, voertuigen en aanhorigheden van de 
overtreders en betrokken standplaatshouder kunnen verwijderd worden op kosten en risico 
van de betrokken standplaatshouder en/of overtreders. Inbreuken kunnen bovendien leiden tot 
een tijdelijk of definitief toegangsverbod tot door de stad ter beschikking gestelde terreinen.] 
 
Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2012, inwerkingtreding 7 juli 2012 
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7. Begraafplaatsen en lijkbezorging 
 
Afdeling 1 – Concessies 
 
Artikel 1 §1.- Op de stedelijke begraafplaatsen kunnen door het college van burgemeester en 
schepenen volgende concessies worden verleend: 
1. Grafconcessies van 25 jaar op alle begraafplaatsen met uitzondering van de 

districtsbegraafplaats van Mariaburg (Ekeren) en de begraafparken van St.- Fredegandus 
en St.-Rochus (Deurne). 

2. Columbariumconcessies van 25 jaar op alle begraafplaatsen met uitzondering van de 
districtsbegraafplaatsen Schoonselhof (Antwerpen), Mariaburg (Ekeren) en de 
begraafparken van St.-Fredegandus en St.-Rochus (Deurne). [In een concessie 
columbarium mogen 2 urnen worden bezorgd]. 

3. Grafconcessies met kelder voor de duur van 50 jaar op de begraafplaats Schoonselhof. 
 
§2. De concessies zijn op de begraafplaatsen gelegen op de ingevolge artikel 318 §1 van de 
code van gemeentelijke politiereglementen aan te wijzen plaatsen. Elke aanvraag tot het 
bekomen van een concessie moet schriftelijk worden gedaan door middel van het daartoe 
bestemde formulier. 
 
§3.- In de concessies voor volle aarde mogen maximaal twee stoffelijke overblijfselen worden 
bezorgd. Er kunnen meerdere aaneengesloten concessies worden genomen. 
In de concessies voor grafkelder kunnen maximaal 3 stoffelijke overblijfselen worden 
bezorgd. Er kunnen meerdere aaneengesloten concessies worden genomen. 
De concessies op het kinderperk en columbariumconcessies voor kinderen beneden de leeftijd 
van 7 jaar gelden voor de bezorging van 1 stoffelijk overblijfsel, met uitzondering van 
doodgeboren meerlingen. 
 
§1, 2. gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 januari 2006, inwerkingtreding: 11 februari 2006. 
 
Artikel 2.- De stad biedt de mogelijkheid aan belangstellenden om grafmonumenten, met of 
zonder kelder, op vroeger geconcedeerde grond als nieuwe concessie aan te kopen, mits zij dit 
monument verder in stand houden. Voor concessies in volle grond wordt een looptijd 
gehanteerd van 25 jaar. Voor concessies met grafkelder wordt een looptijd gehanteerd van 50 
jaar. 
 
Artikel 3.- Voor het bijzetten van urnen in een bestaande grafconcessie, die reeds volzet is, 
kan deze concessie worden omgezet in een nieuwe concessie volgens artikel 1. 
 
Artikel 4 §1.-Een grafconcessie heeft een lengte van 2,50m en een breedte van 1,10m. Voor 
aaneengesloten concessies dient rekening te worden gehouden met de afmetingen van de 
tussenruimte, die zal bepaald worden door de verantwoordelijke ambtenaar van de betreffende 
begraafplaats. 
Voor de concessies op het kinderperk bedraagt de lengte 1,20m en de breedte 0,60m.  
Voor de concessies in een urnenveld bedragen de afmetingen 40 x 40cm per stoffelijk 
overschot.  
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§2. Alleen op de lijnen, perken of perkgedeelten waarop reeds concessies werden verleend 
vóór het van kracht worden van dit huishoudelijk reglement, en dit tot de uitputting ervan, 
zullen grafconcessies worden verleend met afwijkende afmetingen, zoals vastgesteld bij de 
aanleg van deze perken. 
 
