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Hoofdstuk 1 :  Het gemak van doorgang en de veiligheid op de openbare wegen 

AFDELING 1.1 : BEPALING VAN DE OPENBARE WEG. 

Art. 1.1.1.- 

De openbare weg omvat : 

a) de verkeerswegen met inbegrip van de bermen en de voetpaden 

b) de openbare plaatsen ingericht als aanhorigheden van de wegen en ondermeer bestemd als 

parkeerplaats van voertuigen, als tuinen, als wandelparken, als markten, laadkaaien, enz. ... 

AFDELING 1.2 :  HET PRIVATIEF GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG. 

Art. 1.2.1.- 

a) Het privatief gebruik van de openbare weg, op de begane grond alsook erboven of eronder is slechts 

toegelaten mits een voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid. Deze 

vergunning wordt afgeleverd door de burgemeester wat het geregeld of langdurig gebruik betreft, en 

door de commissaris van politie wat het uitzonderlijk en kortstondig gebruik betreft. Deze 

vergunningen zullen slechts van voorbijgaande aard zijn en zij kunnen ingetrokken worden zonder dat 

uit dien hoofde een vergoeding zal kunnen geëist worden. 

b) De vrije doorgang voor de voetgangers mag niet minder dan 1,5 m bedragen. 

c) De politiediensten kunnen van rechtswege alle voorwerpen wegnemen waarvan de plaatsing een 

privatief gebruik van de openbare weg uitmaakt, op de begane grond alsook erboven of eronder, die de 

veiligheid of het gemak van doorgang in het gedrang brengen of waarvoor door de bevoegde overheid 

geen schriftelijke vergunning werd verleend. 

 Eenzelfde maatregel kan eveneens getroffen worden wanneer aan de opgelegde voorwaarden niet 

wordt voldaan. 

d) Het plaatsen van fietsen of bromfietsen is verboden op de voetpaden tenzij in fietsrekken of tegen de 

gevel van het gebouw, waar de eigenaar of de gebruiker van de fiets of bromfiets zich bevindt. 

 De fietsen en bromfietsen geplaatst in overtreding, kunnen door de politiediensten verwijderd worden 

op kosten en risico van de eigenaar of gebruiker. 

e) Het plaatsen van puinzakken of afvalcontainers op de openbare weg is slechts toegelaten mits een 

voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid. Deze vergunning wordt 

afgeleverd door de burgemeester wat het geregeld of langdurig gebruik (meer dan 7 dagen) betreft, 

en door de commissaris van politie wat het uitzonderlijk en kortstondig gebruik (tot 7 dagen) betreft. 

In geval van geregeld of langdurig gebruik is een advies van de commissaris van politie verplicht. 

Deze vergunningen zullen slechts van voorbijgaande aard zijn. Zij vermelden duidelijk een begin- en 

einddatum en zij kunnen worden ingetrokken zonder dat uit dien hoofde een vergoeding zal kunnen 

geëist worden. Deze vergunningen dienen op een duidelijke manier worden aangebracht, hetzij aan 

de voorgevel van het gebouw waar de puinzak of afvalcontainer zich bevindt, hetzij op de puinzak of 

afvalcontainer zelf.” 

(gew. GR 20-12-2007) 

 

AFDELING 1.3 :  HET UITVOEREN VAN WERKEN OP OF LANGS DE OPENBARE WEG. 

Art. 1.3.1.- 

Het uitvoeren van elk werk (hoe miniem van omvang ook) op of langs de openbare weg of het stellen van  een 

handeling met het oog op het bevoordelen van private belangen, binnen de begrenzing van het openbaar 

domein, moet voorafgaandelijk schriftelijk vergund worden door de heer Commissaris van de Politie. 

Dezelfde maatregel geldt voor alle werken die men wil uitvoeren aan de aan de openbare weg palende 

eigendommen. 

De opgelegde verplichtingen dienen stipt nageleefd te worden. 
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Na de werkzaamheden op de openbare weg dient deze onmiddellijk hersteld te worden in de toestand waarin 

hij zich bevond voor de uitvoering van de werken. 

Voor de rijks- en provinciewegen kan de vergunning slechts afgeleverd worden na voorafgaandelijk advies van 

de betrokken dienst. 

(gew. GR 05-03-1987/31-10-1988 ) 

 

Art. 1.3.2- 

Eenieder die werken uitvoert langs de openbare weg waardoor de veiligheid van de weggebruikers in het 

gedrang komt of waardoor beschadiging van het wegdek kan ontstaan, is verplicht de nodige 

veiligheidsmaatregelen te treffen. Desgevallend dient de nodige verlichting te worden aangebracht. 

 

Art. 1.3.3.- 

Langs alle landelijke wegen zijn de gebruikers van de landerijen palende aan de openbare weg, er toe 

gehouden bestendig een gelijkgrondse grasstrook van minstens 0,5 m breed te laten groeien langsheen de 

rand van de rijbaan of, indien er grachten voorkomen, langsheen de rand van de gracht aan de kant van de 

landerijen. 

 

AFDELING 1.4 :  HET SNOEIEN VAN PLANTEN GROEIEND OP EIGENDOMMEN LANGS DE OPENBARE 

WEGEN. 

Art. 1.4.1.- 

Iedere aangelande van een openbare weg is gehouden ervoor te zorgen dat de begroeiing van zijn perceel 

zodanig gesnoeid wordt, dat geen enkele tak ervan :  

a) op minder dan 4,50 m van de grond boven de rijweg hangt; 

b) op minder dan 2,50 m  van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het voetpad hangt. 

 Daarenboven mogen geen beplantingen hinderlijk zijn voor de openbare nutsvoorzieningen of de 

zichtbaarheid van de verkeerssignalisatie beperken. 

Art. 1.4.2.- 

Uitspringende gedeelten moeten verwijderd worden op eenvoudige vordering van een bevoegde 

politiebeambte. Indien aan deze vordering binnen een gestelde termijn geen gevolg wordt gegeven, zullen 

de nodige werken van ambtswege op kosten en risico van de eigenaar, huurder of vruchtgebruiker worden 

uitgevoerd door het Gemeentebestuur. 

 

AFDELING 1.5. : DE VOORWERPEN GEPLAATST OP DE VENSTERBANKEN OF OP ANDERE DELEN VAN DE 

GEBOUWEN. 

Art. 1.5.1.- 

Het is verboden op een vensterbank of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te plaatsen die, 

ingevolge een onvoldoende stevigheid, of ingevolge een onvoldoende hoogte, op de openbare weg kunnen 

vallen of de veiligheid of het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen. Deze voorwerpen mogen 

ambtshalve worden verwijderd door de hulpdiensten op kosten van de overtreder. 

