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HOOFDSTUK 1 VEILIGHEID EN GEMAKKELIJKE DOORGANG OP DE OPENBARE 
WEG 

1.1 ALGEMENE BEPALING 
 
1.1.1. In deze verordening wordt onder de openbare weg verstaan: dat gedeelte van het ge-
meentelijke grondgebied dat in hoofdzaak bestemd is voor het verkeer van personen of 
voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de perken in de wetten, besluiten en re-
glementen. Hij omvat daarnaast, binnen dezelfde perken, de installaties voor het vervoer en 
de distributie van goederen, energie en signalen. 

De openbare weg omvat onder andere: 

− de verkeerswegen, waarin de bermen, trottoirs en fietspaden begrepen zijn; 
− de openbare ruimten die aangelegd zijn als aanhorigheden van de verkeerswegen en die 

voornamelijk bestemd zijn om er voertuigen te parkeren. 
− wachthuisjes voor openbaar vervoer. 
 

1.2 GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG - SAMENSCHOLINGEN EN OPTOCHTEN 
 
1.2.1. Wie zich bevindt op de openbare weg en in de openbare plaatsen of plaatsen toegan-
kelijk voor het publiek, schikt zich onmiddellijk naar de richtlijnen van de politiebeambten of 
de bevoegde ambtenaar. 
 
1.2.2. Op de openbare weg zijn samenscholingen verboden als ze het verkeer belemmeren. 
 
1.2.3. Voor samenscholingen en optochten op het grondgebied van de gemeente is een ver-
gunning van de burgemeester nodig. Optochten die georganiseerd worden door de muziek-
verenigingen die in de gemeente bestaan, worden hiervan vrijgesteld. 
 
1.2.4. Wie samenscholingen of optochten wil organiseren, vraagt dat minstens tien dagen op 
voorhand schriftelijk aan de burgemeester aan. De aanvraag bevat volgende inlichtingen: 

− doel van de bijeenkomst; 
− datum, plaats en uur; 
− uur van vertrek en ontbinding en voorgestelde reisweg indien het om een optocht gaat; 
− schatting van het aantal deelnemers; 
− naam, voornaam, adres en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) van de aanvraag en 

eventueel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres. 
 
1.2.5. De organisatoren gedragen zich stipt naar de voorschriften van de burgemeester. 
 
1.2.6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester parkeert 
niemand kermis- of woonwagens op het openbare domein. Wie dergelijke wagens op privé-
domein parkeert, deelt dit mee aan de burgemeester. 
 
1.2.7. Voertuigen, caravans en aanhangwagens blijven niet langer dan 24 uur op het open-
bare domein. 
 
1.2.8. Niemand houdt zonder vergunning inzamelingen of organiseert tombola’s of werft 
fondsen op het openbare domein en de openbare weg. 
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1.3 VEILIGHEID OP DE OPENBARE WEG 
 
1.3.1. Zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester plaatst niemand afsluitingen 
met prikkeldraad of elektrische schrikdraad, behalve wanneer die op minstens één meter van 
het openbare domein staan. Voor dergelijke afsluitingen tussen aangrenzende eigendom-
men geldt een afstand van een halve meter, tenzij de eigenaars of gebruikers anders over-
eenkomen. 
 
1.3.2. Niemand maakt kelders of graaft ruimten onder het openbare domein. Wettelijk be-
staande kelders en ruimten onder het openbare domein worden zo onderhouden dat de 
openbare veiligheid niet in het gedrang komt. 
 
1.3.3. Zonder vergunning van het college van burgemeester en schepenen sluit niemand op 
de riolering aan. 
 
1.3.4. Niemand laat constructies verkrotten of vervallen of gronden verwilderen. 
 
1.3.5. De eigenaars herstellen bouwvallige muren of gebouwen die gevaar kunnen opleveren 
voor de openbare veiligheid of breken die constructies af. Indien die personen dit nalaten, 
voert het gemeentebestuur na een aanmaning die werken in hun plaats uit, op kosten van de 
nalatigen. Zelfs dan kunnen de nalatigen gestraft worden met de straffen in deze verorde-
ning. 
 
1.3.6. In de bebouwde kom gaan bereden paarden stapvoets. 
 
1.3.7. Niemand beklimt gevels, palen, lantarens, bomen en dergelijke die van openbaar nut 
zijn of deel uitmaken van de openbare versiering. 

Niemand klautert over muren en afsluitingen. 
 
1.3.8. Bij vriesweer giet niemand water op de openbare weg of laat het er op vloeien. 
 
1.3.9. De bewoners van de huizen maken bij sneeuwval en ijzel een voldoende doorgang 
voor de voetgangers vrij op de verhoogde of gelijkgrondse trottoirs voor gebouwen en be-
bouwde percelen, behalve als dit praktisch onmogelijk is. Ze maken ook de rioolroosters en 
de goten vrij. 

De eigenaars doen zelf of door een tussenpersoon hetzelfde voor leegstaande woningen. 

Indien er geen huisbewaarder is, stellen de bewoners van huizen waar verschillende gezin-
nen wonen daartoe in onderling overleg iemand aan, behalve indien een huishoudelijk re-
glement van het appartementsgebouw het anders bepaalt. 

Bovenvermelde personen bestrijden ook de gladheid. 

Wie de trottoirs vrijmaakt, hindert de andere weggebruikers en de buren niet met de wegge-
ruimde sneeuw. 
 
1.3.10. Niemand maakt glijbanen op de openbare weg. 
 
1.3.11. In openbare ruimten gooit, stoot of lanceert niemand voorwerpen die iemand kunnen 
hinderen of bevuilen of andermans eigendom kunnen beschadigen of vernielen. 

Deze bepaling geldt niet voor sportdisciplines en spelen in daartoe uitgeruste installaties. 
 
1.3.12. Voorwerpen die kunnen schaden door hun val of ongezonde uitwasemingen, worden 
niet op de openbare weg geworpen, geplaatst of achtergelaten. 
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Op het eerste bevel van de politie worden die voorwerpen verwijderd. Als de daders nalaten 
dat bevel na te leven, zal de gemeente zelf en op kosten van de overtreders de voorwerpen 
verwijderen. 
 

HOOFDSTUK 2 – HET UITSTALLEN OP OF BEZETTEN VAN DE OPENBARE WEG- 
CIRCUSSEN 

2.1 UITSTALLEN OP OF BEZETTEN VAN DE OPENBARE WEG 
 
2.1.1. Niemand bewaart auto’s op de openbare weg. 
 
2.1.2. Verkopers van frieten, hotdogs of andere waren die op de plaats zelf opgegeten wor-
den, net zoals de markt- en foorkramers, oefenen om veiligheidsredenen hun activiteit enkel 
uit op al dan niet tijdelijke staanplaatsen waarvoor het college van burgemeester en schepe-
nen een vergunning heeft afgeleverd. 
 
2.1.3. De bewoners van een onroerend goed zorgen ervoor dat ze de bomen en planten 
daarop zodanig snoeien dat geen enkele tak ervan: 

− over de rijweg hangt op minder dan 4,5 m boven de grond of het verkeer hindert; 
− over de gelijkgrondse berm of trottoir hangt op minder dan 2,5 m boven de grond. 

De gemeente voert van ambtswege en op kosten van de eigenaars de nodige werken uit, 
indien die bewoners binnen de termijn die de burgemeester voorstelt geen gevolg geven aan 
het verzoek bomen en planten te snoeien die niet voldoen aan bovenvermelde normen. 
 
2.1.4. Niemand legt zonder toestemming van de burgemeester bouwmaterialen of andere 
voorwerpen die kunnen hinderen op de openbare weg. De doorgang voor de voetgangers 
blijft daarbij altijd vrij en de materialen worden reglementair gesignaleerd. 

Niemand stapelt die bouwmaterialen op braakliggende gronden zonder schriftelijke toe-
stemming van de eigenaar of gebruiker van die gronden. 
 
2.1.5. Niemand opent de deksels van openingen in de openbare weg, behalve voor het be-
voorraden of het uitvoeren van onderhouds-, brandblussings- en reinigingswerken, of voor 
verhuizingen enz. Wie dergelijke deksels opent, sluit ze opnieuw en treft de nodige veilig-
heidsmaatregelen wanneer de deksels geopend zijn. 
 
2.1.6. Geen plein, straat, straatje, doorgang, steeg of voetweg wordt aangelegd, gewijzigd of 
tenietgedaan zonder een besluit van de gemeenteraad, en dit volgens de voorgeschreven 
procedure. 
 
2.1.7. Niemand voert werken op of onder de openbare weg uit zonder schriftelijke toestem-
ming van de burgemeester. Voor geringe of spoedeisende werken is een aangifte bij de poli-
tie voldoende, onmiddellijk na het begin van de werken. Iedereen die zonder deze toestem-
ming of aangifte werken uitvoert op of onder de openbare weg, herstelt die onmiddellijk in de 
toestand vóór de werken. 
 
2.1.8. Wie brandstoffen, goederen en materialen op de openbare weg aflaadt, hindert de 
weggebruikers niet. Brandkranen en alle andere openbare toestellen blijven daarbij altijd vrij. 

Iedereen die aan zijn woning of zijn inrichting brandstoffen, goederen en materialen doet 
laden of lossen, ruimt die zo spoedig mogelijk op en reinigt het gedeelte van de openbare 
weg waar afval daarvan zou liggen of laat dat reinigen. 
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De gemeentelijke diensten ruimen en reinigen van ambtswege en op kosten van de betrok-
kene die nalaat dit zelf te doen, onverminderd de straffen in dit reglement. 
 
2.1.9. Uithangborden, affiches, aanplakborden, lantarens, om het even welke hangkasten, 
automatische verdelers, (kleding)containers, weegtoestellen of alle soortgelijke voorwerpen 
worden enkel aan de gevel gehangen of op de openbare weg geplaatst als de burgemeester 
daarin heeft toegestemd voor tijdelijke toestanden of het college van burgemeester en sche-
penen voor bestendige toestanden. Daarnaast zorgen de verantwoordelijken ook voor de 
nodige vergunningen volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen over de organisatie 
van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, de wetten en algemene verordeningen over 
de grote wegen en de algemene regels op het aanplakken en reclame maken. 
 
2.1.10. Wie niet-vergunde voorwerpen, koopwaren, uithangborden, aanplakborden, publici-
teitspanelen of opschriften op de openbare weg of tegen de huisgevels plaatst, neemt die 
weg op het eerste bevel van de politie. Als de verantwoordelijke dit nalaat, verwijdert het 
gemeentebestuur ze zelf en op kosten van de overtreders. Die kunnen bovendien zelfs dan 
gestraft worden met de straffen in dit reglement. 
 
2.1.11. Niemand hangt of spant spandoeken, kabels, draden, lichtreclames, versieringen en 
dergelijke over de openbare weg zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester. Als 
de eigenaars weigeren de voorwerpen weg te nemen waarvoor ze geen toestemming heb-
ben om ze te hangen of spannen, dan doet het gemeentebestuur dit zelf en op kosten van 
de overtreders. Die kunnen bovendien zelfs dan gestraft worden met de straffen in dit regle-
ment. 
 
2.1.12. Wie uithangborden, publiciteitspanelen, slagzinnen, opschriften, spandoeken, lichtre-
clames en dergelijke aanbrengt die een evenement aankondigen dat plaatsheeft op een be-
paalde datum, verwijdert die binnen een week na het einde van het evenement. 

Als de verantwoordelijke dit nalaat, verwijderen de gemeentediensten ze van ambtswege, op 
kosten van de verantwoordelijken. Die kunnen bovendien zelfs dan gestraft worden met de 
straffen in dit reglement. 
 
2.1.13. Niemand plaatst zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester wagens, 
aanhangwagens, mobiele panelen, bestelwagens en opleggers op het openbare of privé-
domein, om reclame of publiciteit te maken. 
 
2.1.14. Verkeers- en signalisatieborden die geplaatst worden bij een bezet gedeelte van het 
openbare domein mogen uitsluitend Nederlandstalige vermeldingen bevatten. Op het eerste 
verzoek van de gemeente worden borden die strijdig zijn met deze bepaling verwijderd. Als 
de verantwoordelijke dit nalaat, verwijderen de gemeentediensten ze van ambtswege, op 
kosten van de verantwoordelijken. Die kunnen bovendien zelfs dan gestraft worden met de 
straffen in dit reglement. 
 

2.2 PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING 
 
2.2.1. Niemand neemt het openbare domein privatief in gebruik zonder voorafgaande schrif-
telijke vergunning van de burgemeester. Die vermeldt welke signalisatie de vergunninghou-
der eventueel plaatst. 
 
2.2.2. De privatieve ingebruiknemingen van de openbare weg worden volgens hun duur on-
derscheiden in tijdelijke en blijvende ingebruiknemingen. 
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2.2.3. Bij tijdelijke ingebruiknemingen wordt de openbare weg gedurende slechts een zeer 
korte tijd aan zijn openbare bestemming onttrokken. De op de weg geplaatste inrichtingen 
zijn meestal opneembaar en worden volledig bovengronds geplaatst. 

Bij blijvende ingebruiknemingen wordt meestal gebruik gemaakt van vaste inrichtingen, die 
nagenoeg altijd steun vinden in de grond, zoals overdekte inrichtingen, gesloten inrichtingen 
en de inrichtingen met een vloer die al dan niet in de grond bevestigd is. Voor deze vaste 
inrichtingen is altijd een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

2.2.4. De gemeente is uitsluitend bevoegd om een vergunning af te leveren voor de tijdelijke 
of blijvende ingebruikneming van gemeentewegen. 

Wie een gewestweg of de aanhorigheden ervan in gebruik wil nemen, dient een vergun-
ningsaanvraag in bij het Vlaamse gewest, beheerder van de weg, en bij het gemeentebe-
stuur, belast met de politie op de openbare wegen. 