Artikel 5.- De duur van de concessie neemt aanvang op de datum waarop de aanvraag wordt 
ingediend en mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. Zij eindigt na 
verloop van de toegestane termijn op 31 december van dat jaar, onder voorbehoud van het 
bepaalde in artikel 6 en 7. 
 
Artikel 6 §1.- Na de termijn waarvoor de concessie oorspronkelijk werd verleend, worden op 
aanvraag van enige belanghebbende opeenvolgende hernieuwingen toegestaan voor minimum 
5 jaar of een veelvoud ervan en voor maximum dezelfde termijn als de oorspronkelijke 
concessie.  
 
§2.- Voorafgaande beschikking doet geen afbreuk aan het kosteloos recht op hernieuwing, 
zoals voorzien door de wet, van de vroegere verleende altijddurende concessies en de 
concessies duur begraafplaats. 
 
Artikel 7.- Vanaf de laatste begraving of bijzetting in een grafconcessie wordt, op aanvraag en 
mits betaling van het in de tariefverordening voorziene bedrag, een verlenging toegestaan op 
zulke wijze dat een nieuwe termijn van dezelfde duur als die, waarvoor de concessie werd 
verleend, een aanvang neemt. 
 
Artikel 8.- Het verlenen van een concessie ingevolge artikel 1, de hernieuwing van de termijn 
ingevolge artikel 6 en de verlenging van de termijn ingevolge artikel 7 zijn onderworpen aan 
de betaling van een concessieprijs zoals is voorzien in de tariefverordening betreffende de 
stedelijke begraafplaatsen. 
De hernieuwing of verlenging van een concessie dient te worden aangevraagd op het daartoe 
bestemd formulier. 
De voorafgaande betaling van het in de tariefverordening voorziene bedrag kan niet als 
aanvraag gelden. 
 
Artikel 9.- Indien in een concessie een begraving of bijzetting plaats vindt, als de nog te lopen 
concessietermijn (eventuele hernieuwing en/of verlenging meegerekend) minder bedraagt dan 
10 jaar, dan dient deze concessie nog 10 jaar in stand te worden gehouden. Bij eventuele 
latere hernieuwing gaat de termijn in vanaf de voorlaatste vervaldag. 
 
Artikel 10 §1.- Op een geconcedeerde grond moet steeds aanwezig zijn: 

a) uiterlijk vanaf het einde van de derde maand te rekenen van de aanvang van de 
concessie, een afzoming van de grenslijnen van de geconcedeerde grond. Deze 
afzoming moet in duurzame materialen worden uitgevoerd en dient het 
concessienummer te dragen; 

b) uiterlijk vanaf het einde van de zesde maand te rekenen van de eerste begraving of 
bijzetting, een grafteken. 

 
§2.- Elke concessie verkrijgt een nummer dat door de stad wordt bepaald. 
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§3.- De namen van de in de concessie begraven of bijgezette personen dienen te worden 
aangebracht. 
 
§4.- Onverminderd de naleving van de beschikkingen van afdeling [7] van hoofdstuk 6 van de 
code van gemeentelijke politiereglementen, moet bij het plaatsen van het grafteken aan 
volgende voorwaarden worden voldaan: 

a) zij moet uit duurzame materialen vervaardigd zijn en elk onderdeel afzonderlijk moet 
een dikte van minimum 2 cm hebben; 

b) het plaatsen van vaste fundering is verplichtend; 
 

§5.- Indien binnen de daartoe voorziene termijnen aan de gestelde voorwaarden niet voldaan 
is, kan dit aanleiding geven tot het in verwaarlozing stellen van de concessie, zoals voorzien 
in de wet en het decreet  op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.  
 