 

AFDELING 1.6 : HET PARKEREN VAN GEVAARLIJKE VOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG. 

Art. 1.6.1.- 

Het parkeren in de bebouwde straten van voertuigen voor ADR- vervoer (gebruikt voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen bepaald bij Koninklijk Besluit dd. 15 maart 1976) is op de zon-en feestdagen verboden. 

Op de overige dagen is het parkeren ervan verboden tussen 20 en 05 uur. 
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AFDELING 1.7 : HET VERKEER VAN DIEREN OP DE OPENBARE WEG. 

Art. 1.7.1.- 

Het is de eigenaars van dieren verboden deze op de openbare weg te laten lopen zonder de nodige 

voorzorgsmaatregelen te treffen opdat er geen inbreuk zou gepleegd worden op de veiligheid en het gemak 

van doorgang. 

AFDELING 1.8: SPELEN OP DE OPENBARE WEG. 

Art. 1.8.1.- 

Het is verboden, behoudens op de hiertoe voorbehouden plaatsen, op de openbare wegen te spelen met 

rolschaatsen, met skate-boards of eender welk voorwerp of tuig waardoor de veiligheid en het gemak van 

doorgang in het gedrang wordt gebracht. 
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HOOFDSTUK 2 : DE REINHEID OP DE OPENBARE WEGEN, PLEINEN, PARKEN EN PRIVATE 

GRONDEN. 

DE NETHEID EN HET UITZICHT VAN DE GEBOUWEN. 

AFDELING 2.1. : DE REINHEID VAN DE OPENBARE WEGEN. 

Art. 2.1.1.- 

a) Het is verboden op de openbare weg of op de aanpalende terreinen enig voorwerp of enige stof te 

gooien of achter te laten die de openbare reinheid in het gedrang brengt. 

 Het wateren is eveneens verboden. 

 Op deze terreinen is het eveneens verboden netels of andere planten te laten groeien, die 

onverenigbaar zijn met de openbare reinheid. 

 Het is verboden te sproeien met produkten die de stabiliteit van het wegdek of de wegberm in het 

gedrang brengen. 

b) Wanneer het risico bestaat de voorbijgangers te hinderen of te bevuilen, is het verboden een stuk 

linnen, of een tapijt boven de openbare weg uit te kloppen, te borstelen of uit te schudden. 

c) Het is verboden op de openbare wegen rijtuigen te smeren of motoren van stilstaande voertuigen te 

testen. 

d) Het zandstralen en het afkappen van bouwwerken zal slechts mogen geschieden na het stellen langs 

alle zijden van de werkplaats en op de ganse hoogte, van een dicht schutsel of van een sterk doek om 

te vermijden dat het stof, de scherven of de afval zich zouden verspreiden op de naburige huizen of op 

de openbare weg zouden vallen. 

e) Iedereen die, op om even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen, moet ervoor 

zorgen dat deze onverwijld opnieuw gereinigd wordt. 

Art. 2.1.2.- 

a) Iedere aangelande van een straat, naargelang het geval, ofwel de eigenaar, ofwel de gebruiker, ofwel de 

hoofdhuurder, ofwel de bewaker, ofwel de aangestelde persoon, ofwel de huurder van het gelijkvloers, 

moet instaan voor de reinheid van de aangelegde berm of het voetpad, alsmede van de watergreppels 

en de roosters van de waterslikkers voor zijn woning of goed. 

b) Het reinigen is verboden tussen 22 en 06 uur. 

c) Niemand mag slijk of vuilnis voor de eigendom van zijn gebuur werpen of achterlaten, of in de 

waterslikkers terecht laten komen. 

d) Bij het uitstorten van water in de watergreppel dient het water desgevallend verder geborsteld tot in een 

waterslikker. 

Art. 2.1.3.- 

a) Bij vriesweer is het verboden water of een andere vloeistof op de openbare weg te gieten of te laten 

lopen. 

b) Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een straat, vernoemd in art. 2.1.2. erover 

waken dat voor de eigendom, voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt 

schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om gladheid te vermijden door bestrooiing met zout, 

zand, zaagmeel of as. 

 De aangelande is verplicht op het voetpad in principe een vrije doorgang van 1 meter te maken. 

 Sneeuw en ijs mogen nooit geborsteld of opgehoopt worden op de rijweg, doch wel langsheen de 

boordsteen en op zulke wijze dat de doorgang van de voetgangers alsmede de afwatering steeds 

verzekerd zijn. 

Art. 2.1.4.- 

De verkopers van ter plaatse te verbruiken eetwaren of dranken evenals de houders  van kramen in hallen, op 

foren en markten, moeten hun inrichting of hun kraam voorzien van tenminste één goedafsluitbare bak of zak 

bestemd voor papier of afval. Zij moeten aanhoudend waken over de reinheid van de openbare weg in de 

omgeving van hun standplaats en onmiddellijk alle papier of gelijk welk voorwerp door hun klanten op de 

grond achtergelaten, wegnemen. 
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Zij moeten erover waken dat hun fornuizen e.d. geen overdreven reuk of rook verspreiden die de 

voorbijgangers of bewoners van hun buurt kunnen hinderen. 

 

AFDELING 2.2. :  DE REINHEID EN DE BESCHERMING VAN PLEINEN, PARKEN EN PLANTSOENEN. 

Art. 2.2.1.- 

Het is verboden op de openbare wegen en pleinen, in parken en tuinen, wandelwegen of op welke 

openbare plaatsen ook, papieren, dozen, schillen, afval van fruit, of om het even welke andere voorwerpen, 

stoffen of materialen, die van die aard zijn dat ze iemand doen struikelen, de wegen of de plaatsen 

vervuilen, ontsieren, of die schadelijke uitwasemingen verwekken of het verkeer hinderen, weg te werpen, 

neer te leggen of achter te laten, behoudens in de daartoe bestemde bakken. 

 

Art. 2.2.2.- 

Het is verboden, op gelijk welke wijze, de bomen, beplantingen, banken, omheiningen of andere 

constructies alsmede de voorwerpen dienende tot openbaar nut of versiering te beschadigen; in de bomen 

te kruipen, takken, planten of bloemen af te rukken of af te snijden; de kiosken, palen, monumenten, 

traliewerken, standbeelden en brugleuningen te beklimmen; in het struikgewas te dringen; voorwerpen van 

welke aard ook in de vijvers, waterlopen of welkdanige waterplassen te werpen; langs de oevers af te dalen 

en er zonder toelating te vissen. 