2.2.5. Wie het openbare domein tijdelijk in gebruik wenst te nemen, vraagt dit aangetekend 
en in drievoud aan de burgemeester aan, minstens drie maanden vóór de datum van de ac-
tiviteit, tenzij een specifiek reglement het anders bepaalt. 

De aanvraag vermeldt: 

− een duidelijke omschrijving van de activiteit en in het bijzonder de aard ervan; 
− de plaats, de datum, het tijdstip en de duur (benaderend tijdschema) van de activiteit; 
− het verwachte aantal bezoekers; 
− de identiteit van een verantwoordelijke, die minstens 18 jaar oud moet zijn. 

2.2.6. De ingebruikneming van trottoirs kan worden toegestaan voor zover die voldoende 
breed zijn, zodat de plaatsing van de inrichtingen het verkeer van de voetgangers en de kin-
derwagens niet hindert. 

2.2.7. Het trottoir wordt nooit over de gehele breedte ingenomen. Er blijft altijd een vrije 
doorgang van minstens 1,5 meter voor de voetgangers behouden en er wordt bijzondere 
aandacht geschonken aan de veiligheid van die categorie deelnemers aan het verkeer. 

2.2.8. Indien een omheining de inrichting omsluit, is het ondoorzichtige gedeelte van die af-
sluiting maximum 0,80 m hoog en is elke opbouw daarboven doorzichtig. 

2.2.9. De toegang tot de inrichting is niet groter dan noodzakelijk is om ze te kunnen betre-
den. 

2.2.10. De toegang tot de inrichting bemoeilijkt niet de evacuatiemogelijkheden van de ge-
bouwen en lokalen die onderworpen zijn aan de brandpreventie of maakt die ontruiming niet 
onmogelijk. 

2.2.11. De vergunninghouders nemen alle voorzorgen om papier, etensresten, vruchten, 
afval en de voorwerpen op te ruimen die van hun inrichting voortkomen en die hun cliënteel 
al dan niet heeft weggeworpen. 

2.2.12. Indien de inrichting een verhoogde vloer bevat, bestaat die uit panelen van maximum 
2,50 m bij 1,50 m om een vlugge demontering en ontruiming mogelijk te maken. De oprit tot 
een toegang op hoger vloerniveau heeft een schuine helling. 

2.2.13. De ingebruikneming van de openbare weg heeft niet tot gevolg dat bij wet of veror-
dening vastgelegde erfdienstbaarheden van algemeen nut en nutsvoorzieningen, zoals on-
der meer hydranten, mangaten en deksels, moeilijk of niet meer gebruikt kunnen worden. 
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2.2.14. De inrichting mag in geen geval het uitzicht op verkeerstekens verminderen of onmo-
gelijk maken. Oversteekplaatsen voor voetgangers blijven in alle omstandigheden goed 
zichtbaar. 

2.2.15. De organisatoren beschadigen het trottoir niet. De normale afwatering blijft behou-
den. 

2.2.16. De vergunninghouders veranderen de vergunde inrichting niet zonder toestemming 
van de burgemeester. 

2.2.17. De vergunninghouders zijn, zowel tegenover derden als het gemeentebestuur, aan-
sprakelijk voor het verlies, de beschadigingen, de ongevallen, de schade en alle gevolgen 
die voortspruiten uit de plaatsing, het bestaan, het onderhoud, de wijziging of de schorsing 
van de toegestane inrichting. 

2.2.18. De gemeente kan de vergunning wijzigen of herroepen, zonder enig recht op scha-
devergoeding voor de vergunninghouder. 

Die wijziging of intrekking wordt meegedeeld bij aangetekende brief, waarin een termijn 
wordt gesteld voor de wijziging of verwijdering van de inrichting. De vergunninghouders ge-
ven hieraan gevolg binnen de gestelde termijn en herstellen de plaats in de vorige staat als 
de vergunning wordt ingetrokken. Zij betalen de kosten daarvoor. 

2.2.19. Indien de vergunninghouders de opgelegde voorwaarden niet naleven, kunnen zij 
bestraft worden met de straffen in deze verordening en worden de eventueel daaruit voort-
vloeiende kosten op hen verhaald. 

2.2.20. Alle bepalingen van dit onderdeel zijn uitvoerbaar tegenover de vertegenwoordigers 
of rechtsopvolgers van de vergunninghouder. 

2.2.21. Indien een onteigening voor het algemene nut enige wijziging in de verleende ver-
gunning of zelfs de opheffing ervan tot gevolg heeft, kan de vergunninghouder geen aan-
spraak maken op enige schadevergoeding door de vergunninggever. 

2.2.22. De vergunning vervalt automatisch indien ze gedurende één jaar niet gebruikt wordt. 
 

2.3 CONTAINERS 
 
2.3.1. Wie een container op de openbare weg wil plaatsen, vraagt dit minstens één week op 
voorhand aan bij het gemeentebestuur. Dit geldt niet voor een gewone huisvuilcontainer. 
 
2.3.2. Iedere container op de openbare weg wordt gesignaleerd zoals de regelgeving daar-
over het voorschrijft. 
 
2.3.3. Wanneer een container geplaatst wordt langs de zijde van de rijbaan waar een par-
keerverbod van toepassing is op een openbare weg met beurtelings of verplicht parkeren, 
wordt er ook een parkeerverbod langs de andere zijde van de rijbaan ingesteld. Dit verbod 
wordt aan de weggebruikers kenbaar gemaakt door het voorgeschreven verkeersteken. 
 
2.3.4. Wanneer bij het plaatsen van een container op de openbare weg de rijbaan minder 
dan 4 meter breed zou worden, wordt er aan de overzijde van de rijbaan een parkeerverbod 
ingesteld. 
 
2.3.5. Het parkeerverbod begint 20 m voor de container en eindigt 20 m er voorbij. 
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2.3.6. Wanneer het verkeer moet omgeleid worden wegens het plaatsen van een container, 
wordt de volledige vervangroute gesignaleerd. Indien het begin daarvan niet samenvalt met 
dat van het werk, wordt de signalisatie geplaatst waar de omleiding mogelijk is. 
 
2.3.7. De signalisatie van de container wordt met de meeste zorg aangebracht en zo zuiver 
mogelijk gehouden, zodat de weggebruikers haar kunnen identificeren. 
 
2.3.8. Onmiddellijk nadat de container geplaatst is, wordt de signalisatie aangebracht. 
 
2.3.9. De afmetingen van de verkeerstekens die een container signaleren, moeten overeen-
stemmen met de regelgeving daarover. 
 
2.3.10. Het gele flikkerlicht werkt tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de 
dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een 
afstand van 200 m. Bij helder weer maakt de verlichting de signalisatie zichtbaar van op min-
stens 150 m. 
 
2.3.11. De persoon die opdracht geeft de container te plaatsen, zorgt voor het signaleren 
ervan. Als die persoon dit nalaat, zorgt het gemeentebestuur hiervoor op kosten van de na-
latige verantwoordelijke. 
 
2.3.12. De persoon die de verkeerstekens heeft geplaatst, neemt ze weg zodra de container 
van de openbare weg wordt verwijderd. Als die persoon dit nalaat, zorgt het gemeentebe-
stuur hiervoor, op kosten van de nalatige verantwoordelijke. 
 
2.3.13. De container wordt alleen op de openbare weg geplaatst om materialen of afval te 
bergen van werken die in de onmiddellijke nabijheid worden uitgevoerd. Niemand stort in de 
container materialen of afval van werken die op een andere plaats worden uitgevoerd of 
huisvuil. 
 
 

2.4 CIRCUSSEN 
 
2.4.1. Wie een staanplaats voor een circus op het openbare domein wil, dient daartoe min-
stens acht weken voor de datum van de eerste voorstelling schriftelijk een aanvraag in bij de 
burgemeester. 
 
2.4.2. De aanvraag bevat volgende gegevens: 

− de gewenste staanplaats; 
− of er wagens geparkeerd worden bij het circus; 
− de data en uren van de voorstelling(en); 
− de naam en het adres van de verantwoordelijke uitbater(s); 
− het nummer van het handelsregister en het BTW-nummer; 
− de nodige attesten dat de gebruikte materialen beantwoorden aan de normen in het Alge-

meen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB); 
− een bewijsstuk dat de verantwoordelijken hun wettelijke aansprakelijkheid hebben verze-

kerd; 
− of er minderjarigen tewerkgesteld worden in en om het circus; 
− of er reclamepanelen geplaatst zullen worden op het openbare domein en waar. 
 
2.4.3. De aanvragers ontvangen een document met de na te leven voorwaarden bij de voor-
stelling(en), dat ze voor akkoord ondertekenen en terugzenden aan de burgemeester vóór ze 
de staanplaats innemen. 
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2.4.4. De burgemeester beslist of de gevraagde staanplaats wordt toegekend en of reclame-
panelen geplaatst mogen worden op het openbare domein, op basis van bovenvermelde 
gegevens en eventuele andere relevante feitelijke omstandigheden. 
 
2.4.5. De uitbaters van circussen die een staanplaats verkregen hebben, leven volgende 
verplichtingen na: 

− zich gedragen naar de bepalingen van de algemene gemeentelijke politieverordening, in 
het bijzonder die over de brandpreventie; 

− het circus niet opstellen of afbreken tussen 22.30 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens; 
− geen wagens parkeren op de staanplaats, behalve: 

• woonwagens, 
• wagens die drijfkracht leveren, 
• wagens die één geheel vormen met het circus door hun bijzondere constructie en die 

gemeld werden als de staanplaats werd aangevraagd. 
Deze wagens worden opgesteld achter de attracties, voor zover de beschikbare opper-
vlakte het toelaat. De burgemeester beslist hierover, zonder beroepsmogelijkheid. 

− de wagens die niet op de staanplaats mogen staan op zijn laatst de dag vóór de eerste 
voorstelling plaatsen waar de politie het oplegt; 

− de infrastructuur van het circus en de wagens op het terrein deugdelijk onderhouden; 
− luiken enkel laten uitspringen als ze het verkeer niet belemmeren; 
− op zijn laatst om 1 uur ’s nachts de activiteiten van het circus staken; 
− geen noodhoorns en sirenes gebruiken; 
− geen toestellen gebruiken die krachtig en storend muziek produceren; 
− luidsprekers of geluidsversterkers enkel opstellen binnen het circus zelf en de galmope-

ningen ervan naar de grond richten; 
− na 22.30 uur alleen gedempt muziek maken; 
− geen premies aanbieden aan de bezoekers of loterijen organiseren, behalve bij een lief-

dadigheidsfeest of gala-avond waarin het college van burgemeester en schepenen voor-
afgaandelijk en schriftelijk heeft toegestemd; 

− de staanplaats netjes opruimen na het beëindigen van de voorstelling(en) en vóór het 
vertrek, anders zullen de gemeentelijke diensten dit doen op kosten van de uitbater; 

− de staanplaats volledig ontruimen tegen 18 uur op de dag na de laatste voorstelling(en). 
 

HOOFDSTUK 3 EVENEMENTEN 

3.1 ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN 
 
3.1.1. Niemand organiseert in de straten en op de openbare pleinen om het even welk spel 
dat samenscholingen veroorzaakt, het verkeer belemmert, de voorbijgangers hindert of on-
gemakken veroorzaakt. 
 
3.1.2. Niemand organiseert op de openbare weg of andere plaatsen in de open lucht waar 
het publiek toegang heeft vermakelijkheden zoals bals, concerten, recitals, spelen, sport-
wedstrijden, prijskampen of vertoningen zonder de voorafgaande toestemming van de bur-
gemeester. Die kan aan die vergunning voorwaarden verbinden voor afvalpreventie en se-
lectieve inzameling. 
 
3.1.3. De organisatoren van evenementen leven de bepalingen na van het specifieke eve-
nementenreglement/fuifreglement. 
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3.1.4. Uitgezonderd de wettelijke bepalingen over de jacht, mag niemand zonder vooraf-
gaande toestemming van de burgemeester bij om het even welke gelegenheid in de ge-
meente: 

− vreugdevuren aanleggen, 
− knalpotten afvuren, 
− vuurwerk afsteken, 
− voetzoekers en andere kleine vuurwerkproducten doen ontploffen, 
− vreugdeschoten afvuren bij een huwelijk, 
− geweer-, revolver- of pistoolschoten afvuren. 
 
3.1.5. Basejumpen, bungeejumpen en cage-fighting zijn verboden op het grondgebied van 
de gemeente. 
 

3.2 CARNAVAL/HALLOWEEN 
 
3.2.1. Men mag gemaskerd, vermomd, verkleed of met volledig bedekt gezicht op de open-
bare weg of in openbare gelegenheden zijn op de dagen waarop carnaval/Halloween gevierd 
wordt, voor zover de gemeente die viering erkend heeft. De burgemeester kan schriftelijk 
toestaan dat men op andere dagen gemaskerd, vermomd of verkleed op de openbare weg of 
in openbare gelegenheden is. 

Na middernacht draagt niemand op de openbare weg nog een masker. 
 
3.2.2. De carnavals-/Halloweenvierders onthouden zich van ieder woord, daad of handeling 
en dragen ook geen kleren die strijdig zijn met de goede zeden of kwetsend of eerrovend 
voor hun medeburgers. 
 