§6.- Bij het uitvoeren van bijbegravingen in bestaande grafconcessies dient, op eenvoudig 
verzoek van de verantwoordelijke ambtenaar, te worden overgegaan tot het verwijderen van 
alle onderdelen van het grafteken en de fundering die als hinderend worden aangewezen voor 
het uitvoeren van de bijbegraving. Alle graftekens en funderingen die werden verwijderd voor 
het uitvoeren van een bijbegraving in een bestaande grafconcessie dienen in hun 
oorspronkelijke staat te worden hersteld binnen een termijn van 14 dagen na het uitvoeren van 
de bijbegraving. 
 
Gewijzigd  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 26 mei  2008, inwerkingtreding: 7 juni 2008.  
 
Artikel 11 §1.- De concessiehouder duidt de begunstigden van de concessie aan. Het staat 
hem vrij nadien op zijn beslissing terug te komen en eventueel andere begunstigden aan te 
wijzen. De naaste verwanten of de erfgenamen van de concessiehouder hebben geen recht om 
enige wijziging omtrent de beschikking van de concessie aan te brengen. 
Onder “concessiehouder” wordt verstaan: degene op wiens naam de concessie door het 
college van burgemeester en schepenen werd toegestaan. 
Onder “begunstigden van een concessie” wordt verstaan: degenen die door de de 
concessiehouder werden aangeduid om na hun overlijden in de concessie te worden begraven 
of bijgezet. 
 
§2.- Verzoeken tot het terugnemen van een concessie, ingediend op het daartoe bestemde 
formulier, worden ingewilligd onder volgende voorwaarden: 
a) zo op het ogenblik van het verzoek gedurende tenminste 10 jaar geen begraving of 

bijzetting in de concessie werd uitgevoerd; 
b) het verzoek uitgaat van de concessionaris(sen), of na hun overlijden, van alle in leven 

zijnde rechtstreekse afstammelingen van de naaste graad, eventueel vertegenwoordigd 
door één rechtstreekse afstammeling, die namens en in akkoord met de overige 
afstammelingen van dezelfde graad de aanvraag ondertekent; 

c) in geen geval kan de door de concessionaris(sen) betaalde concessieprijs geheel of 
gedeeltelijk worden teruggevorderd; 

d) in alle gevallen kan door de stad worden geëist dat de grond in zijn oorspronkelijke 
toestand wordt hersteld. 
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Artikel 12 §1.- De stad heeft steeds het recht voortijdig de geconcedeerde grond of de 
columbariumnis terug te nemen voor het verwezenlijken van een doel van openbaar nut of 
voor dienstnoodwendigheden. 
Alsdan zullen de stoffelijke overblijfselen alsmede, in voorkomend geval, het grafteken, de 
grafkelder en de afsluitplaat, op stadskosten worden overgebracht naar een gelijkwaardige 
grond van dezelfde grootte of naar een gelijkwaardige nis voor de duur van de nog te lopen 
concessietermijn. 
 
 §2.- Voorgaande beschikkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen die gelden 
bij het sluiten van een begraafplaats. 
De gemeenteraad zal alsdan de voorwaarden inzake overbrenging van de concessies bepalen. 
 
Afdeling 2 – Algemene richtlijnen voor graven en columbariumnissen 
 
Artikel 13.- Voor graven in gewone lijn (niet-geconcedeerde grond) bestaat geen verplichting 
tot het plaatsen van een grafzerk. 
 
Artikel 14.- Graven in een urnenveld dienen steeds afgedekt te zijn door middel van een 
eenvormige en gefundeerde vlakke plaat in duurzaam materiaal van 40 x 40 cm op hoogte van 
het maaiveld. De gegevens mogen enkel worden ingegraveerd. Het gebruik van opstaande 
letters is niet toegelaten. [Conform de concessieovereenkomst is er een uitzondering voor 
Schoonselhof.] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 23 januari 2006, inwerkingtreding: 11 februari 2006. 