 

Art. 2.2.3.- 

Het is verboden de bezoekers door hinderlijk spel lastig te vallen. 

 

Art. 2.2.4.- 

Het is op de pleinen, parken en plantsoenen verboden zich voort te bewegen met gelijk welk voertuig (met 

of zonder motorkracht) of rijdier of dit voertuig er te plaatsen, uitgezonderd voor de stadsdiensten, de 

nutsvoorzieningen, de politiediensten, de mindervaliden, de kinderwagens, kinderfietsen, onverminderd 

anders luidende reglementering 

 

Art. 2.2.5.- 

De vrije toegang tot het stadpark in het centrum van de stad is voor het publiek verboden in de periode 

tussen zonsondergang en zonsopgang. De personen die er in die periode, ondanks het verbod, toch 

worden aangetroffen, kunnen door de politie uit het stadspark worden verwijderd, desnoods met 

aanwending van de daartoe hoogst noodzakelijke dwang. 

(gew. GR 29-03-2012) 

 

 

Art. 2.2.6.- 

Het is verboden :  

a) onkruiddodende produkten te gebruiken rondom de bomen langs de openbare wegen. 

b) harde voorwerpen, zoals nagels, in de stammen van deze bomen te kloppen. 

c) tijdens de wintermaanden rond deze bomen natrium of calciumchloride te werpen of rond deze bomen 

sneeuw op te hopen vermengd met deze produkten. 

AFDELING 2.3. : DE NETHEID EN HET UITZICHT VAN DE GEBOUWEN EN GRONDEN. 

Art. 2.3.1.- 

Eenieder is ertoe gehouden op de gevel van het gebouw waarvan hij eigenaar is, straatnaamborden, 

verkeerstekens, veiligheidstekens en leidingen voor openbare nutsvoorzieningen te laten aanbrengen. Bij 

wegname, of bij beperking van de zichtbaarheid ervan ingevolge (verbouwings)werken, dient de gebruiker 

van het gebouw de stadsdiensten te verwittigen. 

 

Art. 2.3.2.- 
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Iedereen is ertoe gehouden het huis waarvan hij eigenaar is te nummeren volgens de aanduidingen van 

het Gemeentebestuur. 

 

Art. 2.3.3.- 

Het is verboden, vuilnis, puin of om 't even welke gelijkaardige stoffen in al dan niet bewoonde of 

onbewoonbaar verklaarde of bouwvallige huizen achter te laten. 

 

Art. 2.3.4.- 

Het is verboden, vuilnis, puin of om 't even welke gelijkaardige stoffen ook, op braakliggende gronden of 

gronden palend aan de openbare weg achter te laten. 

Het is tevens verboden, zonder voorafgaande vergunning van het Gemeentebestuur op braakliggende 

gronden aarde te storten. 

 

Art. 2.3.5.- 

De eigenaars van de onbewoonde, de onbewoonbaar verklaarde of bouwvallige huizen, van braakliggende 

gronden, dienen de nodige maatregelen te treffen opdat hun eigendom niet als stortplaats kan worden 

gebruikt. Desnoods dienen ze zelf de gestorte goederen op te ruimen. 

 

AFDELING 2.4.: HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE EN DAARMEE GELIJKGESTELDE AFVALSTOFFEN. 

 

(gew. GR 26-09-1996/21-11-1996/26-11-1998/20-12-2001 ) 

Onderafdeling 2.4.1. - ALGEMENE BEPALINGEN 

1.Definities 

Artikel 1.1. 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 

A) huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden zoals gedefinieerd in artikel 3, §2, 1° 

van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen; 

 

B) huisvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en 

afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering en die in een 

gewone huisvuilniszak van 75 liter inhoud kunnen worden aangeboden, met uitzondering van papier en 

karton, glas, textiel, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval, plasticverpakkingen, 

metaalverpakkingen en drankkartons, metalen gemengd, groenafval (waaronder snoeihout), bruin- en 

witgoed en herbruikbare goederen die via het Kringloopcentrum en het containerpark kunnen worden 

verwijderd; 

 

C) grofvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en 

afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij Besluit van de Vlaamse Regering en die omwille van 

de omvang, de aard en/of het gewicht niet in een gewone huisvuilniszak van 75 liter inhoud kunnen 

worden aangeboden, met uitzondering van papier en karton, glas, textiel, klein gevaarlijk afval, groente-, 

fruit- en tuinafval, plasticverpakkingen, metaalverpakkingen en drankkartons, roofing, metalen 

gemengd, groenafval (waaronder snoeihout), bouw- en sloopafval, houtafval, autobanden, bruin- en 

witgoed en herbruikbare goederen die via het kringloopcentrum en het containerpark kunnen worden 

verwijderd; 

 

D) glas: hol glas en vlak glas - ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen - dat ontstaat door de 

normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen, met uitzondering 

van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, kristal, opaal glas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, 

gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, stenen, tegels, porselein en aardewerk; 
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* onder hol glas worden alle flessen, bokalen, glazen en andere glazen voorwerpen die in 

glascontainers kunnen gedeponeerd worden, verstaan; 

* onder vlak glas worden alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die geen hol glas zijn 

en door hun grootte en omvang uitsluitend in open glascontainers voor vlak glas kunnen 

gedeponeerd worden, verstaan; 

 

E) papier en karton : alle dag-, week- en maandbladen, periodieken, regionale pers, telefoon- en faxgidsen, 

reclamedrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en 

papieren of kartonnen verpakkingen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding en ermee gelijkgestelde afvalstoffen, met uitzondering.van geolied papier of karton, papier 

met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren  en kartonnen verpakkingen, papieren 

voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, 

behangpapier en cementzakken, meststofzakken en sproeistofzakken en dergelijke; 

 

F) Klein Gevaarlijk Afval van huishoudelijke oorsprong hierna K.G.A. genoemd:  de afvalstoffen zoals 

opgesomd in artikel 5.5.2.2. van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot 

vaststelling van het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA);  

 

G) groente-, fruit- en tuinafval, hierna G.F.T. genoemd: organisch composteerbaar afval zoals 

aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, eierschalen, doppen 

van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en koffiefilters, papier van keukenrol,kleine 

hoeveelheden etensresten, mest van kleine huisdieren, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, 

versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel,  bladeren, 

onkruid en resten uit groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding en de ermee gelijkgestelde afvalstoffen; timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, 

beenderen, mosselschelpen, kadavers, wegwerpluiers, aarde en zand, sausen, vetten en oliën, 

stofzuigerzakken, assen, houtskool, kunststoffen, metalen, glazen bokalen en kattebakvulling worden 

niet als G.F.T. beschouwd; 

 

H) plastiek verpakkingen, metaalverpakkingen en drankkartons, hierna P.M.D. genoemd : 

P-fraktie: alleen plastieken flessen en flacons. 