3.2.3. Niemand bootst bij het carnaval/Halloween de seinen of geluiden van de hulpdiensten 
na. 
 
3.2.4. Carnavals-/Halloweenvierders dragen geen wapen en oefenen geen geweld uit. 
 
3.2.5. Bij de carnaval-/Halloweenviering laat niemand in openbare gelegenheden vuurwerk of 
voetzoekers ontploffen. 
 

HOOFDSTUK 4 NUMMERING VAN DE HUIZEN – SIGNALISATIE VAN OPENBAAR NUT 

4.1 NUMMERING VAN DE HUIZEN 
 
4.1.1. De eigenaars brengen een huisnummer aan op de woningen die ze bezitten. Dat 
nummer is vanop de straat zichtbaar. De bewoners van het huis zorgen ervoor dat de num-
mers behouden blijven en laten ze goed zichtbaar. 
 
4.1.2. Na de toekenning van een nieuw huisnummer, mag het oude maximaal nog twee jaar 
op het huis aangebracht blijven. Het wordt met een zwarte streep doorgehaald. 
 
4.1.3. Bij herbouwing, verandering, bepleistering of het schilderen van een gebouw, laten de 
eigenaars het huisnummer zichtbaar of ze herplaatsen het binnen acht dagen nadat het bui-
tenwerk voltooid is, volgens het voorgeschreven model. 
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4.2 SIGNALISATIE VAN OPENBAAR NUT 
 
4.2.1. Tenzij bijzondere wetten en besluiten het anders regelen, laten de eigenaars en ge-
bruikers van gebouwen die langs de openbare weg liggen een openbaar bestuur of personen 
belast met een openbare dienst toe voorwerpen, signalisatie, installaties of leidingen van 
algemeen nut op de gevels van die gebouwen aan te brengen, te onderhouden, herstellen of 
vervangen. 
 
4.2.2. Het college van burgemeester en schepenen kan straatnaamborden met reclame wei-
geren. 
 
4.2.3. De eigenaars en gebruikers worden op voorhand schriftelijk verwittigd van het begin 
en de aard van het werk voor signalisatie van openbaar nut en de wijze waarop de werk-
zaamheden worden uitgevoerd. 
 
4.2.4. Alleen het openbare bestuur of de personen die ze hebben aangebracht of doen aan-
brengen, verwijderen of verplaatsen bovenvermelde signalisatie van openbaar nut. 
 
4.2.5. Bovenvermelde signalisatie van openbaar nut wordt niet bedekt of aan het zicht ont-
trokken. Niemand zorgt ervoor dat ze moeilijk of onmogelijk te bereiken zijn. 
 

HOOFDSTUK 5  BRANDVEILIGHEID 

5.1 BRANDKRANEN - MAATREGELEN TOT VRIJWARING EN BESTRIJDING VAN BRANDEN - WA-
TERVOORRADEN VOOR HET BLUSSEN VAN BRANDEN 
 
5.1.1. De brandkranen in de straten blijven altijd vrij en gemakkelijk bereikbaar. Die kranen 
en de bijbehorende conventionele tekens worden nooit aan het zicht onttrokken. 
 
5.1.2. Wie een brand ontdekt, waarschuwt de hulpdienst 100. 
 
5.1.3. De eigenaars en huurders van gebouwen waarin brand ontstaat, verlenen de brand-
weer, het personeel van de water-, gas- of elektriciteitsmaatschappij en van de politie op hun 
eerste verzoek toegang tot die gebouwen. 
 
5.1.4. Bij brand weigeren de eigenaars en huurders van aangrenzende plaatsen of eigen-
dommen de toegang tot hun woonplaats niet aan het personeel van de brandweer, van de 
water-, gas- of elektriciteitsmaatschappij en van de politie en hun materieel. Die eigenaars en 
huurders stellen hun watervoorziening ter beschikking. 
 
5.1.5. De leider van de blusoperaties wacht de bevelen van de burgemeester niet af en laat 
een bouwwerk gedeeltelijk slopen als dat bij een brand dringend vereist is voor het blussen 
of het beschermen van mensenlevens. 
 
5.1.6. Niemand roept de veiligheids- en hulpdiensten op zonder gegronde reden. 
 
5.1.7. Onbevoegde personen komen niet in de omgeving van een brandhaard. 
 
5.1.8. Hooi-, stro-, hout- of andere mijten met brandbare voorwerpen staan minstens twintig 
meter van een woning of een gebouw en minstens tien meter van het openbare domein. 
Niemand rookt op plaatsen met dergelijke mijten. 
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5.2 BRANDPREVENTIE OP KERMISSEN EN MARKTEN EN BIJ GEBRUIK VAN TENTEN 

Algemeen 
 
5.2.1. Definities: 

− doel: de minimale eisen bepalen waaraan de opstelling van een kermis, markt of tenten 
moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlo-
pen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken; 

− toepassingsgebied: alle plaatsen waar een kermis of een markt in de open lucht worden 
georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur ervan. Het geldt ook in alle tenten die 
toegankelijk zijn voor het publiek, vanaf een bezetting met 100 personen. 

− terminologie: zie bijlage 1 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling 
van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe ge-
bouwen moeten voldoen. 
Onder een kermisattractie worden eveneens al zijn bijhorigheden verstaan, zoals woon-
wagens, voertuigen, stroomgroepen enz. 
Onder een marktkraam worden verstaan: alle verkooppunten en verkoopstanden in hun 
breedste betekenis. 

− reactie bij brand van de materialen: zie bijlage 5 van het koninklijk besluit van 19 decem-
ber 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing 
waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. 
Bij gebruik van een tent mogen de versieringen en de georganiseerde activiteiten (vuur-
werk, kaarsen enz.) geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid opleveren. 

 
5.2.2. De overige bepalingen over brandveiligheid in deze verordening blijven ook van toe-
passing op kermissen, markten en bij gebruik van tenten, voor zover ze niet strijdig zijn met 
die van dit onderdeel. 
 

Vestigingsplaats en toegangswegen 
 
5.2.3. De organisator van een kermis, markt of activiteiten in tenten vraagt via de burge-
meester aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst advies over de bereikbaarheid en de 
vestigingsplaats van de kermis, markt of tenten. 

Voor de voertuigen van de brandweer is er daarbij altijd een toegangsweg waardoor aan 
volgende eisen kan worden voldaan: 

− De lage gebouwen (LG) kunnen genaderd worden tot op 60 m of minder. 
− Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met 

een grote bezetting of een bijzonder risico zijn altijd bereikbaar via de openbare weg. 
 
5.2.4. De rijweg van de openbare weg blijft vrij over een breedte van minstens 3 m en een 
permanente hoogte van minimum 4 m. 
 

Opstelling van de kermisattracties, marktkramen en tenten 
 
5.2.5 De gebruikers van de kermisattracties kunnen geëvacueerd worden. Hiertoe worden 
evacuatiewegen naar een veilige plaats vrijgehouden. De vrije breedte van deze wegen be-
draagt minstens 1,20 m. 
 
5.2.6. Geen enkele kermisattractie, marktkraam of tent bevindt zich verder dan 60 m van een 
plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen. 
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De rijen kermisattracties of marktkramen hebben minstens om de 30 m een vrije ruimte met 
een minimumbreedte van 1,2 m. 
 
Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties of marktkramen blijft altijd 
een doorgang vrij met een minimumbreedte van 1 m. 
 
Rondom elke tent is er altijd een vrije doorgang van minimaal 1,20 m breed, gemeten vanaf 
de tentharingen. 
 
5.2.7. Kermisattracties, marktkramen of tenten worden niet geplaatst boven ondergrondse 
hydranten of op een afstand van minder dan 1 m van boven- en ondergrondse hydranten. 
 
5.2.8. Kermis- of marktkramen waarin warme gerechten bereid worden, zijn gemakkelijk be-
reikbaar voor de voertuigen van de hulpdiensten. Tot dergelijke kramen behoren onder an-
dere hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frietkramen, barbe-
cuestands enz. 
 

Brandbestrijdingsmiddelen 
 
5.2.9. In elke kermisattractie en tent is er één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m², 
met een minimum van twee toestellen. 

Elk kermis- of marktkraam of elke stand met een kook-, bak-, braad- en/of verwarmingstoe-
stel heeft een blustoestel met een capaciteit van minimum één bluseenheid, dat op een goed 
zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats wordt opgehangen. 

Frietkramen hebben bijkomend een branddeken, dat op een goed zichtbare en gemakkelijk 
bereikbare plaats wordt opgehangen, maar niet in de directe omgeving van de vuren. 

5.2.10. De bevoegde brandweerdienst kan bijkomende blusmiddelen eisen volgens de ri-
sico’s. 
 

Brandstoffen 
 
5.2.11. Gasflessen worden veilig opgesteld, zodat ze niet kunnen omvallen, en in elk geval 
buiten een tent. Ze belemmeren de doorgangen niet. 

Bij gebruik van tenten worden gasflessen zoveel mogelijk gegroepeerd, waarbij de opslag-
plaats bij voorkeur met hoge hekken afgesloten wordt voor het publiek. De brandweer kan 
die afgesloten ruimte vlot bereiken. 
 
5.2.12. Gasinstallaties voldoen aan de regelgeving daarover en aan de regels van goed 
vakmanschap. Er wordt gezorgd voor een degelijke verluchting. 
 
5.2.13. Kook-, bak-, braad- en verwarmingstoestellen worden uitsluitend gevoed door elektri-
citeit of gas. Barbecues of een afgeschermd verwarmingstoestel mogen ook met vaste 
brandstoffen gevoed worden. 
 
5.2.14. Ballonnen met brandbaar gas zijn verboden. 
 
5.2.15. Brandstoffen worden altijd buiten de tent opgeslagen. 
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Elektrische installaties 
 
5.2.16. De organisator van de kermis, markt of activiteiten in één of meer tenten zorgt voor 
wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de kermisattracties, standhouders 
en kramen eventueel kunnen aansluiten. 

De installaties die aangesloten zijn op die verdeelborden voldoen aan de regelgeving daar-
over en de regels van goed vakmanschap. 
 
5.2.17. De uitbaters van een kermisattractie of (markt)kraam die beschikken over een attrac-
tie, kraam of wagen met een elektrische installatie leggen daarvan een positief controlever-
slag voor, opgesteld door een erkend organisme zoals in artikel 275 van het AREI en artikel 
829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden. Hetzelfde geldt voor de 
organisator van een activiteit in één of meerdere tenten die beschikt over een elektrische 
installatie. 
 

Uitgangen van tenten 
 
5.2.18. Per aanwezige persoon is de uitgang van een tent 1,25 cm breed. De totale bezetting 
wordt berekend op 2 personen per m² netto-oppervlakte. Die wordt bepaald in overleg tussen 
de organisator en de brandweer. 

Vanaf een bezetting tussen 50 en 250 personen zijn er minimum twee uitgangen aanwezig, 
bij voorkeur in tegenovergestelde richting. Tot 500 personen zijn er minimum drie uitgangen 
aanwezig. Daarboven is er iedere keer één bijkomende uitgang per begonnen schijf van 500 
personen. 

De breedte van de uitgangen wordt gemeten op een hoogte van 1,5 m boven de normale 
vloerpas. 

De voorgeschreven pictogrammen duiden de verschillende uitgangen aan en veiligheidsver-
lichting verlicht voldoende deze uitgangen en hun respectieve pictogrammen. 
 

Plaatsings- en gebruiksvoorschriften van tenten 
 
5.2.19. Een attest bevestigt dat de tent werd opgebouwd volgens de plaatsingsvoorschriften. 

5.2.20. De tent wordt gebruikt volgens de richtlijnen van de persoon die ze plaatst. 

5.2.21. Bij een (nood)uitgang is het tentzeil niet dichtgevlochten. 

5.2.22. Het tentzeil is minimum brandklasse A2. 
 

Slotbepalingen 
 
5.2.23. Als de opstelling van de kermis, markt of tent of de onderlinge opstelling van de ker-
misattracties of (markt)kramen ingrijpend gewijzigd wordt, vragen de organisatoren via de 
burgemeester het advies van de bevoegde brandweerdienst aan. 

5.2.24. Voor de organisatoren de tent in gebruik nemen, is het gunstige advies van de 
brandweer vereist. 

5.2.25. De brandweer en/of de politie controleert tijdens het opbouwen van de kermis de 
naleving van deze verordening en de wettelijke voorschriften. 
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5.3 BRANDPREVENTIE IN HORECAZAKEN 

Algemeen 
 
DOEL 
5.3.1. Dit onderdeel bepaalt de minimale eisen voor de opvatting, de bouw en de inrichting 
van horecazaken om: 

− het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen; 
− de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 
− preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken. 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
5.3.2. Dit onderdeel is van toepassing op alle horecazaken die permanent uitgerust zijn met 
stoelen en/of tafels, zodat bezoekers eten of drank kunnen consumeren. 

Onder horecazaken worden verstaan: zalen, restaurants, feestzalen, parochiezalen, kanti-
nes, drankgelegenheden, cafés, verbruikszalen, tavernen, frieteethuizen, dansgelegenheden 
enz. 

5.3.3. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle gebouwen, lokalen of 
plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang 
heeft, onverminderd de voorschriften van andere reglementen die van toepassing kunnen 
zijn. 

Die gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "de horecazaak". 

5.3.4. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op instellingen van tijdelijke aard zoals ker-
misinrichtingen, tenten en dergelijke. 
 
TERMINOLOGIE 
5.3.5. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

− basisnormen: het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen 
voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten vol-
doen, en zijn latere wijzigingen; 

− netto-oppervlakte: de oppervlakte die beschikbaar is voor de aanwezige personen, ver-
minderd met de oppervlakte van vast meubilair, vestiaires en sanitair; 

− stappenplan: de vaststelling van de uitvoeringstermijnen die de exploitant moet naleven 
bij de aanpassingswerken. De bevoegde brandweerdienst bepaalt die termijnen in zijn 
brandweerverslag; 

− opvolgingscommissie: orgaan dat instaat voor de voortgangscontrole van het stappen-
plan en dat afwijkingen adviseert. 
De gemeenteraad bepaalt de samenstelling en werking van de opvolgingscommissie. 
Een brandweerofficier-preventionist van de bevoegde brandweerdienst maakt ambts-
halve deel uit van de commissie. 

Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen. 
 
REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN 
5.3.6. Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de ma-
terialen wordt verwezen naar bijlage 5 bij de basisnormen. 
 
Wanden van de lokalen 
De bekledingen van de wanden voldoen aan de classificatie in onderstaande tabel: 
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Vloerbekledingen Bekleding van verticale 
wanden 

Plafonds en valse 
plafonds 

Lokaal 

 
A1 

 
A1 

 
A1 

Technische lokalen 
Stookplaatsen 
Keukens 

 
A3 

 
A2 

 
A2 

Evacuatiewegen 
Publiek toegankelijke 
lokalen 

A3 A3 A2 Gebouwen met één 
bouwlaag 

Meubilair 
De bekledingen van het meubilair hebben minimaal classificatie A2. 

Versieringen 
Alle versiering brengt geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid met zich mee. 

BEPALING VAN HET AANTAL TOEGELATEN PERSONEN 
5.3.7. Het aantal toegelaten personen wordt bepaald volgens volgende criteria: 

− de netto-oppervlakte: 
• Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,4 per m2 netto-oppervlakte. Dit aantal 

wordt naar het onmiddellijk hogere gehele getal afgerond. 
• In horecazaken waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan worden be-

paald volgens het meubilair wordt het aantal toegelaten personen gelijkgesteld met 
het aantal zitplaatsen. 

− het aantal uitgangen: Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting 
die overeenstemt met het aantal uitgangen, zoals dat hierna bepaald wordt. 

− de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen: 
• Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat over-

eenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen vol-
gens punt 5.6. van bijlage 1 van de basisnormen. 

• De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt minimaal 0,80 m. 
• In horecazaken die beschikken over slechts één uitgang met een nuttige breedte klei-

ner dan 1,20 m bedraagt het aantal toegelaten personen 80. 

Het kleinste getal uit bovenvermelde berekeningen wordt aangenomen als het aantal toege-
laten personen. 

PROCEDURE 
5.3.8. Er wordt voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd bij de burge-
meester bij elke wijziging van de exploitatie of exploitant, transformatie- of renovatiewerken, 
vernieuwing van de binneninrichting, wijziging van de netto-oppervlakte, bestemmingswijzi-
ging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden. 
 
5.3.9. Wie een horecazaak openhoudt, opent of heropent heeft een exploitatievergunning 
nodig, uitgereikt door de burgemeester, na advies van de brandweer. Die toestemming kan 
altijd herzien worden. 
 

Vestigingsplaats en toegangswegen 
 
5.3.10. De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer. 
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Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegin-
gen zijn enkel toegelaten indien noch de evacuatie noch de veiligheid van de personen noch 
de actie van de brandweer daardoor in het gedrang komen. 
 

Compartimentering en evacuatie 
 
ALGEMEEN PRINCIPE 
5.3.11. De horecazaak is als een compartiment afgescheiden van woongedeelten met over-
nachtingsmogelijkheden, ongeacht of de uitbater en/of derden die gebruiken. 

5.3.12. De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag. 

Een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een 
binnenverbindingstrap (duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet 
groter is dan 2 500 m2. 

EVACUATIE VAN DE COMPARTIMENTEN 

Aantal uitgangen 
5.3.13. Elk compartiment heeft minimum: 

- één uitgang, indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt; 
- twee uitgangen, indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen 

bedraagt; 
- 2 + n uitgangen waarbij "n" het gehele getal is onmiddellijk groter dan de deling door 

1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer 
dan 500 personen bedraagt. 

5.3.14. De brandweer kan het minimum aantal uitgangen verhogen volgens de bezetting en 
de configuratie van de lokalen. 

5.3.15. Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de com-
partimenten. 

5.3.16. Indien de exploitant een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gevestigd als 
privé lokalen gebruikt, mag een uitgang van de horecazaak ook dienst doen als uitgang van 
dit privé gedeelte. 

5.3.17. Indien derden een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gevestigd als privé 
lokalen gebruiken, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist. 

De uitgangen 
5.3.18. De uitgangen liggen zoveel mogelijk in tegenovergestelde zones van het comparti-
ment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte. 
 

Voorschriften voor sommige bouwelementen 

WANDEN 
5.3.19. Het aanbrengen van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen 
brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden  

STRUCTURELE ELEMENTEN 
5.3.20. De structurele elementen hebben een weerstand tegen brand, in overeenstemming 
met onderstaande tabel: 
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 structuur van het gebouw 
aantal bouwlagen bovengrondse structuur dakstructuur ondergrondse structuur ** 
1 stabiliteit ½ uur stabiliteit ½ uur 1 uur 
2 1/2 uur 1/2 uur* 1 uur 
> 2 1 uur 1/2 uur* 1 uur 
* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door 

een bouwelement met weerstand tegen brand 1/2 uur. 
** De vloer van het laagste evacuatieniveau inbegrepen. 

5.3.21. De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de 
structurele elementen. 

PLAFONDS EN VALSE PLAFONDS 
5.3.22. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de 
valse plafonds een stabiliteit bij brand van 1/2 uur.  

5.3.23. De ruimte tussen het plafond en het valse plafond wordt onderbroken door de verlen-
ging van alle verticale wanden die minstens een weerstand tegen brand van 1/2 uur bezitten. 
 

Voorschriften voor de constructie van compartimenten en evacuatiewegen 

COMPARTIMENTEN 
5.3.24. De wanden tussen compartimenten hebben minstens de brandweerstand van de 
structurele elementen, met een minimum van 1/2 uur. 

EVACUATIEWEGEN EN VLUCHTTERRASSEN 
5.3.25. De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand tegen 
brand van de structurele elementen. 

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn, indien die beglaasde delen minimum 1 m verwij-
derd zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden. 

5.3.26. De trappenhuizen geven toegang tot een evacuatieniveau. 

5.3.27. Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks hetzij via 
een evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van 4.3. 

5.3.28. De trappen hebben de volgende kenmerken: 

a. Evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van 1/2 uur of dezelfde construc-
tieopvatting als een betonplaat met een weerstand tegen brand 1/2 uur. 

b. Zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige 
breedte die kleiner is dan 1,20 m is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is 
voor het vallen. 

c. De aantrede bedraagt in elk punt minstens 0,20 m. 
d. De optrede bedraagt niet meer dan 18 cm. 
e. De helling bedraagt niet meer dan 75% (maximaal hellingshoek 37°). 
− Zij zijn van het “rechte" type. “Wenteltrappen” worden toegestaan als ze verdreven treden 

hebben die, naast de vereisten in voorgaande punten a, b, d en e, een aantrede van 
minstens 24 cm hebben op de looplijn. 

5.3.29. Een doodlopende evacuatieweg is niet langer dan 15 m. 

5.3.30. De deuren op de evacuatiewegen bezitten geen vergrendeling die de evacuatie kan 
belemmeren. 
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5.3.31. De afstand van op elk punt van de horecazaak tot aan de dichtstbijzijnde uitgang 
bedraagt maximaal: 

- 20 m indien er maar één uitgang is; 
- 25 m indien er twee of meerdere uitgangen zijn. 

5.3.32. De uitgangen liggen zoveel mogelijk in tegenovergestelde zones van het comparti-
ment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte. 

5.3.33. Als veilige ruimten worden beschouwd: een ander compartiment of een ruimte in de 
open lucht die minstens 6 m verwijderd is van het gebouw en in verhouding staat tot de hoe-
veelheid gebruikers van de weg. Voor de berekening van deze veilige ruimte wordt rekening 
gehouden met de volledige maximale capaciteit van de horeca-inrichting en 2 personen per 
m². 

5.3.34. Uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie en die geen weerstand 
tegen brand van 1/2 uur hebben, geven op een evacuatieniveau niet uit op een evacuatie-
weg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, behalve bij de 
laatste 3 m van deze evacuatieweg. 

5.3.35. De evacuatiewegen en uitgangen bevatten geen voorwerpen die de evacuatie kun-
nen belemmeren. 

DRAAIZIN VAN UITGANGSDEUREN 
5.3.36. De deuren draaien ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang open. 

In instellingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur naar 
binnen draaien. 

In instellingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen draait min-
stens één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang open. 

In instellingen met een capaciteit vanaf 100 personen draaien alle uitgangsdeuren in beide 
richtingen ofwel in de richting van de uitgang open. 

5.3.37. Draaideuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren worden niet toegela-
ten als uitgang. 

De vleugels van glazen deuren dragen een merkteken dat volstaat om zich rekenschap te 
geven van hun aanwezigheid. 

5.3.38. Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan wor-
den geopend, is uitgerust met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle 
breedte opent wanneer de energiebron uitvalt die de deur doet werken. 

SIGNALISATIE 
5.3.39. De signalisatie van de uitgangen en nooduitgangen voldoet aan de ”Codex over het 
welzijn op het werk”. 
 
Boventallige deuren die niet voldoen aan de criteria van uitgang of nooduitgang worden met 
de juiste pictogrammen aangeduid (geen groenwitte). Deuren die niet naar uitgangen leiden, 
krijgen de vermelding “GEEN UITGANG”. 
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Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten 

TECHNISCHE LOKALEN EN RUIMTEN 

Algemeen 
5.3.40. Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment. 

Verwarming en brandstof 
Stookplaatsen 
5.3.41. De stookplaats beschikt over een hoge- en lage verluchting. 

 

Op een verwarmingsinstallatie met olie wordt een automatische blusinstallatie aangebracht. 

Bij een verwarmingsinstallatie met gas wordt altijd een buitenafsluiter aangebracht. 

In een strook van 1 m rond de stookinstallatie worden geen brandbare materialen opgesla-
gen. 

Indien de stookplaats gecompartimenteerd is door wanden met een brandweerstand van 
minimum 1 uur en door zelfsluitende deuren met een brandweerstand van een half uur, is 
een automatische blusinstallatie niet nodig. 

Verwarmingsinstallaties met een vermogen > 70 kW, ongeacht de aard van de brandstof, 
worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de 
voorschriften van de norm NBN B 61-001. 

Lokale verbrandingstoestellen 
5.3.42. Verwarmingstoestellen die niet op elektriciteit werken, zijn aangesloten op een 
schoorsteen. 

Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of houders met vloeibare brand-
stoffen worden niet toegelaten in de horecazaken. 

Butaan- en propaangas in flessen 
5.3.43. Butaan- en propaangas in flessen worden in de open lucht ondergebracht, net zoals 
de lege flessen ervan. 

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast. 

KEUKENS 
5.3.44. Enkel keukens met een frituurtoestel worden van de andere gebouwdelen geschei-
den door wanden met weerstand tegen brand van 1 uur en door (bij brand) zelfsluitende deu-
ren of luiken met een brandweerstand van een half uur. 

5.3.45. De keuken moet niet als een compartiment afgescheiden zijn van de horecazaak 
indien elk vast frituurtoestel een vaste automatische blusinstallatie heeft die gekoppeld wordt 
aan een toestel dat de energietoevoer naar het frituurtoestel automatisch onderbreekt. 
 

Uitrusting van de gebouwen 

ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIES VOOR DRIJFKRACHT, VERLICHTING 
EN SIGNALISATIE 
 5.3.46. Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten 
en aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 
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VEILIGHEIDSVERLICHTING 
5.3.47. De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de lift-
kooien en de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek hebben veiligheidsverlich-
ting. Die mag gevoed worden door de normale stroombron. Indien die uitvalt, voeden één of 
meer autonome stroombronnen de verlichting. 

5.3.48. Autonome verlichtingstoestellen die aangesloten zijn op de kring die de bewuste 
normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen 
voor een goede werking bieden. 

INSTALLATIES VOOR BRANDBAAR GAS VERDEELD DOOR LEIDINGEN 
5.3.49. Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed 
vakmanschap. 

MELDINGS- EN ALARMINSTALLATIES 
5.3.50. Deze installaties worden vastgesteld na advies van de bevoegde brandweerdienst. 

5.3.51. Elke horecazaak heeft een vast telefoontoestel. Dat vermeldt de oproepnummers van 
de hulpdiensten en de naam, het adres en het telefoonnummer van de horecazaak. 

5.3.52. In horecazaken met een capaciteit vanaf 100 personen is een alarmsysteem be-
schikbaar, waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet de hore-
cazaak zo spoedig mogelijk te verlaten. 

Een alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het 
publiek toegankelijke lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn. 

BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 
5.3.53. De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen. 

5.3.54. Het personeel heeft duidelijke instructies gekregen over de taakverdeling bij brand en 
over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. Die instructies worden vermeld in het 
veiligheidsregister. 

5.3.55. Het brandbestrijdingsmateriaal is: 

− goed onderhouden; 
− beschermd tegen vorst; 
− doelmatig gesignaleerd; 
− gemakkelijk bereikbaar; 
− oordeelkundig verdeeld. 
Het kan altijd onmiddellijk werken. 

ANDERE TECHNISCHE INSTALLATIES (VERLUCHTING, R.W.A.-INSTALLATIES...) 
5.3.56. De bevoegde brandweerdienst kan volgens de risico’s bijkomende eisen opleggen 
voor andere technische installaties. 
 