 
Artikel 15.- Op de afdekplaten van de columbariumnissen mogen één of twee weerbestendige 
foto’s worden aangebracht. Belanghebbenden kunnen de standaard afsluitplaat en het 
aluminium naamplaatje, voorzien in artikel 301 van de Code, vervangen en een afdekplaat in 
een ander duurzaam materiaal voor de nis laten aanbrengen.  De plaatsing hiervan geschiedt, 
behalve voor de begraafplaats Schoonselhof, onder toezicht van de stad. Op geen enkele wijze 
mogen aan de afdekplaten, op de randen, boven of onderaan de muren of op andere plaatsen 
van de columbaria of het urnenveld voorwerpen worden geplaatst of bevestigd. Aan de 
asverspreidingsweide, het columbarium en het urnenveld mogen losse bloemtuilen en/of 
bloemstukken enkel geplaatst worden op de hiervoor voorziene plaatsen of bloemtafels. 
Artikel 16.- Voor het plaatsen van een grafteken of het aanbrengen van een afsluitplaat in 
duurzaam materiaal aan de columbariumnis dient voorafgaandelijk een schriftelijke aanvraag 
op het daartoe bestemde formulier te worden ingediend.  De plaatsing mag enkel gebeuren na 
afspraak met de bevoegde ambtenaar. 
 
Artikel 17 §1.- Bij grafkelders dient elke cel, waarin een stoffelijk overblijfsel wordt 
geplaatst, onmiddellijk afgesloten met een plaat in blauwe hardsteen, beton of cement van 
5cm tot 8cm dikte, waarop de naam, de voornaam, de geboorte- en overlijdensdatum van de 
overledene worden aangebracht.  
 
§2.- Nieuwe grafkelders dienen toegankelijk te zijn langs de bovenzijde. 
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§3.- De grafkelders zullen slechts mogen worden geopend voor het uitvoeren van een 
opgraving of voor de bijzetting van een stoffelijk overblijfsel. 
 
Artikel 18 §1.- Elk voornemen tot plaatsing, wijziging, herstelling of verwijdering van 
graftekens en opschriften moet vooraf, aan de verantwoordelijke ambtenaar van de 
betreffende begraafplaats ter kennis worden gebracht door middel van het daartoe bestemde 
formulier. Tevens moeten plans (grondplan - doorsneden - opstanden), in tweevoud en op 
minimumschaal van 5cm per meter (1/20), worden voorgelegd. 
 
§2.- De te plaatsen graftekens moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
a) zij moeten vervaardigd zijn uit duurzame materialen; 
b) zij dienen verplicht vast gefundeerd te zijn; 
c) zij moeten aangepast en uitgelijnd geplaatst worden volgens de onderrichtingen van de 

verantwoordelijke van de desbetreffende begraafplaats; 
d) het grondvlak moet horizontaal worden geplaatst; 
e) de maximale hoogte van nieuwe graftekens bedraagt 1,30m op alle begraafplaatsen, 

uitgezonderd op de begraafplaats Zwaantjelei waar de hoogte 80cm moet bedragen. 
 
§3.-De graftekens moeten steeds in goede staat worden onderhouden. Beplantingen mogen de 
grenzen van het graf of van de geconcedeerde grond niet overschrijden en mogen geen schade 
of hinder veroorzaken aan de naastliggende graven of wegen. 
 
§4.- De ruimte tussen de graven moet volledig vrij worden gehouden. 
 
§5.-De graftekens en opschriften mogen de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden 
verschuldigde eerbied niet storen. 
 
§6.-De verplichtingen van dit artikel gelden niet voor voorlopige houten identificatietekens, 
zoals die gebruikelijk onmiddellijk na de begraving op het graf worden geplaatst. Zij zullen 
van ambtswege worden weggenomen, indien zij in slechte staat zijn. 
 
§7.-Bloemen en kransen kunnen, wanneer zij niet langer in goede staat verkeren, door de 
zorgen van de stad worden verwijderd. 
 