------------------------------------------------------ 

- water 

- limonade 

- melk 

- fruit- en groentensap 

- afwas- en onderhoudsprodukten (vloeibaar of in poeder) 

- wasprodukten en wasverzachter 

- produkten voor douche en bad 

- gedistilleerd water 

- bleekmiddelen 

M-fraktie: metaal-verpakkingen 

-------------------------------------- 

- drankblikjes 

- conservenblikjes 

- aluminiumschotels, schaaltjes en bakjes 

- schroefdoppen, deksels van flessen en bokalen en kroonkurken 

- dozen en bussen (sigaren, koekjes, chocolade, olie) 

- spuitbussen/aërosols van voedingsmiddelen en cosmetica 

D-fraktie: drankkarton 

--------------------------- 

- elke laminaatverpakking (type brik) die vloeibare produkten heeft bevat. 
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I) metalen gemengd: alle soorten ferro- en non-ferrometalen, andere dan deze die behoren tot het P.M.D. 

en het witgoed of de herbruikbare goederen; 

 

J) bruin- en witgoed : alle afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 3.5.1. van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 19 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en 

–beheer en die via de kringloopcentra of het containerpark voor hergebruik geschikt kunnen gemaakt 

worden; 

 

K) herbruikbare goederen : alle andere afvalstoffen dan bruin- en witgoed, die via de kringloopcentra of 

het containerpark voor hergebruik geschikt kunnen gemaakt worden, zoals meubelen, kleding, kleine 

huisraad, brokant, speelgoed, boeken en platen en andere; 

 

L) groenafval: organisch composteerbaar afval zoals snoeihout, plantenresten, haagscheersel, bladeren, 

gazon- en wegbermmaaisel dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding of 

normaal onderhoud van de tuin en de ermee gelijkgestelde afvalstoffen; snoeihout: alle hout afkomstig 

van het normaal onderhoud van de tuin, met uitzondering van wortels en stronken; 

 

M) containerpark:  het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden 

inzameling van huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage 

van deze stoffen; 

 

N) sluikstorten: het achterlaten van om het even welke afvalstoffen: 

* op volgens dit reglement niet-reglementaire plaatsen, 

* en/of op volgens dit reglement niet-reglementaire tijdstippen, 

* en/of in volgens dit reglement niet-reglementaire recipiënten. 

Totale verbodsbepaling 

Artikel 1.2. 

 

1. Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om volgende afvalstoffen aan te bieden, 

noch bij om het even welke (selectieve) ophaling van huishoudelijke of hiermee gelijkgestelde 

afvalstoffen, noch op het containerpark: 

 autowrakken 

 gasflessen of andere ontplofbare voorwerpen 

 grond 

 kabels en kettingen 

 krengen van dieren 

 medisch afval  

 gevaarlijke afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 2.4.1. van het besluit van de Vlaamse 

regering van 19 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake 

afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA); 

 afvalwaters 

 gebruikte P.C.B.’s 

 slib afkomstig van de reiniging van septische putten 

2. de afvalstoffen die ontstaan bij het slopen van voertuigwrakken en/of bij het uitvoeren van herstellings- 

en/of onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen, motorvaartuigen, motorvliegtuigen en hun 

aanhorigheden, zoals opgesomd in artikel 2.3.1., §2, 2° van het besluit van de Vlaamse regering van 

19 december 1997 tot  vaststelling van het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer 

(VLAREA);  

3. Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om volgende afvalstoffen aan te bieden 

bij om het even welke (selectieve) ophaling van huishoudelijke of hiermee gelijkgestelde afvalstoffen: 

- autobanden;  

- afbraakmateriaal van gebouwen;  
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- puin en stenen; 

 

Andere bepalingen 

Artikel 1.3.  

 

1. Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten met om het even welke (selectieve) 

inzameling van huishoudelijke of hiermee gelijkgestelde afvalstoffen of recycleerbare producten mee te 

geven.  Behoudens bij overeenkomst met een naburige gemeente of met de intercommunale, kunnen 

enkel inwoners van de eigen gemeente terecht op het gemeentelijk containerpark. 

2. Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden om om het even welke 

aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophaaldienst, daartoe aangewezen door het 

gemeentebestuur, is gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. 

Artikel 1.4. 

 

1. Huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals voorzien in dit reglement. Huishoudelijke 

afvalstoffen, die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit 

reglement, worden niet aanvaard.  De  aanbieder dient de niet aanvaarde afvalstoffen nog dezelfde dag 

terug te nemen en te verwijderen van de openbare weg. 

2. Het toezicht op de aanbieding van de huishoudelijke afvalstoffen, wordt uitgevoerd door de ophalers 

van de ophaaldienst die hiertoe door het gemeentebestuur aangewezen werd of door de parkwachter, 

in geval van inzameling van de afvalstoffen via het containerpark. 

3. Indien wordt vastgesteld dat de wijze van aanbieding niet conform de bepalingen van dit reglement 

geschiedt, worden de afvalstoffen aanvaard noch meegenomen. De ophalers en parkwachters zijn 

gerechtigd om de aanbieder te wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen te verstrekken.  

4. Onverminderd de bepalingen van dit artikel, zijn de officieren van de gerechtelijke politie, de leden van 

de rijkswacht, de gemeentepolitie en de ambtenaren bedoeld in artikel 54 van het afvalstoffendecreet 

bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op dit reglement en het opstellen van processen-verbaal. 

Artikel 1.5. 

 

1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om om het even welke 

afvalstoffen te sluikstorten. 

2. Wanneer afvalstoffen achtergelaten worden op een wijze, een plaats of een tijdstip in strijd met dit 

reglement, is de gemeente gemachtigd amtshalve de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten 

opruimen. 

3. De reële kosten die gepaard gaan met het opruimen, afvoeren en verwerken van de in §2. van dit 

artikel genoemde afvalstoffen zullen via de rechtbank teruggevorderd worden van de persoon die de 

afvalstoffen achtergelaten heeft, de opdracht of toelating tot het achterlaten gegeven heeft of eigenaar 

van de afvalstoffen is. 

4. Het is verboden slijk, zand of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de 

greppels of in de rioolputten te vegen.  Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere 

wijze afvalstoffen in de riolering te brengen die een verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk 

kunnen zijn voor de openbare gezondheid en het leefmilieu zoals bijvoorbeeld vetten en derivaten van 

petroleum. 