Onderhoud en periodieke controle 

ONDERHOUD 
5.3.57 De technische uitrusting van de horecazaak zoals dampkappen enz. wordt in goede 
staat gehouden. 
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PERIODIEKE CONTROLE 
5.3.58. De verantwoordelijke laat volgende installaties periodiek controleren, hetzij door een 
bevoegde persoon (BP) hetzij door een bevoegde installateur (BI) hetzij door een daartoe 
erkende Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC): 

installatie controleorgaan periodiciteit 
Personenliften EDTC Zie reglemente-

ring daarover 
Goederenliften EDTC Zie reglemente-

ring daarover 
Centrale verwarming en schouwen BI/BP jaarlijks 
Alarm * BI/BP jaarlijks 
Branddetectie * BI/BP jaarlijks 
Brandbestrijdingsmiddelen * BI/BP jaarlijks 
Individuele gasverwarmingstoestellen* BI/BP jaarlijks 
Gasinstallatie * BI/BP vijfjaarlijks 
Laagspanning * EDTC vijfjaarlijks 
Veiligheidsverlichting BI/BP jaarlijks 
Veiligheidsverlichting EDTC vijfjaarlijks 
Hoogspanning van de zaak EDTC jaarlijks 
* worden bovendien gecontroleerd bij: 

− elke wijziging van exploitatie of exploitant 
− transformatie- of renovatiewerken 
− vernieuwing van de binneninrichting 
− wijziging van de netto-oppervlakte 
− bestemmingswijziging 
− elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden. 

VEILIGHEIDSREGISTER 
5.3.59. In elke horecazaak kunnen de bevoegde personen een veiligheidsregister inzien. Het 
bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen: 

− exploitatievergunning 
− brandweerverslag 
− aantal toegelaten personen 
− verslagen van de periodieke controles 
− instructies bij brand 
− verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien 

van toepassing). 
 

Overgangsbepalingen 
5.3.60. Als overgangsmaatregel kan de burgemeester voor bestaande inrichtingen termijnen 
toestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren. 

5.3.61. De brandweer legt de termijnen van de overgangsbepalingen op. Ze gebruikt vol-
gende leidraad: 

− drie maanden: opmerkingen over de evacuatie zoals veiligheidsverlichting, alarm en mel-
ding, detectie, uitgangen en evacuatiewegen, pictogrammen, draagbare blustoestellen en 
hun signalisatie, RWA-installaties, keuringen van elektrische installaties-gasinstallaties-
liften; 

− zes maanden: opmerkingen over de overige blusmiddelen en hun signalisatie, toeganke-
lijkheid van de brandweer; 
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− twee jaar: opmerkingen over compartimentering, reactie van materialen bij brand, brand-
weerstand van bouwelementen, stabiliteit, gebruikte materialen. 

5.3.62. De aanpassingen zijn niet in strijd met punten die door andere wets- of verordenings-
bepalingen geregeld worden. De brandweer kan rekening houden met plaatselijke omstan-
digheden en strengere termijnen opleggen. 
 

Afwijkingen 
5.3.65. De burgemeester kan afwijkingen toestaan, indien het onmogelijk is te voldoen aan 
één of meerdere vereisten van deze verordening, onverminderd de bepalingen van het 
ARAB of andere wettelijke bepalingen. 

5.3.66. Wie om een afwijking verzoekt, dient een duidelijk gemotiveerde aanvraag in bij de 
burgemeester en voegt gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde 
bijkomende veiligheidsmaatregelen bij. 

5.3.67. Alternatieve oplossingen bieden een veiligheidsniveau dat minstens gelijk is aan het 
niveau in de voorschriften. 

5.3.68. Afwijkingen worden alleen toegestaan mits de brandweer ze gunstig adviseert. 
 

5.4. RICHTLIJNEN VOOR KAMPVUREN EN KERSTBOOMVERBRANDINGEN 
 
5.4.1. Kampvuren en kerstboomverbrandingen worden enkel ontstoken op een onder-
grond zonder begroeiing. 

5.4.2. De maximale diameter van het vuur bedraagt 5 m. Grotere diameters worden 
expliciet gemeld aan de brandweerdienst, die in onderling overleg met de organisato-
ren bepaalt welke bijkomende maatregelen getroffen moeten worden. 

5.4.3. Alleen zuiver hout wordt gebruikt als brandstof voor het kampvuur of de kerst-
boomverbranding. 

5.4.4. Het vuur wordt enkel aangestoken met klein hout, papier en eventueel aan-
steekblokken. Benzine, gasolie of andere brandstoffen zijn daarvoor streng verboden. 

5.4.5. De organisatoren zorgen ervoor dat in de onmiddellijke omgeving van het kamp-
vuur of de kerstboomverbranding geen obstakels voorkomen waarover personen kun-
nen vallen en/of struikelen. 

5.4.6. De organisatoren zien erop toe dat de personen die rond het kampvuur of de 
kerstboomverbranding zitten geen kleding dragen die vervaardigd is uit gemakkelijk 
brandbare materialen. (kunststoffen regenjasjes …). 

5.4.7. Het kampvuur of de kerstboomverbranding wordt gehouden op een veilige af-
stand van elke bebossing en/of bebouwing. Die afstand wordt in overleg met de 
brandweer bepaald. 

5.4.8. Bij het beëindigen van het kampvuur of de kerstboomverbranding zorgen de or-
ganisatoren ervoor dat het vuur volledig gedoofd wordt. 

5.4.9. Indien in de omgeving van het vuur tenten of barakken aangewend worden, zijn 
de materialen voor de opbouw van deze zaken altijd deugdelijk en goed onderhouden. 
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Bij gebruik van een tent leggen de organisatoren een attest voor waaruit blijkt dat het 
tentzeil vervaardigd is uit moeilijk ontvlambaar materiaal. 

5.4.10. Het kampvuur of de kerstboomverbranding wordt enkel gehouden onder con-
stant toezicht van een meerderjarige, van wie de naam vooraf aan de brandweer mee-
gedeeld wordt. 

5.4.11. Als het kampvuur of de kerstboomverbranding ontstoken wordt, meldt de ver-
antwoordelijke dit telefonisch aan de brandweer. 

5.4.12. Bij zeer droog weer wordt in overleg met de brandweer bepaald of het kamp-
vuur of de kerstboomverbranding mag plaatsvinden. 

5.4.13. De organisatoren zorgen voor voldoende blusmiddelen. Het aantal wordt in 
overleg met de brandweer bepaald. Indien de organisatie het schriftelijk aanvraagt, kan 
de brandweerdienst enkele draagbare brandblustoestellen ter beschikking stellen. 

5.4.14. De hydranten in de onmiddellijke omgeving van de inrichting worden altijd vrij-
gehouden en zijn gemakkelijk bereikbaar voor de brandweer. 

5.4.15. In de onmiddellijke omgeving van het kampvuur of de kerstboomverbranding staat 
een telefoontoestel ter beschikking, met duidelijke vermelding van: 

− het adres van de inrichting; 
− de oproepnummers van de hulpdiensten: 

• Ziekenwagen: 100 (gsm: 112) 
• Brandweer: 100 (gsm: 112) 
• Politie: 101 (gsm: 112). 

5.4.16. De toegangswegen tot de inrichting worden altijd vrijgehouden en zijn gemak-
kelijk bereikbaar voor de wagens van de dienst 100, de politie en de brandweer. 

5.4.17. De organisatie stelt alles in het werk om: 

− het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen; 
− de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 
− preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken. 

5.4.18. Deze adviezen beperken de bestaande voorschriften en bepalingen niet. 

5.4.19. De brandweer wordt opnieuw geraadpleegd bij eventuele wijzigingen achteraf. 

5.4.20. Voordat de inrichting in gebruik genomen wordt, vragen de uitbaters aan de 
burgemeester een controle door de brandweer aan. 

5.4.21. De gemachtigde afgevaardigden van de brandweer krijgen vrije toegang tot de 
inrichting om de naleving van bovenvermelde voorschriften te controleren. 
 

5.5. RICHTLIJNEN VOOR VUURWERK 
 
5.5.1. De organisatoren van vuurwerk bezorgen vooraf volgende documenten en inlichtingen 
aan de burgemeester: 

− een document met volgende inlichtingen: 
• datum, uur en duur van het vuurwerk; 
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• naam, leeftijd en adres van de organisator; 
• naam, leeftijd en adres van de technisch verantwoordelijke; 
• naam, leeftijd en adres van de operator(en) van het vuurwerk; 

− de beschrijving van het pyrotechnisch materiaal dat gebruikt zal worden: 
• naam van het vuurwerk; 
• gewicht en de aard (indien gekend); 
• het kaliber; 
• de straal van de neerslag; 
• de maximale hoogte van het materieel; 

− naam en adres van de leverancier; 
− het afschrift van de polis wettelijke aansprakelijkheidsverzekering; 
− een aanduiding van de afgesloten straten en de voorbehouden toegangen voor de hulp-

diensten; 
− de machtiging van het Bestuur van de Luchtvaart; 
− een raming van het aantal toeschouwers; 
− een grondplan op schaal met de opstelling en bereikbaarheid van het vuurwerk. 

De technisch verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk dateren en onderteke-
nen deze documenten. Beide personen zijn in elk geval meerderjarig. 

5.5.2. De vuurwerk- en neerslagzones bevinden zich in geen geval op minder dan 180 meter 
van een inrichting van klasse 1, die als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk aangeduid wordt en 
die ofwel brandgevaar ofwel ontploffingsgevaar inhoudt. 

5.5.3. Elk punt dat op minder dan 45 m van pyrotechnisch materieel, een ontstekingsmecha-
nisme of van de potentiële neerslagzone ligt, is verboden voor het publiek. De zo afgeba-
kende zone wordt omringd met dranghekken of soortgelijke hekken. Enkel bevoegde perso-
nen hebben toegang tot die zone. 
In die zone geldt een strikt verbod te roken en vlammen of vonken voort te brengen. Dit ver-
bod wordt aangegeven met de gepaste pictogrammen. 
In die zone worden geen voertuigen geparkeerd en alle ontvlambare materialen worden er 
verwijderd worden. 
De baan van vuurpijlen komt nooit dichter dan 8 meter bij om het even welk voorwerp. Deze 
afstanden zijn minima die door de technisch verantwoordelijke van het vuurwerk verhoogd 
worden volgens de eigenschappen van het pyrotechnisch materieel en de meteorologische 
omstandigheden wanneer het vuurwerk wordt afgestoken. 
De oppervlakte waarop het vuurwerk staat opgesteld wordt eventueel rondom bijkomend 
beschermd met zandzakjes of analoge middelen om het publiek te beschermen tegen de 
gevolgen van een onverwachte ontsteking van het materieel dat zich bevindt op de grond. 

5.5.4. Tijdens het afsteken van het vuurwerk vindt geen enkel transport van gevaarlijke stof-
fenplaats, in de zin van het Europese Verdrag betreffende het internationaal vervoer van 
gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Dergelijk vervoer wordt ook niet geparkeerd in de 
vastgestelde veiligheidszone tijdens het afsteken van vuurwerk. 

5.5.5. Uiterlijk twee kalenderdagen voor het vuurwerk bezorgen de organisatoren een 
schriftelijk bericht aan de personen die in de kritieke zone wonen om hen te verzoeken de 
dakramen te sluiten en kwetsbaar materieel (tenten…) te beschutten. 

5.5.6. Dicht bij de plaats van het vuurwerk (<50 m), is er een mobiele telefoonverbinding, met 
duidelijke vermelding van: 

− het adres waar het vuurwerk afgeschoten wordt; 
− de oproepnummers van de hulpdiensten: 

• Ziekenwagen: 100 (gsm: 112) 
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• Brandweer: 100 (gsm: 112) 
• Politie: 101 (gsm: 112). 

5.5.7. Een erkende instelling controleert de elektrische installatie met lage spanning die 
eventueel voor de ontsteking zorgt. 

5.5.8. De technische verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk sluiten een ver-
zekeringspolis af om hun wettelijke aansprakelijkheid te dekken. 

5.5.9. Al de toegangswegen worden vrijgehouden voor de wagens van de dienst 100, van de 
politie en van de brandweer. 

5.5.10. In de onmiddellijke omgeving van het vuurwerk worden voldoende blusmiddelen op-
gesteld. Het aantal wordt in overleg met de brandweer bepaald. Indien de organisatie het 
schriftelijk aanvraagt, kan de brandweerdienst enkele draagbare brandblustoestellen ter be-
schikking stellen. 

5.5.11. De technisch verantwoordelijke ziet permanent toe op de eventuele opslag van het 
pyrotechnisch materieel dat gebruikt wordt voor het vuurwerk. 

5.5.12. De technisch verantwoordelijke houdt toe in de kritieke zone toezicht tijdens het 
vuurwerk en tot 30 minuten na het beëindigen ervan. 

5.5.13. De opvatting, de bouw en de inrichting van het geheel voldoen minimaal aan alle 
eisen om: 

− het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen; 
− de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 
− preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken. 

5.5.14. Deze adviezen beperken de bestaande voorschriften en bepalingen niet. 

5.5.15. De brandweer wordt opnieuw geraadpleegd bij eventuele wijzigingen achteraf. 

5.5.16. Voordat het vuurwerk ontstoken wordt, wordt dit telefonisch gemeld aan de 
brandweer. 

5.5.17. De gemachtigde afgevaardigden van de brandweer krijgen vrije toegang tot de 
inrichting om de naleving van bovenvermelde voorschriften te controleren. 
 

HOOFDSTUK 6 BEGRAAFPLAATSEN 
 
6.1. De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van 8 uur tot zons-
ondergang. 

6.2. Volgende personen mogen zich niet op een begraafplaats bevinden: 

− wie zich onwelvoeglijk gedraagt; 
− wie dieren bij zich heeft, behalve honden aan de leiband; 
− wie een vuurwapen draagt, tenzij men hiertoe gemachtigd is voor zijn beroep. 