Artikel 19.- Bij het uitvoeren van werken op de begraafplaatsen moeten volgende 
beschikkingen worden nageleefd: 
1. zij mogen maar worden verricht tussen 09.00 en 16.00 uur. Op zater-, zon- en wettelijke 

feestdagen mogen geen werken worden uitgevoerd; 
2. alle werken die, als voorbereiding, elders mogelijk zijn, mogen niet op de begraafplaats 

geschieden. De materialen moeten derhalve zoveel als mogelijk geprefabriceerd ter plaatse 
worden gebracht om de werken op de begraafplaats tot het volstrekt minimum te beperken; 

3. de werken moeten onmiddellijk na de aanvoering van de materialen worden aangevat en 
binnen de kortst mogelijke termijn worden voltooid. Zo de werken niet werden beëindigd 
op sluitingsuur, dan dienen materieel en voertuigen van de begraafplaats te worden 
verwijderd. 

4. onmiddellijk na voltooiing van de werken: 
•  moet de omgeving worden opgeruimd en in haar oorspronkelijke staat worden hersteld; 
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•  moet de overtollige aarde worden overgebracht naar de plaats die de verantwoordelijke 
ambtenaar op de begraafplaats aanwijst; 

5. op verzoek van de verantwoordelijke ambtenaar en volgens zijn aanwijzingen moet de 
plaats van de werken afgesloten en/of afgedekt worden; 

6. waar voertuigen toegelaten zijn, moeten deze steeds de verharde wegen volgen. Is zulks 
niet mogelijk, dan dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te worden genomen om 
beschadiging van de aardewegen en de perken te voorkomen o.a. door het gebruik van 
handwagens op luchtbanden en het leggen van sporen of metalen banden; 

7. het is verboden aarde, materialen, gereedschappen, enz., op de graven neer te leggen. 
 
[8. Ophaling huisvuil] 
 
[Artikel 1.- Het ophalen van papier en karton geschiedt om de 14 dagen […] via de selectieve 
inzameling. [In de binnenstad (Antwerpen binnen de Singel en Linkeroever) wordt papier en 
karton wekelijks opgehaald. Papier en karton mag ook naar het recyclagepark gebracht 
worden.] 
 
Artikel 2.- Het ophalen van PMD geschiedt om de 14 dagen […] via de selectieve inzameling.   
[In de binnenstad (Antwerpen binnen de Singel en Linkeroever) wordt PMD wekelijks 
opgehaald. PMD mag ook naar het recyclagepark gebracht worden, enkel in de blauwe zak.]  
[…] 
 
Artikel 3.- Het ophalen van GFT geschiedt wekelijks.]  
 
 [Artikel 4 .- Voor de restafval- en PMD containers worden volgende tarieven gehanteerd: 
datum aankoop afvalsticker  tot 31/03 1/04 - 30/06 1/07 - 30/09 1/10 - 31/12 
restafval 240 liter 148,74 € 111,56 € 74,37 € 37,19 € 
restafval 770 liter 446,21 € 334,66 € 223,11 € 111,55 € 
restafval 1100 liter 594,94 € 446,21 € 297,47 € 148,74 € 
PMD 770 liter 148,74 € 111,56 € 74,37 € 37,19 € 
PMD 1100 liter 198,31 € 148,73 € 99,16 € 49,58 € 
 
 
Nieuw huishoudelijk reglement 8., art. 1 (oud art. 20 code van gemeentelijke politiereglementen), art. 2 (oud art. 
23 code van gemeentelijke politiereglementen) en art. 3 (oud art. 25 code van gemeentelijke politiereglementen) 
toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
Art. 1 en 2 gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding: 12 mei 2007. 
Art. 4 ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit dd. 23 april 2007, inwerkingtreding:  12 mei 2007. 
 