Artikel 1.6. 

Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke 

huishoudelijke afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen, behoudens wanneer het 

gaat om plantaardige afvalstoffen, afkomstig van het onderhoud van de eigen tuin of van eigen 

bedrijfslandbouwkundige werzaamheden. 
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Artikel 1.7 

 

1 De huishoudelijke afvalstoffen mogen slechts na 20.00 uur van de dag voorgaand aan de dag waarop 

de ophaling van de afvalstoffen zal plaatsvinden buitengeplaatst worden. 

2 Het voorgeschreven recipiënt moet door de inwoners aan de rand van de openbare weg en voor het 

betrokken perceel aangeboden worden, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en 

voetgangers te hinderen. De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de 

ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten het 

voorgeschreven recipiënt neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar 

is. 

3 De inwoners die de recipiënt buitenzetten, zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de 

inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 

4 Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, de inhoud ervan te ledigen, 

een gedeelte van de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde 

personeel in de uitoefening van hun functie. 

5 De eventueel op de recipiënten aan te brengen opschriften of zelfklevers moeten bij het buitenplaatsen 

naar de openbare weg gericht worden. 

Artikel 1.8. 

De uitbaters van drankautomaten, snackbars, frituren, ijssalons en meer algemeen alle uitbaters van 

inrichtingen die voedingswaren of dranken verkopen bestemd om buiten hun inrichting te gebruiken, 

dienen ervoor te zorgen dat behoorlijk en goed bereikbare afvalrecipiënten duidelijk zichtbaar zijn 

geplaatst. Zij dienen de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke 

omgeving van hun inrichting rein te houden. 

 

Artikel 1.9. 

Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren ervan, in 

samenspraak met de gemeenten, de nodige acties te ondernemen om het afval te voorkomen en het afval 

selectief in te zamelen. 

Artikel 1.10. 

1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te verdelen voor 7.00 uur en na 22.00 uur.  

Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of ze 

achter te laten op andere plaatsen dan in de brievenbus. 

2. Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld met de tekst “geen reclame, ook geen 

advertentie- en informatiebladen a.u.b.”, die op de brievenbus kan worden gekleefd. Het is verboden 

reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in de brievenbussen die voorzien zijn van deze 

zelfklever. 

3. Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld met de tekst “geen reclame, wel 

advertentie- en informatiebladen a.u.b.”, die op de brievenbus kan worden gekleefd.  Het is verboden 

reclamedrukwerk te bedelen in de brievenbussen die voorzien zijn van deze zelfklever. 

 

Onderafdeling 2.4.2. - SELECTIEVE INZAMELING VAN HUISVUIL 

Inzameling 

Artikel 2.1.  

 

1. Het huisvuil wordt één maal per week huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar 

de ophaling is ingericht, op de door het College van Burgemeester en Schepenen bepaalde dagen. Het 
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herbruikbaar huisvuil kan aangeboden worden in het kringloopcentrum waarmee de gemeente een 

overeenkomst heeft afgesloten of op het containerpark. 

2. Huisvuil mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een andere selectieve inzameling, inclusief 

containerpark, andere dan deze van huisvuil. 

Wijze van aanbieding 

Artikel 2.2. 

Het huisvuil moet verpakt worden in kunststof vuilniszakken, die voorzien zijn van een opschrift met de 

vermelding ‘Stad Tienen’. Deze vuilniszakken zijn verkrijgbaar bij de gemeente tegen een door de 

gemeenteraad bepaald bedrag. Het is verboden de huisvuilzak te ledigen in de ophaalwagen teneinde de 

huisvuilzak of de specifieke zelfklever te recupereren. Het gewicht van één huisvuilzak mag niet hoger zijn 

dan 20 kg en de zak moet volledig gesloten worden aangeboden. Scherpe voorwerpen moeten zodanig 

verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van afvalstoffen.” 

(gew. GR 20-12- 2007) 

 

Onderafdeling 2.4.3. - SELECTIEVE INZAMELING VAN GROFVUIL 

Inzameling 

Artikel 3.1. 

1. Voor het verwijderen van grofvuil kunnen de inwoners van de gemeente terecht op het gemeentelijk 

containerpark. Daarnaast kan het grofvuil verwijderd worden via huis-aan-huis-ophalingen en dit 

minstens drie maal per jaar, al dan niet op afroep, langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling 

is ingericht, op de door het College van Burgemeester en Schepenen bepaalde dagen 

Het herbruikbaar grofvuil kan aangeboden worden in het kringloopcentrum waarmee de gemeente een 

overeenkomst heeft afgesloten of op het containerpark. 

Tevens dient het grof vuil vanaf 15 januari 2002 bij de huis-aan-huis-ophaling voorzien te worden van 

een specifieke zelfklever zoals bepaald door het retributiereglement terzake. 

Het is verboden de specifieke zelfklever voor grof vuil tijdens het laden in de ophaalwagen te 

verwijderen; 

Aanbiedingen van grof vuil zonder de specifieke zelfklever of ingeval van onvoldoende specifieke 

zelfklevers worden niet geladen in de ophaalwagen. 

De ophalers bepalen zelfstandig welk gedeelte van het aangeboden grof vuil wordt geladen. 

2. Grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil of een andere inzameling, andere dan deze van 

grofvuil. 

Wijze van aanbieding 

Artikel 3.2.  

 

1. Het grof vuil moet - indien nodig - stevig samengebonden worden zodat het niet kan uiteenvallen. Het 

mag niet in vuilniszakken of andere plastic recipiënten, kartonnen dozen of papieren zakken worden 

aangeboden.  

2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet hoger zijn dan 30 kg. 

Het grof vuil mag geen lengte, oppervlakte of volume hebben dat groter is dan respectievelijk 1.8 meter, 

1.8 meter op 1 meter en 2 m³. 

3. Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers 

van de afvalstoffen. 

4. Het grof vuil moet aangeboden worden in vaste vorm zonder vrije vloeistof en moet verkleinbaar zijn 

met een shredder. 

Recipiënten onder druk evenals poedervormige materialen die stofexplosies kunnen veroorzaken worden 

niet aanvaard. 

 

Onderafdeling 2.4.4. - SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS 
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Inzameling 

Artikel 4.1. 

 

1. Voor het verwijderen van hol glas en vlak glas kunnen de inwoners van de gemeente terecht op het 

gemeentelijk containerpark. Daarnaast kan hol glas ook verwijderd worden via glascontainers die op 

verschillende plaatsen in de gemeente geplaatst zijn. Het gebruik van de glascontainers is uitsluitend 

voorbehouden aan de inwoners van de gemeente. 