6.3. Niemand verstoort op een begraafplaats de orde of de eerbied voor de doden. Hieronder 
wordt in het bijzonder verstaan: 

− aanplakbrieven of opschriften aanbrengen, behalve wanneer de regelgeving over de be-
graafplaatsen of de gemeentelijke verordeningen dat toestaan; 
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− goederen verkopen of zijn diensten aanbieden; 
− voorwerpen, papier, inpakmateriaal, vuilnis en groenafval achterlaten op een plaats die 

daartoe niet bestemd is of vuilnis en afval achterlaten dat vreemd is aan de begraafplaats 
en aanhorigheden; 

− afval of vuilnis onderdelven; 
− in de struiken of op de grasperken lopen; 
− grafmonumenten of –tekens schenden of bevuilen; 
− de wegen beschadigen; 
− spelen; 
− roepen of zich luidruchtig, onwelvoeglijk of strijdig met de goede orde gedragen; 
− op een begraafplaats komen met andere voorwerpen dan die om grafstenen of nissen te 

onderhouden; 
− met fietsen of motorvoertuigen op een begraafplaats komen, behalve als dat dienstvoer-

tuigen zijn; 
− de afsluiting en de muren evenals de afrastering of omheining van de begraafplaatsen 

beklimmen of oversteken; 
− de aanduidingen van de begraafplaatsen en de beplantingen beschadigen; 
− op om het even welke manier de uitvaartplechtigheden en/of de gemeentelijke werk-

zaamheden verstoren; 
− werken uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

6.4. De wegen op de begraafplaatsen worden altijd vrij gehouden. 

6.5. Niemand verhindert de doorgang van een lijkstoet. 

6.6. Wie zich op een begraafplaats misdraagt, kan van die plaats verwijderd worden. De be-
graafplaatsverantwoordelijke houdt toezicht op de begraafplaats en brengt over de overtre-
dingen verslag uit bij de burgemeester, die een proces-verbaal opstelt. 

6.7. Het gemeentebestuur kan de personen die haar schade berokkenen burgerrechtelijk 
vervolgen. 

6.8. Buiten de bepalingen in deze verordening geldt op de gemeentelijke begraafplaatsen het 
specifieke reglement dat de gemeenteraad daartoe heeft vastgesteld. 
 

HOOFDSTUK 7 REINHEID VAN HET OPENBARE DOMEIN 

7.1 ALGEMEEN 
 
7.1.1. Op de openbare wegen en in parken, aanplantingen, aangelegde groene zones, sport- 
en speelpleinen worden volgende materialen niet gestort, neergelegd of weggeworpen: 

− vuilnis 
− aarde 
− gruis 
− puin 
− vruchtenschillen 
− groenteafval 
− papier 
− alle andere voorwerpen die het wegverkeer kunnen belemmeren of nadelig zijn voor de 

openbare reinheid, gezondheid en veiligheid. 
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Landbouwers, aannemers, grond- en loonwerkers verwijderen onmiddellijk alle aarde of 
grond van de openbare weg die de banden van hun voertuigen hebben achtergelaten bij het 
aan- en afrijden. 

7.1.2. Alle eigenaars of huurders zorgen ervoor dat de trottoirs voor hun huizen, magazijnen, 
werkhuizen, hoven en omheiningen rein zijn of doen ervoor zorgen. Ze ruimen modder en 
vuilnis op. 

Ze onderhouden de gelijkgrondse of verhoogde bermen tussen de boordstenen van de weg 
en de rooilijn degelijk en waken erover dat de rioolroosters of de goten langs de trottoirs vrij 
blijven. Dat geldt ook voor de eigenaars of huurders van onbebouwde gronden of voor hun 
vertegenwoordigers. 

Bij het onderhouden van die bermen gebruiken ze geen herbiciden. Niet-verharde bermen 
worden gemaaid volgens de bepalingen van het Bermbesluit. 

De gemeentelijke diensten ruimen en reinigen bovenvermelde plaatsen van ambtswege en 
op kosten van de betrokkene die nalaat dit zelf te doen, onverminderd de straffen in dit re-
glement. 

7.1.3. De huisbewaarders of de portiers ruimen en reinigen de trottoirs en bermen en houden 
de rioolroosters en goten vrij voor de openbare gebouwen. De eigenaars doen zelf of door 
een tussenpersoon hetzelfde voor onbewoonde huizen of eigendommen. 

Voor huizen waar verschillende gezinnen wonen, rusten deze verplichtingen op de personen 
die de bewoners in onderling overleg daartoe aanstellen, behalve indien een huishoudelijk 
reglement van het appartementsgebouw het anders bepaalt. 

7.1.4. De uitbaters van volgende toestellen en inrichtingen zorgen voor voldoende, pas-
sende, goed bereikbare en duidelijk zichtbare recipiënten voor PMD (plastic flessen, metaal 
en drankkartons) en restafval: 

− drankautomaten 
− snackbars 
− frieteethuizen 
− ijssalons 
− kramen op kermissen, braderieën en (jaar)markten 
− alle inrichtingen die voedingsmiddelen of dranken verkopen die buiten de inrichting ge-

bruikt worden. 

Zij waken voortdurend over de reinheid van de standplaats en de openbare weg in de omge-
ving van hun voertuig, kraam of inrichting. Ze maken de recipiënten tijdig leeg of vervangen 
ze als dat nodig is. Ze zorgen ervoor dat hun toestellen geen reuk noch rook verspreiden die 
de voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen. 

Die uitbaters verlaten hun staanplaats pas als die en de onmiddellijke omgeving ervan gerei-
nigd zijn. De burgemeester kan hun vergunning intrekken als ze deze verplichting niet nale-
ven. 

7.1.5. Het college van burgemeester en schepenen kan de houders van een vergunning voor 
het opslaan van autowrakken, afbraakmaterialen, parkeerplaatsen voor tweedehandsvoer-
tuigen, industriële en semi-industriële bedrijfs- of opslagplaatsen verplichten een degelijke, 
esthetische en ongevaarlijke omheining te plaatsen. 
 

7.1.6. Iedereen mag op eigen terrein een stapelplaats aanleggen voor het composteren van 
eigen groente-, fruit- en tuinafval, mits deze stapelplaats geen hinder teweegbrengt voor de 
buurtbewoners. 
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7.1.7. Niemand keert, werpt of giet slijk, as, huis- en straatvuil, afgewerkte olie, stenen en 
andere voorwerpen of vloeistoffen dan water, in rioolmonden of straatkolken. 
 
7.1.8. Op de openbare weg worden geen voertuigen onderhouden. 
 
7.1.9. Niemand wast of reinigt voertuigen op de openbare weg, privé-personenwagens uitge-
zonderd. Na afloop wordt alle afval zoals aarde, zeep(resten), modder, onderhoudsproduc-
ten enz. zorgvuldig verzameld en van de openbare weg verwijderd. 

Niemand wast of reinigt voertuigen aan parken, hoven en speelpleinen. 
 
7.1.10. Niemand onderhoudt of herstelt caravans en aanhangwagens op het openbare do-
mein. 
 
7.1.11. Mortel of andere metselspecie worden niet rechtstreeks op het wegdek aangemaakt 
om te vermijden dat de rijbaan of wegmarkeringen beschadigd worden. 
 
7.1.12. Niemand sluikstort op de openbare weg, in de gebouwen van openbaar nut, op de 
rustbanken of op andere openbare plaatsen om het even welke afvalstoffen en voorwerpen 
die de openbare weg bevuilen, mensen kunnen doen vallen, het verkeer belemmeren, scha-
delijke uitwasemingen voortbrengen of verstoppingen veroorzaken. Dergelijke stoffen en 
voorwerpen worden op die plaatsen ook niet achtergelaten, neergelegd of weggegooid. 
 
7.1.13. De gemeente ruimt ambtshalve de afvalstoffen op die achtergelaten worden op een 
ongeoorloofde wijze, plaats of tijdstip, of laat ze opruimen. Ze vordert via de rechtbank de 
reële opruimings-, afvoerings- en verwerkingskosten van die afvalstoffen terug van de per-
soon die de afvalstoffen achtergelaten heeft, de opdracht of de toestemming tot het achter-
laten heeft gegeven of de eigenaar van de afvalstoffen is, onverminderd de eventuele inning 
van een gemeentelijke belasting. 

Aparte convenanten of overeenkomsten, in het bijzonder met de ophaaldienst, kunnen het 
aanpakken van sluikstorten regelen. 
 
7.1.14. Niemand deponeert gewoon huisvuil in de straatcontainers, papierkorven en afval-
containers die het gemeentebestuur of andere openbare besturen in de straten en parken en 
op de pleinen geplaatst hebben. Deze containers worden enkel gebruikt voor het deponeren 
van afvalstoffen waarvoor ze bestemd zijn, bvb. kleine verpakkingen van voedingsmiddelen 
of dranken die op die plaats zelf genuttigd werden. 
 
7.1.15. De eigenaars van braakgronden en de eigenaars, huurders of gebruikers van be-
bouwde percelen onderhouden deze, maaien ze en houden ze rein. Als ze dit nalaten, kun-
nen de gemeentelijke diensten die werken op kosten van de verantwoordelijke overtreder 
uitvoeren. 

Niemand legt vuilnis, puin of soortgelijke stoffen op braakgronden of bewaart ze daar. 
 
7.1.16. Niemand laat afval-, was- en huiswater of alle andere vloeistoffen uit de bebouwde of 
onbebouwde eigendommen op de openbare weg vloeien. Hetzelfde geldt voor regenwater 
dat afkomstig is van binnenplaatsen, terrassen of daken als er een gracht, waterloop of riole-
ringsnet bestaat op die plaats. 
 
7.1.17. Niemand gooit voorwerpen in beken, vijvers, rivieren, putten, fonteinen, waterlopen of 
grachten of verontreinigt het water ervan. 
 
7.1.18. Mestputten die aan het openbare domein grenzen, hebben ondoordringbare zijwan-
den en bodems. De zijwanden ervan steken minstens vijftig centimeter boven de grond uit. 
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De putten hinderen de buren niet. Ze lekken niet en bevuilen het openbare domein niet. 
 
7.1.19. Een nieuwe mestput ligt aan alle zijden minstens zes meter van de perceelgrens, 
behalve als hij daarvan gescheiden is door een dichte haag of een onoverzienbare muur van 
minsten twee meter hoog. Ze lekken niet en bevuilen het openbare domein niet. 
 
7.1.20. Niemand watert op het openbare domein. 

De houders en uitbaters van drankgelegenheden en de organisatoren van evenementen 
installeren voldoende toiletten voor hun klanten en bezoekers. 
 
7.1.21. Niemand brengt opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlug-
schriften, plakbriefjes, zelfklevers aan op: 

− de openbare weg 
− bomen en aanplantingen 
− plakborden 
− voor- en zijgevels en muren 
− omheiningen, pijlers, palen en zuilen 
− bouwwerken 
− monumenten 
− andere plaatsen dan deze die de gemeente voor aanplakking bestemd heeft 
− andere plaatsen dan deze waarop de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk het aan-

plakken heeft toegestaan; 
− andere plaatsen dan deze waarop de gebruiksgerechtigde het aanplakken voorafgaande-

lijk en schriftelijk heeft toegestaan, voor zover de eigenaar daarmee voorafgaandelijk en 
schriftelijk eveneens akkoord is gegaan. 

Op het eerste bevel van de politie worden de voorwerpen verwijderd die in strijd met deze 
bepaling zijn aangebracht. Als de daders nalaten dat bevel na te leven, zal de gemeente zelf 
en op kosten van de overtreders de voorwerpen verwijderen. 
 
7.1.22. Wettig aangebrachte aanplakbiljetten mogen niet kwaadwillig afgetrokken, ge-
scheurd, bevuild of bedekt worden. 
 

7.2. OPRUIMACTIES VAN SLUIKSTORTINGEN 
 
7.2.1. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen 
op niet-reglementaire plaatsen, op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire re-
cipiënten. 
 
7.2.2. Iedereen mag op het openbare domein opruimacties van sluikstortingen organiseren. 

7.2.3. Wie een gelegenheidsopruimactie van sluikstortingen wil organiseren op privé-domei-
nen met milieuwaarde vraagt voorafgaandelijk schriftelijk de toestemming daarvoor aan de 
eigenaar(s) en eventuele pachthouder(s). 
Het doel van dergelijke acties is in eerste instantie de sensibilisering van de bevolking. 

7.2.4. De initiatiefnemers dienen minstens twintig kalenderdagen vóór de geplande actie bij 
de burgemeester een aanvraag in. Die vermeldt plaats(en) en duur van de actie en bevat 
eveneens de toestemming van de eigenaar(s) en eventuele pachthouder(s). 

7.2.5. De burgemeester stelt de initiatiefnemers minsten zes kalenderdagen voor de actie 
schriftelijk in kennis van zijn besluit. Dat vermeldt de plaats waar het verzamelde zwerfvuil 
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gedeponeerd kan worden. Het gemeentebestuur haalt het verzamelde zwerfvuil kosteloos op 
die plaats op. 

7.2.6. Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of beschadiging 
van privé- of openbare bezittingen of infrastructuur bij de opruimactie. 

7.2.7. Niemand verstoort natuurlijke biotopen en de fauna en flora bij de opruimactie. 

7.2.8. Dezelfde initiatiefnemers krijgen maximum vier keer per jaar de toestemming voor een 
gelegenheidsopruimactie. 
 

7.3. VERSPREIDING VAN ONGEADRESSEERD HANDELSRECLAMEDRUKWERK 
 
7.3.1. Definities: 

− Onder verspreiders wordt verstaan: de organisatie of persoon die het ongeadresseerde 
handelsreclamedrukwerk verspreidt of doet verspreiden. 

− Onder ongeadresseerde handelsreclame wordt verstaan: openbare aanprijzing van goe-
deren, diensten of het vragen van diensten die gratis aan huis verspreid worden, zonder 
de vermelding van het adres van de ontvanger. 