[9 […]] 
 
Nieuw huishoudelijk reglement 9., art. 1 (oud art. 89 §1 code van gemeentelijke politiereglementen), art. 2 (oud 
art 89 §2 code van gemeentelijke politiereglementen) en art. 3 (oud art.89§3 code van gemeentelijke 
politiereglementen) toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 
februari 2007; opgeheven  bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2007, inwerkingtreding: 11 november 
2007.  
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[10. Ontspanningsgebieden] 
 
[Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen kan voor de bovenlokale 
ontspanningsbebieden, openingsuren vaststellen.  Het [districtscollege] kan voor de lokale 
ontspanningsgebieden, openingsuren vaststellen.  Buiten deze uren is het verboden de 
ontspanningsgebieden te betreden.]  
 
Nieuw huishoudelijk reglement 10., art. 1 (oud art. 207 code van gemeentelijke politiereglementen) toegevoegd 
bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
Gewijzigd bij art.1 gemeenteraadsbesluit dd. 27 juni 2011, inwerkingtreding 13 juli 2011. 
 
[11. Stedelijke sportinfrastructuur] 
 
[Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de openingsuren en de 
gebruiksvoorwaarden van de stedelijke sportinfrastructuur.  
 
Artikel 2.- De toegangs- en gebruikstarieven worden door de gemeenteraad bepaald. 
 
Artikel 3.- Personen belast met een bijzonder toezicht ingevolge wettelijke, provinciale of 
gemeentelijke besluiten hebben steeds toegang binnen de perken van hun bevoegdheid.]  
 
Nieuw huishoudelijk reglement 11., art. 1 (oud art. 215 §1 code van gemeentelijke politiereglementen), art. 2 
(oud art 215 §2 code van gemeentelijke politiereglementen) en art. 3 (oud art. 215 §3 code van gemeentelijke 
politiereglementen) toegevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 
februari 2007.  
 
 
[12. Museum aan de stroom] 
 
[Hoofdstuk 1 – Museum aan de stroom 
 

Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de openingsuren en de 
gebruiksvoorwaarden van de stedelijke musea. 
 
Artikel 2 De toegang- en gebruikstarieven worden door de gemeenteraad bepaald. 
 
Artikel 3 Personen belast met een bijzonder toezicht ingevolge wettelijke, provinciale 
of gemeentelijke besluiten hebben steeds toegang binnen de perken van hun 
bevoegdheid. 

 
 
Hoofdstuk 2 – Specifieke bepalingen met betrekking tot het gebruik van de MAS Boulevard  
 
omschrijving 
 

Artikel 4 Het is verboden om in het gehele gebouw alsook de dakverdieping, gebruik 
te maken van rolschaatsen, inlineskates, skateboarden of soortgelijk materiaal alsook 
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het binnenbrengen van rijwielen en bromfietsen.  Dit met uitzondering van rolstoelen 
of kinderwagens met de daarvoor betreffende doeleinden.  
 
Artikel 5 Er mogen in het gebouw geen warme snacks en/of ijsjes worden 
geconsumeerd met uitzondering van het café en het restaurant. 
 
Artikel 6 Het is verboden om op of over de afsluitingen te klimmen of hier 
voorwerpen over te gooien.  De gevelreinigingsinstallatie op het dak is niet 
toegankelijk voor bezoekers. 
 
Artikel 7 Volgende gedragingen kunnen aanleiding geven om de toegang te worden 
geweigerd of uit het gebouw te worden gezet. Deze opsomming is niet limitatief.  
Deze maatregelen kunnen op elk moment door het bevoegd personeel worden 
toegepast: 
 

• verontreinigen van het  gebouw; 
• opzettelijk aanbrengen van beschadigingen; 
• veroorzaken van enige vorm van geluidsoverlast; 
• opzettelijk hinderen van andere bezoekers en/of hen de doorgang belemmeren; 
• binnenbrengen van voorwerpen die de openbare veiligheid in het gedrang 

kunnen brengen; 
• zich bevinden in staat van openbare dronkenschap of het zichtbaar onder 

invloed zijn van verdovende middelen; 
• de veiligheid van zichzelf, andere bezoekers of bevoegd personeel op welke 

manier dan ook in het gedrang brengen. 
 