2. Glas mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grofvuil of een andere selectieve  

ophaalmethode, dan omschreven in de vorige paragraaf. 

Wijze van aanbieding 

Artikel 4.2. 

Hol glas dat via glascontainers, die op verschillende plaatsen in de gemeente geplaatst zijn, verwijderd 

wordt, moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene glascontainers gedeponeerd worden. 

Artikel 4.3. 

Alle glazen voorwerpen dienen bij de aanbieding ontdaan te zijn van deksels, stoppen en omwikkelingen en 

dienen leeg en voldoende gereinigd te zijn. 

Porselein en aardewerk mogen in geen geval aangeboden worden bij de selectieve inzameling van glas. 

 

Artikel 4.4. 

 

1. Het storten in de glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan glas, is verboden. Het is 

verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of andere voorwerpen 

achter te laten.   

2. Het is verboden glas te storten in de glascontainers tussen 22.00 uur en 07.00 uur. 

3. Elke vorm van sluikreclame of informatie aangebracht op deze glasbakken is verboden. 

Onderafdeling 2.4.5 - SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON  

Inzameling 

Artikel 5.1. 

 

Vanaf 1 juni 2008 kunnen de inwoners van de gemeente voor het verwijderen van papier en karton terecht 

op het gemeentelijk containerpark. Daarnaast kan papier en karton ook verwijderd worden via de 

maandelijkse huis-aan-huis-ophalingen langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, 

op de door het College van Burgemeester en Schepenen bepaalde dagen. Voor de inzameling van papier 

en karton kan de gemeente toelating geven aan verenigingen. 

Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve 

ophaalmethode, dan omschreven in de vorige paragraaf. Het mag ook niet worden aangewend als recipiënt 

voor andere afvalstoffen. 

(gew. GR 24-04-2008) 

 

 

 

 

 

Wijze van aanbieding 

Artikel 5.2. 
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1. Het papier en karton moet voor de huis-aan-huis-ophalingen, afzonderlijk samengebonden met 

natuurtouw, worden aangeboden. Het papier en karton mag niet in een ander verpak-kingsmateriaal 

dan papier of karton worden aangeboden. 

2. Het gewicht van één baal papier en karton mag niet hoger zijn dan 15 kg. 

3. Het storten van om het even welke andere afvalstof dan papier en karton in de papiercontainer is 

verboden. 

Onderafdeling 2.4.6. - SELECTIEVE INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL 

Inzameling 

Artikel 6.1. 

1. KGA mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of andere selectieve 

ophaalmethode. Het wordt enkel aanvaard op het containerpark. (gew. GR 22/12/2011) 

 

Artikel 6.2. 

De bedrijfsafvalstoffen worden niet aanvaard als KGA in het containerpark. 

 

Wijze van aanbieding 

Artikel 6.3. 

Het K.G.A. moet, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere afvalstoffen 

worden aangeboden. Hiervoor stelt de gemeente per gezin een milieubox ter beschikking. 

 

Artikel 6.4. 

Het aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, 

aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de voortbrenger zelf 

aanduidingen over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het K.G.A. op de verpakking 

aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd en tevens dient de verpakking 

van elk afzonderlijk product te worden aangepast om lekken of andere ongewenste effecten te voorkomen. 

Artikel 6.5. 

De afgifte van K.G.A. gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van een door devergunninghouder 

aangesteld persoon. Deze aangestelde verantwoordelijke persoon heeft ten allen tijde het recht om de 

identiteit van de persoon die het K.G.A. aanbrengt te controleren. 

 

Gebruik van de milieubox 

Artikel 6.6. 

De milieubox is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt slechts voor gebruik aan de gebruikers ter 

beschikking gesteld. De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de milieubox dat 

dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van dit reglement. Bijgevolg mogen alleen de 

afvalstoffen, vermeld in artikel 5.5.2.2. van het Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 

tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA), worden 

aangeboden in de milieubox. 
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Artikel 6.7. 

De milieubox moet verbonden blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het de 

gebruiker niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar diens nieuw adres. 

 

Onderafdeling 2.4.7. - SELECTIEVE INZAMELING VAN GROENTE- FRUIT- EN TUINAFVAL 

Inzameling 

Artikel 7.1. 

 

1. Het G.F.T.-afval  wordt om de twee weken opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de 

ophaling is ingericht, op de door het College van Burgemeester en Schepenen bepaalde dagen. 

2. Het G.F.T.-afval mag niet meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of een andere selectieve 

ophaalmethode dan omschreven in de vorige paragraaf. 

Wijze van aanbieding 

Artikel 7.2. 

 

1. Het G.F.T.-afval moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden aangeboden in de hiervoor bedoelde 

“G.F.T.-container” 

Elk gezin heeft recht op één G.F.T.-container. Handels- en dienstverlenende inrichtingen hebben 

eveneens recht op één G.F.T.-container. 

Tevens dient de container vanaf 15 januari 2002 bij de huis-aan-huis-ophaling voorzien te worden van 

een specifieke zelfklever zoals bepaald door het retributiereglement terzake, aan te brengen op het 

handvat van de container; 

De specifieke zelfklever voor de G.F.T.-container dient in overeenstemming te zijn met het 

containervolume. G.F.T-containers met een foutieve G.F.T.-zelfklever, een gedeeltelijke G.F.T.-zelfklever 

of zonder G.F.T.-zelfklever worden niet geledigd. 

Bij de lediging van de G.F.T.-containers wordt de G.F.T.-zelfklever door de ophalers van de G.F.T.-

container afgescheurd, ook wanneer de G.F.T.-container niet volledig kan geledigd worden. 

 

Artikel 7.3. 

Het handvat van de G.F.T.-container moet naar de openbare weg gericht worden. 

Artikel 7.4. 

Het storten in de containers van om het even welke andere afvalstof dan G.F.T. is verboden. 

Het is verboden om naast de opgestelde containers lege of volle dozen, kratten of andere voorwerpen 

achter te laten. 

 

Gebruik van de G.F.T.-container 

Artikel 7.5. 

 

1. De G.F.T.-container kan bekomen worden bij het gemeentebestuur en wordt afgeleverd tegen 

ontvangstbewijs. Deze G.F.T.-container blijft eigendom van Interleuven en wordt slechts voor gebruik 

aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de G.F.T.-ophaling. 