7.3.2. Verspreiders van ongeadresseerde handelsreclame steken dergelijk drukwerk niet in 
de brievenbussen waarop een sticker meedeelt dat het daar niet gewenst is. 

7.3.3. De verspreiders houden het aantal aangebrachte stickers bij en stemmen de hoeveel-
heid ongeadresseerde handelsreclame die ze verspreiden daarop af. 

7.3.4. De verspreiders van dergelijk drukwerk en huis-aan-huisbladen deponeren deze stuk-
ken zodanig in de brievenbussen dat alleen de bewoners van de bewuste woongelegenheid 
de reclame of bladen kunnen wegnemen. Ze vermijden dat die stukken op de openbare weg 
kunnen vallen of waaien. 

7.3.5. Dit onderdeel geldt niet voor het drukwerk dat verspreid wordt door plaatselijke vereni-
gingen waarop als sponsoring handelsdrukwerk is aangebracht. De oppervlakte die deze 
reclame inneemt, is niet groter dan de redactionele tekst en dan een bladspiegel formaat A. 
 

HOOFDSTUK 8 BESTRIJDING VAN LUCHTVERONTREINIGING 
 
8.1 LUCHTVERONTREINIGING EN AFVALVERBRANDING 
 
8.1.1. Niemand veroorzaakt rook, roet, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen die 
buren kunnen hinderen of de lucht verontreinigen, en ook geen vermijdbare neerslag of uit-
wasemingen die schadelijk zijn voor de openbare gezondheid, veiligheid, landbouw, ge-
denktekens, bouwwerken, natuurschoon enz. 

Wie velden bemest of mest verwerkt volgens het mestdecreet beperkt maximaal abnormale 
geurhinder. 
 
8.1.2. Niemand verbrandt in de open lucht om het even welke afvalstoffen, onverminderd de 
toepassing van andere wettelijke bepalingen. 

Dit verbod geldt niet voor plantaardige afvalstoffen van het onderhoud van de eigen tuin, van 
eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden of van ontbossing en ontginning van gron-
den, of als er een specifieke vergunning voor de verbranding werd uitgereikt. 
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Afval wordt in de open lucht enkel verbrand onder permanent toezicht en permanente ver-
antwoordelijkheid van een volwassene. Het wordt niet verbrand bij hevige wind, mist, hoge 
luchtvochtigheid of bij lage temperatuursinversie, om rookhinder te vermijden. 
 
8.1.3. Als de politie of een bevoegde ambtenaar een overtreding vaststelt van voorgaande 
bepalingen, kunnen zij opleggen dat verbrandingsrecipiënten zoals open vaten en dergelijke 
verwijderd worden. 

De gemeente kan ze ambtshalve en op kosten van de overtreder verwijderen als die het be-
vel niet naleeft. Bij voortdurende inbreuken kan de burgemeester bijkomende maatregelen 
opleggen. 
 
8.1.4. Eigenaars, huurders of vruchtgebruikers houden de schoorstenen en rookkanalen die 
ze gebruiken voortdurend in goede staat en laten ze minstens éénmaal per jaar schoonma-
ken door een bevoegde dienst, onverminderd de bepalingen van artikel 48 van het Veldwet-
boek. 
 
8.1.5. Een officieel erkende dienst reinigt minstens ieder trimester de ovens die regelmatig 
gebruikt worden, onverminderd de bepalingen van artikel 48 van het Veldwetboek. 
 

8.2 STOKEN MET ALLESBRANDERS 
 
8.2.1. Wie een verwarmingsinstallatie van het type allesbrander gebruikt, zorgt ervoor dat de 
installatie geen luchtverontreiniging veroorzaakt die de gezondheid kan schaden. Daarvoor 
bouwen die gebruikers onder andere de schoorstenen en andere afvoerkanalen recht om-
hoog, trekken ze die voldoende hoog op en laten ze die regelmatig reinigen, onverminderd 
de bepalingen van artikel 48 van het Veldwetboek. 
 
8.2.2. Wie een allesbrander gebruikt, stookt daarin uitsluitend onbewerkt hout en steenkool 
of afgeleide producten. 
 
8.2.3. Niemand stookt in een allesbrander bij ongunstige weersomstandigheden zoals lang-
durige temperatuurinversie en windstilte. 
 
8.2.4. Dit onderdeel geldt niet voor het stoken in witloofforceerinstallaties en in andere pro-
fessionele land- en tuinbouwbedrijven, behalve indien de wet anders luidt. 
 

HOOFDSTUK 9 BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER 
 
9.1. Onverminderd de wetten, decreten en besluiten over de bestrijding van de geluidshin-
der, gelden de volgende bepalingen op het grondgebied van de gemeente. 
 
9.2. Tenzij het anders vermeld wordt, stemmen de definities van de begrippen in dit hoofd-
stuk overeen met die in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende al-
gemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. 
 
9.3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder "overdag" van 7 uur tot 22 uur en on-
der " 's nachts " van 22 uur tot 7 uur verstaan. 
 
9.4. Niemand maakt overdag zonder enige noodzaak of door een gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg gerucht of rumoer dat de rust van inwoners kan verstoren. 
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9.5. Onverminderd de bepalingen van het vorige artikel is elke activiteit verboden, waarvan 
het specifieke geluid, namelijk de component van het omgevingsgeluid die kan worden toe-
geschreven aan de activiteit, hoger is dan de laagste van de volgende waarden: 

− de LA95-meetwaarde (het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de tijd 
wordt overschreden) van het oorspronkelijke omgevingsgeluid; 

− de hieronder vermelde gebiedsspecifieke richtwaarden voor geluid in de open lucht, ver-
minderd met 5 dB(A); 

− de hieronder vermelde gebiedsspecifieke richtwaarden voor geluid binnenshuis, vermin-
derd met 3 dB(A). 

 
9.6. Indien het specifieke geluid een sterk fluctuerend, intermitterend, incidenteel of impuls-
achtig karakter heeft, wordt het verschil tussen het maximale geluidsdrukniveau volgens de 
snelle tijdsweging en de gemeten LA95-waarde beperkt tot de volgende waarden: 

− overdag: LA,max - LA95,dag < 20 dB(A); 
− 's nachts: LA, max - LA95,nacht < 10 dB(A). 
 
9.7. De hieronder vermelde richtwaarden gelden voor de gebieden die in het gewestplan 
Halle-Vilvoorde-Asse (goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 maart 1977) de vermelde be-
stemming hebben. 

Gebiedsspecifieke richtwaarden voor geluid in de open lucht in dB(A) (decibel) 
 gebied overdag 's nachts 
1 − landelijke gebieden (landbouwgebieden en groengebieden) 

− gebieden voor verblijfsrecreatie 
40 30 

2 woongebieden 45 35 
3 industriegebieden 60 55 
4 − recreatiegebieden 

− gebieden op minder dan 500 m van industriegebieden 
50 40 

5 bufferzones 55 50 
6 andere gebieden 45 35 

Gebiedsspecifieke richtwaarden voor geluid binnenshuis in dB(A) (decibel) 
 gebied overdag 's nachts 
1 landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 30 25 
2 industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor ge-

meenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

36 31 

3 woongebieden en alle andere gebieden uitgezonderd deze onder 
1 en 2 

33 28 

 
9.8. In de open lucht wordt LA95 gemeten gedurende een representatieve tijd T en met in-
stelling van de snelle tijdsweging F. Het windscherm wordt op de microfoon geplaatst. De 
microfoonposities voldoen aan de delen van punt 4 van de Belgische Norm NBN S01-401 
die relevant zijn voor de meting van buitenlawaai. De metingen worden uitgevoerd onder 
representatieve omstandigheden en gedurende minstens 15 minuten. Ze worden niet uitge-
voerd bij neerslag en/of windsnelheden die hoger zijn dan 5 m/sec. 

De meetapparatuur voldoet aan de hieronder vermelde eisen. 
 
9.9. Bij metingen binnenshuis zijn de microfoonposities en meetomstandigheden die in de 
delen van punt 4 van de Belgische norm NBN S01-401 die relevant zijn voor de meting van 
binnenlawaai. 

De meetapparatuur voldoet aan de hieronder vermelde eisen. 
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9.10. De meetketen bestaat uit apparatuur die minstens voldoet aan de eisen voor klasse 1-
instrumenten in de Belgische Norm NBN C 97-122 (niet-integrerende apparatuur) of aan de 
eisen in de IEC-publicatie 804 (integrerende apparatuur). 

Filters voor frequentieanalyse voldoen aan de Belgische Norm NBN C 97-111. 

Voor elke meting of reeks van metingen wordt de meetketen geijkt met een akoestische ijk-
bron, volgens de aanwijzingen van de fabrikant. 
 
9.11. In openbare inrichtingen mag overdag elektronisch versterkte muziek gebruikt worden, 
zoals die gedefinieerd wordt in het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststel-
ling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, voor zover er wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden: 

− De voorgenomen activiteit wordt schriftelijk en minstens drie maanden vooraf gemeld aan 
het gemeentebestuur en aan de inwoners die wonen binnen een straal van 250 m rond 
de plaats van de activiteit. 

− Het maximale geluidsniveau van de muziek is niet hoger dan 90 dB (A). Dit wordt geme-
ten op om het even welke plaats in de inrichting waar zich in normale omstandigheden 
personen kunnen bevinden. 

− Het geluidsniveau in de buurt is: 
•  niet hoger dan 5 dB (A) boven het achtergrondgeluidsniveau, indien dit lager is dan 

30 dB (A). Onder achtergrondgeluidsniveau wordt het minimumgeluidsniveau ver-
staan over een periode van vijf minuten, bij uitschakeling van de blijvende of tijdelijke 
geluidsbronnen. 

• niet hoger dan 35 dB (A), indien het achtergrondgeluidsniveau ligt tussen 30 en 35 dB 
(A). 

• niet hoger dan het achtergrondgeluidsniveau, indien dit hoger is dan 35 dB (A). 
Dit geluidsniveau wordt gemeten in het lokaal of gebouw met gesloten deuren en ven-
sters. De microfoon wordt geplaatst op ten minste 1 m afstand van de muren en op een 
hoogte van 1,20 m boven de vloer. 

De geluidsniveaus in dB(A) worden gemeten met een geluidsmeter die minstens voldoet aan 
de nauwkeurigheidseisen in de Belgische norm NBN C97.122, met instelling van de "trage" 
dynamische karakteristiek. 
 
9.12. Met toestemming van de burgemeester mag in openbare inrichtingen 's nachts elektro-
nisch versterkte muziek gebruikt worden, gekoppeld aan volgende voorwaarden: 

− een bepaalde sluitingstijd; 
− een schriftelijke meldingsplicht naar de inwoners die wonen binnen een straal van 250 m 

rond de plaats van de activiteit. 

De burgemeester kan bovendien specifieke geluidsnormen opleggen. 

De gemeente kan in een afzonderlijk besluit een retributie heffen voor de werkprestaties van 
het gemeentepersoneel bij deze activiteiten. 
 
9.13. Niemand verstoort plechtigheden van levensbeschouwelijke aard door geluid of andere 
daden. 
 
9.14. Niemand gebruikt 's nachts in de open lucht geluidsinstallaties in of aan voertuigen of 
gebouwen, om publiciteit of propaganda te maken of muziek uit te zenden. Overdag mogen 
dergelijke installaties enkel gebruikt worden als de burgemeester daarin schriftelijk heeft toe-
gestemd. 
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9.15. Motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen en in het algemeen alle verkeersmidde-
len veroorzaken overdag en 's nachts geen abnormaal geluid, door: 

− een ongewone wijze van besturen; 
− het herhaaldelijk gas te geven in de vrijloop; 
− het laten draaien van de motor als het voertuig stilstaat; 
− het wegnemen of niet vervangen van een defecte uitlaat; 
− een onoordeelkundig gebruik van remmen en dergelijke meer. 
 
9.16. Niemand test op het openbare domein motoren of laat ze er proef- of warmdraaien, 
indien ze niet uitgerust zijn met de wettelijk voorgeschreven geluiddempers. Deze handelin-
gen mogen ook niet in gebouwen indien bovenvermelde geluidsnormen daarbij worden over-
schreden. 
 
9.17. Tussen 22 en 7 uur aangevoerde goederen en verpakkingen worden niet gelost of ge-
laden, tenzij de burgemeester daarin toestemt. Het lossen gebeurt zo stil mogelijk om de 
inwoners niet te storen. 

9.18. Onverminderd de bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergun-
ning, gebruikt niemand door motoren aangedreven speeltuigen, experimentele tuigen en 
voertuigen om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wed-
strijden mee te houden of te organiseren, tenzij de burgemeester schriftelijk daarin heeft toe-
gestemd. 
 
9.19. Niemand gebruikt overdag houtzagen, grasmaaiers en andere werktuigen met een 
ontploffingsmotor, als die een abnormaal geluid veroorzaken door: 

− de manier waarop ze gebruikt worden; 
− het nutteloos laten draaien van de motor; 
− het wegnemen of niet vervangen van een defecte uitlaat en dergelijke meer. 
 
9.20. 's Nachts en op zon- en feestdagen gebruikt niemand houtzagen, grasmaaiers en an-
dere werktuigen met een elektrische of ontploffingsmotor, landbouw- en motorvoertuigen en 
geluidsarme elektrische motoren uitgezonderd. 
 
9.21. Niemand gebruikt 's nachts fluiten, sirenen, bellen, klokken of andere geluidssignalen 
om de aandacht te vestigen op de verkoop van een product of het verlenen van een dienst, 
behalve voor dringende hulpverlening. Overdag is het maximale geluidsniveau van de sig-
nalen van deze instrumenten, op 1 m ervan niet hoger dan 90 dB (A). Het geluid van deze 
apparaten wordt met een tussenpauze van ten minste 1 minuut uitgezonden en duurt nooit 
langer dan 15 seconden per onafgebroken signaal. 
 