Artikel 8 De richtlijnen die worden opgelegd door het intern huishoudelijk reglement, 
de voorziene visuele aanduidingen alsook de richtlijnen die door het bevoegd 
personeel worden gegeven, dienen stipt te worden nageleefd. 
 
Artikel 9 Personen die de toegang wordt geweigerd en/of uit de gebouwen worden 
gezet, kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding en/of 
terugbetaling van de betaalde inkomprijs.] 

 
Nieuw huishoudelijk reglement 12 Museum aan de Stroom, ingevoegd bij art 1 gemeenteraadsbesluit 
dd 26 april 2010, inwerkingtreding:12 mei 2010  
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TITEL III 
 
STRAFBEPALINGEN 
 
Artikel 331.- Tenzij de wet of het decreet andere strafbepalingen voorziet wordt elke 
overtreding van de Code van Gemeentelijke Politiereglementen bestraft met: 
- een administratieve geldboete tot 250 EURO, of  
- met een administratieve schorsing of intrekking van een [door de stad of haar organen] 

afgeleverde toelating of vergunning, en/of  
- met een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling.  
 
Indien de dader een minderjarige is, die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft op het ogenblik 
van de feiten, bedraagt het maximum van de administratieve geldboete 125 EURO. 
 
[Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college wordt bovendien bestraft 
met één van de hierboven voorziene administratieve sancties.] 
 
Lid 1 gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 29 januari 2007, inwerkingtreding: 19 februari 2007.  
Lid 3 Ingevoegd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 september 2012, inwerkingtreding: 9 oktober 2012  
 
Artikel 332 - […] 
 
Geschrapt bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 24 september 2012, inwerkingtreding: 9 oktober 2012  
 
Artikel 333 §1.- Onverminderd de in de Code van Gemeentelijke Politiereglementen 
voorziene maatregelen, kan de burgemeester telkens wanneer de openbare gezondheid, 
veiligheid en rust in gevaar zijn, maatregelen bevelen om het gevaar te doen ophouden. 
Indien deze bevelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten 
en risico van degene die in gebreke gebleven is, tot uitvoering laten overgaan. 
 
§2.- Het niet-naleven van het bevel van de burgemeester wordt bovendien bestraft met de in 
artikel 331 voorziene administratieve sancties. 
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TITEL IV 
 
BEMIDDELING 
 
Artikel 334 §1.- Er wordt een bemiddelingsprocedure voorzien met als doel de dader van de 
inbreuk de mogelijkheid te bieden de aangebrachte schade, te vergoeden of te herstellen. 
 
§2.- In geval van een geslaagde bemiddelingsprocedure kan de administratieve boete verlaagd 
of weggelaten worden. 
 
§3.- Deze bemiddelingsprocedure is facultatief voor meerderjarigen en verplicht voor 
minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. 
De uitvoering van de bemiddeling zal worden uitbesteed aan gespecialiseerde organisaties 
waarmee een door de gemeenteraad goed te keuren uitvoeringsprotocol zal worden 
opgemaakt. 
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COÖRDINATEN STADSDIENSTEN 
 
 
 
[(1) Bedrijfseenheid samen leven 
 
Den Bell 
Vestigingsadres: Francis Wellesplein 1 
2018 Antwerpen 
Postadres: Grote Markt 1 
2000 Antwerpen 
Tel. 03 338 65 85 
maandag t.e.m. vrijdag 
van 9 tot 15 uur 
 
(2) Overzicht districtshuizen 
 
Openingsuren van de districtshuizen: 
• maandag tot vrijdag van 9 tot 15 uur, ook tijdens het middaguur  
• donderdagavond van 17 tot 19 uur  
• tijdens de kerstvakantie en in de maanden juli en augustus is er géén avondopening 

voorzien  
• gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen 
 
District Antwerpen (postcode: 2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060) 
Lange Gasthuisstraat 21 
2000 Antwerpen 
tel. 03 338 34 11 
fax 03 338 35 11 
district.antwerpen@stad.antwerpen.be  
Infowinkel, tel. 03 338 35 54 
 