2. De G.F.T.-container moet desgevallend voorzien zijn van een zelfklever die verkrijgbaar is bij de 

gemeente tegen een door de gemeenteraad te bepalen bedrag. Deze zelfklever heeft een bepaalde 

geldigheidsduur. 

Artikel 7.6. 
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1. De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik van de G.F.T.-container.  

Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de G.F.T.-container uitsluitend mag gebruikt worden voor 

de opslag van G.F.T.-afval en uitsluitend mag worden aangeboden op de wijze zoals voorzien in de 

artikels 7.2. en 7.3. van dit reglement. 

2. In geval van schade, diefstal of verlies dient de gebruiker de gemeente hiervan onverwijld in kennis te 

stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe G.F.T.-container. De kosten van 

herstelling of vervanging kunnen door de eigenaar van de G.F.T.-container verhaald worden op de 

gebruiker, in geval van oneigenlijk gebruik. 

 

Artikel 7.7. 

 

In geval van verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om de G.F.T.-container mee te nemen naar 

diens nieuw adres.De G.F.T.-container moet immers verbonden blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. 

 

Artikel 7.8. 

 

Gezinnen of inrichtingen die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking 

hebben over een G.F.T.-container kunnen bij de gemeente gratis één G.F.T.-container bekomen. 

 

Onderafdeling 2.4.8.- SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTIEK, METAAL EN DRANKKARTONS 

(PMD)  

Inzameling 

Artikel 8.1. 

 

1. Voor het verwijderen van P.M.D. kunnen de inwoners van de gemeente terecht op het gemeentelijk 

containerpark. Daarnaast kan het P.M.D. verwijderd worden via huis-aan-huis-ophalingen langs de 

straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het College van Burgemeester en 

Schepenen bepaalde dagen. 

2. P.M.D. mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of een andere selectieve 

ophaalmethode dan omschreven in de vorige paragraaf. 

3 In de specifieke P.M.D.-zakken van FOST-PLUS mogen alleen volgende materialen worden geborgen: 

 

 P-fraktie: alleen plastieken flessen en flacons. 

 ------------------------------------------------------ 

water 

limonade 

melk 

fruit- en groentensap 

afwas- en onderhoudsprodukten (vloeibaar of in poeder) 

wasprodukten en wasverzachter 

produkten voor douche en bad 

gedistilleerd water 

bleekmiddelen 

M-fraktie: metaal-verpakkingen 

 -------------------------------------- 

 drankblikjes 

 conservenblikjes 

 aluminiumschotels, schaaltjes en bakjes 

 schroefdoppen, deksels van flessen en bokalen en kroonkurken 

 dozen en bussen (sigaren, koekjes, chocolade, olie) 

 spuitbussen/aërosols van voedingsmiddelen en cosmetica 

 D-fraktie: drankkarton 
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 --------------------------- 

 elke laminaatverpakking (type brik) die vloeibare produkten heeft bevat. 

Wijze van aanbieding 

Artikel 8.2. 

 

1. Het P.M.D.-afval moet aangeboden worden in speciaal daartoe bestemde kunststof zakken. Deze 

zakken zijn verkrijgbaar bij de gemeente tegen een door de gemeenteraad te bepalen bedrag. 

2. De verschillende fracties van het P.M.D.-afval mogen gemengd in de daartoe bestemde zakken worden 

aangeboden. 

3. Het gewicht van één zak P.M.D.-afval mag niet hoger zijn dan 10 kg en de zak moet volledig gesloten 

worden aangeboden. 

4. Het aangeboden P.M.D.-afval mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere 

selectieve inzameling, andere dan deze van P.M.D.-afval. 

Onderafdeling 2.4.9. - SELECTIEVE INZAMELING VAN METALEN GEMENGD 

Inzameling 

Artikel 9.1. 

 

1. De ‘metalen gemengd’ worden verwijderd  via het gemeentelijk containerpark. 

2. Witgoed mag niet worden meegegeven met de ‘metalen gemengd’. 

3. Metalen gemengd’ mogen niet meegegeven worden met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve 

ophaalmethode dan omschreven in §1. van dit artikel. 

 

 

 

 

 

Onderafdeling 2.4.10 - GROENAFVAL 

Inzameling 

Artikel 10.1. 

1. Voor het verwijderen van snoeihout kunnen de inwoners van de gemeente terecht op het gemeentelijk 

containerpark, waar het kan worden verhakseld. Daarnaast wordt het snoeihout op afroep, huis-aan-

huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht. Voor het verwijderen 

van fijn tuinafval, met name plantenresten, gazonmaaisel, haagscheersel en de bladeren, kunnen de 

inwoners van de gemeente terecht op het gemeentelijk containerpark of zijn zij aangewezen op het 

gebruik van de G.F.T.-container of op het zelf composteren. 

Tevens dient het groenafval vanaf 15 januari 2002 bij de huis-aan-huis-ophaling voorzien te worden van 

een specifieke zelfklever zoals bepaald door het retributiereglement terzake. 

Het is verboden de specifieke zelfklever voor groenafval tijdens het laden in de ophaalwagen te 

verwijderen. 

Aanbiedingen van snoeihout zonder specifieke zelfklever zal in geval van onvoldoende specifieke 

zelfklevers, niet worden ingeladen in de ophaalwagen. 

De ophalers bepalen zelfstandig welk gedeelte van het aangeboden groenafval wordt geladen. 
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Wijze van aanbieding 

Artikel 10.2. 

 

1. Het snoeihout moet in bundels van maximum 25 kg worden gedeponeerd langs de rand van de 

openbare weg. Het mag niet in vuilniszakken, kartonnen dozen of papieren zakken worden 

aangeboden. 

2. Bij het aangeboden snoeihout mag de diameter van elke tak of stam niet meer bedragen dan 10 cm.  

Iedere tak moet een minimale lengte hebben van 50 cm en mag slechts een maximale lengte van 1.5 

meter hebben. 

Onderafdeling 2.4.11. - BRUIN- EN WITGOED EN HERBRUIKBARE GOEDEREN 

Inzameling 

Artikel 11.1. 

 

1. Voor de inzameling van bruin- en witgoed kan een beroep gedaan worden op het door de administrateur 

van de OVAM erkend kringloopcentrum Hageland, werkzaam in de gemeente.Deze inzameling kan 

gebeuren op aanvraag van de aanbieder.Daarnaast kan het bruin- en witgoed verwijderd worden via het 

gemeentelijk containerpark. 

2. Vanaf 1 juli 1999 mag wit- en bruingoed niet meer meegegeven worden met het huisvuil, grofvuil of een 

andere selectieve ophaalmethode dan omschreven in §1. van dit artikel. 