9.22. Vogelschrikkanonnen worden niet gebruikt wegens de geluidshinder die ze veroorza-
ken. 

Enkel in uitzonderlijke gevallen en als er geen evenwaardig alternatief is, kan de burge-
meester individuele land- en tuinbouwers schriftelijk en voorafgaandelijk toestaan die toe-
stellen te gebruiken. Daarbij wordt ten minste aan de volgende voorwaarden voldaan: 

− De kanonnen staan ten minste 100 m van woningen. 
− Ze worden enkel tussen 8 en 21 uur gebruikt. 
− De geluidsnormen in bijlage 2.2.1 van Vlarem II zijn van toepassing. 
− De toestellen produceren maximum 6 knallen per uur. 
 
9.23. Aannemers, ambachtslui en arbeiders die werkzaamheden verrichten op het openbare 
domein of op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, onderbreken 's nachts en op 



 37

zon- en feestdagen hun werk. Indien het gaat om werken van openbaar nut of werken die om 
technische en dringende redenen niet onderbroken kunnen worden, kan de burgermeester 
schriftelijk erin toestemmen dat er toch gewerkt wordt op die dagen en tijdstippen. De nach-
telijke werkzaamheden gebeuren zo stil mogelijk, om de inwoners niet te storen. 
 
9.24. Vrachtwagens met automatische koeling worden op de openbare weg op minimum 
100 m van bebouwing gestald. 
 
9.25. Een geluid wordt niet als hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van: 

− het geluid van spelende kinderen overdag; 
− het geluid dat eigen is aan het platteland (zoals landbouwwerktuigen, neerhofdieren, 

dieren uit een veestapel,…); 
− het geluid van kerkklokken. 

 

HOOFDSTUK 10 LICHTVERVUILING 
 
10.1. Privé-verlichting valt niet op aangrenzende percelen, gebouwen of de openbare weg en 
verstoort door weerkaatsing ook niet de nachtrust van de omwonenden. 

10.2. Niemand projecteert laserstralen in de open lucht. 
 

HOOFDSTUK 11 OPENBAAR GROEN 
 
11.1 ALGEMENE ZORGPLICHT 
 
11.1.1. Wie handelingen verricht of hiertoe de opdracht geeft en weet of redelijkerwijze kan 
vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor vernietigd of ern-
stig geschaad kunnen worden, neemt alle maatregelen die redelijkerwijze van hem kunnen 
worden geëist om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. 
 

HOOFDSTUK 12 BOUWVALLIGE EN ONGEZONDE WONINGEN 
 
12.1. Wanneer de burgemeester verneemt dat een woning bouwvallig of ongezond is, belast 
hij één of meer deskundigen met een onderzoek ervan, onverminderd eventuele dringende 
maatregelen. De eigenaars en de bewoners werken mee aan dit onderzoek. 
 
12.2. De burgemeester bepaalt welke herstellings- of saneringswerken worden uitgevoerd 
om te voldoen aan de technische vaststellingen van het onderzoek, en binnen welke uitvoe-
ringstermijn. De eigenaars en bewoners krijgen vooraf kennis van die vaststellingen. 
Desnoods beveelt de burgemeester de ontruiming van de woning tot de bevolen maatrege-
len zijn uitgevoerd. 

Het besluit van de burgemeester wordt aan de belanghebbenden aangetekend, tegen ont-
vangstbewijs of eventueel bij deurwaardersexploot meegedeeld. 
 
12.3. De burgemeester verklaart de woning onbewoonbaar, indien de voorgeschreven maat-
regelen niet zijn uitgevoerd als de vastgestelde termijn verstreken is. Desnoods doet hij de 
bevolen maatregelen ambtshalve en op kosten van de eigenaars uitvoeren. 
 
12.4. Indien uit het onderzoek blijkt dat de woning niet kan worden verbeterd, verklaart de 
burgemeester ze definitief onbewoonbaar, nadat de eigenaars gehoord werden. 
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12.5. Het besluit van de burgemeester tot onbewoonbaarverklaring wordt aan de eigenaars, 
de bewoners en AROHM, Afdeling Huisvesting, meegedeeld. 
 
12.6. De bewoners ontruimen een onbewoonbaar verklaarde woning hetzij onmiddellijk hetzij 
voor de datum in het besluit van de burgemeester. Indien het nodig is, worden zij onder 
dwang uitgedreven. 
 
12.7. Na de ontruiming bewonen de eigenaars, huurders, vruchtgebruikers of houders van 
enig ander recht de woningen niet meer. Bovendien kan de burgemeester elk ander gebruik 
of de toegang tot de woning verbieden en ze daarom doen verzegelen. 
 
12.8. De burgemeester kan beslissen dat een onbewoonbaar verklaarde woning wordt ge-
sloopt. Als de eigenaar weigert het slopingsbevel uit te voeren of daarbij nalatig is, kan de 
gemeente ambtshalve en op kosten van de eigenaar het werk uitvoeren. 
 
12.9. Wie een onbewoonbaar verklaarde woning bewoont of eventueel nog gebruikt in strijd 
met een besluit van de burgemeester is strafbaar, net zoals zij die de bewoning of eventueel 
het gebruik ervan toelaten. 
 

HOOFDSTUK 13 (HUIS)DIEREN – BESCHERMING VAN DUIVENWEDSTRIJDEN 
 
13.1 ALGEMEEN 
 
13.1.1. De houders van dieren verlenen die onderdak en huisvesting en ze nemen alle pas-
sende maatregelen opdat het geblaf, het gehuil, het gekraai, het geschreeuw of het gezang 
ervan de buren niet zou storen.  
 
13.1.2. Niemand voedert katten en duiven op openbare wegen. 
 
13.1.3. De begeleiders van rij- en trekdieren ruimen op de openbare wegen in een woonge-
bied de uitwerpselen op van hun dieren of nemen die afvalstoffen mee in daartoe geschikte 
recipiënten. Indien die personen dat niet doen, ruimen de gemeentelijke diensten ze op en 
betalen de overtreders de kosten van de opruiming en reiniging. 
 
13.1.4. Exotische dieren worden op het grondgebied van de gemeente niet gehouden. 
 
13.1.5. Niemand mag de dood of een zware verwonding van dieren of vee veroorzaken die 
aan een ander toebehoren door het laten rondzwerven van kwaadaardige of woeste dieren. 
 

13.2 HONDEN 
 
13.2.1. Niemand laat honden op de openbare weg, voor het publiek toegankelijke plaatsen of 
andermans al dan niet afgesloten eigendom onbewaakt vrij rondlopen of rondzwerven, be-
halve op de plaatsen die de gemeente daartoe speciaal inricht. 

Honden worden in geen geval toegelaten op openbare speelpleinen, begraafplaatsen en 
sportvelden. 

Bovenvermelde bepalingen zijn niet van toepassing op honden die gebruikt worden tijdens 
de jacht, een kudde begeleiden, ingezet worden voor reddingsoperaties en voor politiehon-
den. 

De begeleider moet de hond elk ogenblik kunnen beletten om: 



 39

− personen of dieren te intimideren of lastig te vallen; 
− voertuigen te bespringen; 
− private eigendommen te betreden. 

 
13.2.2. Op de openbare weg en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen worden honden 
aan de lijn gehouden. Kwaadaardige of agressieve honden en als gevaarlijk geregistreerde 
rassen dragen een muilband. 

Deze verplichting geldt niet voor honden van politiediensten en erkende bewakingsdiensten. 

 
13.2.3. De politie vangt ronddolende en zonder meester op de openbare weg of ergens an-
ders aangetroffen honden en brengt ze naar een schuthok. De eigenaar of houder van het 
dier betaalt alle kosten daarvoor. Als het zwervende dier gevaarlijk is, dan kan de politie het 
op een veilige en diervriendelijke wijze afmaken. 
 
13.2.4. De eigenaars of houders van honden beletten dat hun dieren de trottoirs en aanpa-
lende huizen, groene bermen tussen trottoir en rijbaan, perken, tuinen, fiets- en rijwegen en 
andere plaatsen bevuilen, behalve op speciaal voor dieren ingerichte plaatsen. 

 
13.2.5. Eigenaars of houders van honden hebben de nodige opvangzakjes bij om de uit-
werpselen van hun dier die toch terechtkomen op bovenvermelde plaatsen mee te nemen. 
Gesloten recipiënten met opgeruimde uitwerpselen mogen gedeponeerd worden in de 
straatvuilnisbakjes. 
 
13.2.6. Blinden die gebruik maken van een geleidehond, worden ontslagen van de verplich-
ting hun dieren te beletten uitwerpselen achter te laten waar dat niet mag. Die personen 
moeten ook geen opvangzakjes bijhebben. 
 
13.2.7. Niemand houdt agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke honden op het grondgebied 
van de gemeente. 
 
13.2.8. Zonder daartoe gerechtigd te zijn, laat niemand zijn hond over andermans grond lo-
pen: 

− indien die gereedgemaakt is of bezaaid; 
− wanneer die bezet is met graan op de halm, druiven of andere opbrengsten die rijp of 

bijna rijp zijn. 
 

13.3 BESCHERMING VAN DUIVENWEDSTRIJDEN 
 
13.3.1. Niemand laat van 1 april tot en met de laatste zondag van oktober om het even welke 
duif uitvliegen die niet aan wedstrijden deelneemt en dit tussen 7 en 18 uur op de zon- en 
feestdagen waarop duivenwedstrijden plaatshebben. 
 
13.3.2. Bij overmacht, slecht weer of andere oorzaken, waarbij de vluchten niet op de ver-
melde dagen worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag. De deelne-
mende duivenliefhebbers maken bekend dat de duiven niet op de vermelde datum werden 
gelost. 
 
13.3.3. Niemand stelt handelingen die een duivenliefhebber schade kunnen toebrengen. 
Hieronder worden onder andere verstaan: 

− slaan op allerlei voorwerpen; 
− zwaaien met allerlei voorwerpen; 
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− ophangen van allerlei voorwerpen in de nabijheid van de hokken; 
− opstellen van molentjes en draaiende voorwerpen; 
− elke daad die de dieren kan op- of afschrikken. 
 

HOOFDSTUK 14 BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
14.1. Zonder daartoe gerechtigd te zijn, komt niemand op of gaat niemand over andermans 
grond: 

− indien die gereedgemaakt is of bezaaid; 
− wanneer die bezet is met graan op de halm, druiven of andere opbrengsten die rijp of 

bijna rijp zijn. 

 
14.2. Niemand bedelt. 
 
14.3. Niemand maakt een beroep van waarzeggen of voorspellen of van uitleggen van dro-
men. De werktuigen, gereedschappen en kledij die gebruikt worden bij of bestemd zijn voor 
die activiteiten worden in beslag genomen en verbeurd verklaard. 
 
14.4. Niemand werpt opzettelijk doch zonder het oogmerk te beledigen op iemand enig 
voorwerp dat kan bevuilen of hinderen. 
 
14.5. Niemand laat na of weigert de wetten, besluiten of verordeningen op de kleine wegen 
na te leven. 
 
Onder kleine wegen worden alle wegen verstaan die geen gewest-, provincie- of autosnel-
weg zijn. 
 
14.6. De eigenaars, huurders of pachters van een perceel zorgen ervoor dat schade-
lijke distels niet bloeien, geen zaad vormen en zich niet uitzaaien. 
 

HOOFDSTUK 15 STRAFBEPALINGEN 
 
15.1. Overtredingen van deze verordening worden gestraft met een gevangenisstraf van één 
tot zeven dagen en met een geldboete van één tot vijfentwintig euro of met één van deze 
straffen alleen, behalve wanneer de wet of deze verordening andere strafbepalingen opleg-
gen. 
 
Overtredingen van volgende bepalingen worden gestraft met een administratieve geld-
boete van 100 tot 250 euro: 1.3.4, 2.1.3 tot 2.1.5, 2.1.7 tot 2.1.14, 2.2.1, 2.2.8, 2.2.11, 
2.2.15, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.10, 2.3.12, 2.3.14, 3.1.1, 3.1.3, 4.1.1, 4.2.5, 5.3.1 tot 
5.3.62, 5.3.65 tot 5.3.68, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.7 tot 7.1.12, 7.1.14 tot 7.1.17, 7.1.21, 
7.3.4, 8.1.1 tot 8.1.5, 8.2.1 tot 8.2.4, 9.15, 9.16, 9.20 9.22, 9.24, 13.1.1 tot 13.1.3, 
13.2.1 tot 13.2.8, 14.5 en 14.6. 

15.2. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de ambtenaar die de ge-
meenteraad daartoe heeft aangewezen. 
 
Die ambtenaar deelt zijn beslissing aangetekend mee aan de overtreder. Indien die 
minderjarig is, wordt van de beslissing kennisgegeven aan de minderjarige en aan zijn 
of haar vader, moeder, voogden of de personen die het gezag over de dader uitoefe-
nen, 
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15.3. Het maximum van de administratieve geldboete bedraagt 125 euro voor minder-
jarigen die de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben op het tijdstip van die feiten. 
 
15.4. Voordat een administratieve geldboete opgelegd wordt aan een minderjarige die 
de volle leeftijd van zestien jaar bereikt heeft op het tijdstip van de feiten, bemiddelt de 
dienst die het college van burgemeester en schepenen daartoe heeft aangesteld tus-
sen de dader en het slachtoffer. Die bemiddeling heeft uitsluitend tot doel de dader van 
de inbreuk de mogelijkheid te bieden de aangerichte schade te vergoeden of herstel-
len. 
 
 
 
 
Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Zemst op 15 december 2005. 
Namens de raad 
i.o. get. Louis Van Releghem      get. Louis Van Roost 
Gemeentesecretaris       Burgemeester 
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