District Berchem  
Grotesteenweg 150 
2600 Berchem-Antwerpen 
tel. 03 338 40 11 
fax 03 338 40 76 
district.berchem@stad.antwerpen.be 
 
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
Antwerpsebaan 140  
2040 Berendrecht-Antwerpen 
tel. 03 568 38 10 
fax 03 568 38 11  
district.berendrechtzandvlietlillo@stad.antwerpen.be  

mailto:district.antwerpen@stad.antwerpen.be
mailto:district.berchem@stad.antwerpen.be
mailto:district.berendrechtzandvlietlillo@stad.antwerpen.be
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District Borgerhout 
Moorkensplein 1 
2140 Borgerhout-Antwerpen 
tel. 03 338 17 11 
fax 03 236 04 42  
district.borgerhout@stad.antwerpen.be  
Infowinkel, tel. 03 338 17 17 
 
District Deurne 
Maurice Dequeeckerplein 1 
2100 Deurne-Antwerpen 
tel. 03 338 45 11 
fax 03 338 46 90  
district.deurne@stad.antwerpen.be 
 
District Ekeren 
Veltwijcklaan 27 
2180 Ekeren-Antwerpen 
tel. 03 338 29 11 
fax 03 338 29 78  
district.ekeren@stad.antwerpen.be 
 
District Hoboken 
Marneflaan 3 
2660 Hoboken-Antwerpen 
tel. 03 338 30 11 
fax 03 338 30 40  
district.hoboken@stad.antwerpen.be  
Infowinkel, Kapelstraat 3, tel. 03 820 30 82 
 
District Merksem 
Burgemeester J. Nolfplein 1 
2170 Merksem-Antwerpen 
tel. 03 338 72 11 
fax 03 338 72 92  
district.merksem@stad.antwerpen.be 
 
District Wilrijk 
Bist 1 
2610 Wilrijk-Antwerpen 
tel. 03 338 53 11 
fax 03 338 53 20  
district.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

mailto:district.borgerhout@stad.antwerpen.be
mailto:district.deurne@stad.antwerpen.be
mailto:district.ekeren@stad.antwerpen.be
mailto:district.hoboken@stad.antwerpen.be
mailto:district.merksem@stad.antwerpen.be
mailto:district.wilrijk@stad.antwerpen.be
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(3) Bedrijfseenheid actieve stad – bedrijvenloket 
 
Den Bell 
Vestigingsadres: Francis Wellesplein 1 
2018 Antwerpen 
Postadres: Grote Markt 1 
2000 Antwerpen 
Tel. 03 338 66 88 
Fax. 03 338 67 89 
bedrijvenloket@stad.antwerpen.be 
www.antwerpen.be  (doorklikken via “Bedrijf” en “Wegwijs voor ondernemers” naar Bedrijvenloket) 
Het loket is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur. 
 
(4) Lokale politie/openbare orde/evenementen 
 
Administratiecentrum  
Oudaan 5  
2000 Antwerpen 
tel: 03 338 57 24 
 
(5) Samen leven/sociale interventie/woonwagenterreinen 
 
Den Bell 
Vestigingsadres: Francis Wellesplein 1 
2018 Antwerpen 
Postadres: Grote Markt 1 
2000 Antwerpen 
Tel. 03 338 65 85 
 
(6) Dienst stedelijke begraafplaatsen 
 
Dienst stedelijke begraafplaatsen 
Schoonselhof 
2610 Wilrijk-Antwerpen 
tel. 03 740 36 40 
 
(7) Stads – en buurtonderhoud/ groen en begraafplaatsen 
 
Den Bell 
Vestigingsadres: Francis Wellesplein 1 
2018 Antwerpen 
Postadres: Grote Markt 1 
2000 Antwerpen 
Tel. 03 338 14 87] 
 
Gewijzigd bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd 28 februari 2011, inwerkingtreding: 9 maart 2011 
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