Artikel 11.2. 

 

1. Herbruikbare goederen die niet behoren tot het bruin- en witgoed worden eveneens ingezameld door 

het Kringloopcentrum, werkzaam in de gemeente. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden 

herbruikbare goederen te weigeren indien deze niet dienstig zijn voor het Kringloopcentrum. 

 In dat geval mogen de door het kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven 

worden met het huisvuil of grof vuil of gebracht naar het containerpark. 

2. Herbruikbare goederen mogen niet meegegeven worden met een andere selectieve ophaalmethode 

dan omschreven in §1. van dit artikel. 

Artikel 11.3. 

Adres en telefoonnummer kringloopcentrum :  Kringloopcentrum Hageland 

  Torsinplein 12 

  3300  TIENEN 

  016/82.46.91 

 

 

Onderafdeling 2.4.12. - HET GEMEENTELIJK  CONTAINERPARK 

Algemene bepalingen 

Artikel 12.1. 

Het gemeentelijk containerpark is gelegen te 3300 TIENEN, Leeuwerikweg 17. 

Artikel 12.2. 

1. Het gemeentelijk containerpark is toegankelijk voor de particuliere inwoners van de gemeente. 
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2. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen naar het gemeentelijk containerpark 

worden gebracht, in zoverre de aangevoerde afvalstoffen qua aard, omvang en hoeveelheid 

vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. 

3. Het containerpark is geopend op de door het College van Burgemeester en Schepenen bepaalde data 

en openingsuren. Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen die niet 

tot het personeel behoren. 

Gebruik van het containerpark 

Artikel 12.3. 

Op het gemeentelijk containerpark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde, 

huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen worden aangeboden. De afvalstoffen mogen slechts na 

goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel in de daartoe voorbestemde en van duidelijke 

vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. 

De parkwachter heeft het recht alle maatregelen te nemen voor de controle van de aangeboden 

afvalstoffen en kan hiertoe de recipiënten laten openen en ledigen. Indien hij zijn goedkeuring niet geeft 

aan de verwijdering van de aangeboden afvalstoffen via het containerpark, dient de aanbieder deze terug 

mee te nemen om ze op een andere verantwoorde manier te verwijderen. 

1° Papier en karton  

+ Enkel papier en karton, zoals gedefinieerd in artikel 1.1. van dit reglement, wordt aanvaard. 

 

2° Glas 

+ Enkel glazen voorwerpen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1. van dit reglement, worden aanvaard. 

Het glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene containers worden gedeponeerd. 

Vlak glas, serreglas en rookglas  moeten  in de container voor vlak glas gedeponeerd worden. 

 

3° Zuiver puin 

+Worden aanvaard : zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, 

plaasterplaten, asfalt van wegen en opritten en dakpannen. 

   Worden niet aanvaard : grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas en hout, 

grond en afvalstoffen die vrije asbestvezels bevatten en golfplaten met asbest. 

 

 

 

4° P.M.D. 

+ Enkel de plastic- en metaalverpakkingen en drankkartons, zoals gedefinieerd in artikel 1.1. van 

dit reglement worden aanvaard. 

 -- Alle aangeboden drankverpakkingen moeten leeg, uitgespoeld en platgedrukt aangeboden 

worden. 

 

5° Textiel en lederwaren 

+Alle kleding, huishoudlinnen, beddengoed (in casu lakens en dekens), oude schoenen, 

handtassen en lederwaren mogen worden aangeboden. 

 

6° Metalen gemengd 

+Enkel de ‘metalen gemengd’, zoals gedefinieerd in artikel 1.1. van dit reglement worden 

aanvaard. 

 - Worden niet aanvaard : gewapend beton, knalpotten, batterijen. 

 

7° Oliën en vetten 

+ Worden aanvaard : afgewerkte motorolie van particulieren, frituurolie en vetten. 

- Worden niet aanvaard : grote hoeveelheden motorolie, olie met PCB's of andere giftige stoffen. 
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8° Groenafval waaronder snoeihout 

 

    Snoeihout 

+Worden aanvaard : alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin. 

- Worden niet aanvaard : dood hout zoals houten vensterlijsten, afvalhout van bouwwerven,geverfd 

hout, hout vermengd met ijzer en andere materialen, gazonmaaisel, G.F.T-afval. 

    Fijn tuinafval 

+Enkel plantenresten, haagscheersel, gazonmaaisel en bladeren worden aanvaard. 

 

9° Boomstronken 

+ Boomstronken worden aanvaard met een maximum van 10 stuks. 

 

10° Klein Gevaarlijk Afval 

+KG.A. wordt permanent aanvaard.  

 

11° Grof vuil 

+ Enkel grof vuil zoals gedefinieerd in artikel 1.1. van dit reglement wordt aanvaard. 

 

12° Herbruikbare goederen 

+Enkel herbruikbare goederen zoals gedefinieerd in artikel 1.1. van dit reglement worden 

aanvaard.  

 

13° Bruin- en witgoed 

 + Enkel bruin- en witgoed zoals gedefinieerd in artikel 1.1. van dit reglement wordt aanvaard. 

 

14° Groenafval  

+Enkel klein tuinafval zoals gras, bladeren en snoeihout wordt aanvaard. 

 

15° Autobanden 

+Maximum diameter 18 duim, ontdaan van velgen. 

 

16° Houtafval 

+Worden aanvaard : dood hout zoals houten vensterlijsten en afvalhout van bouwwerven. 

-Worden niet aanvaard : geverfd hout, hout vermengd met ijzer en andere materialen, bouw- en 

sloopafval, grof vuil, roofing, restafval. 

 

17° Roofing 

+In kleine stukken en zuiver, ontdaan  van alle andere elementen. 

 

18° Bouw- en sloopafval 

 

19°: vlak glas 

 

20°: luierafval in daartoe door de stad ter beschikking gestelde specifieke zakken 

 

21°: herbruikbare goederen 

 

22°: gipsafval 

 

23°: asfalt 

 

24°: asbestcement 
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De toegang tot het gemeentelijk containerpark wordt alleen toegelaten mits in voorkomend geval de 

retributie betaald wordt zoals bepaald door het retributiereglement terzake d.m.v. de hiertoe voorziene 

containerparkkaart. 

De containerparkwachter bepaalt de aard van de aangebrachte afvalstoffen en vernietigt op de 

containerparkkaart het overeenstemmend aantal vakjes d.m.v. afknippen of afstempelen. 

Indien na het deponeren van de afvalstoffen blijkt dat de aangeboden afvalstoffen aan de inrijpoort foutief 

werden ingeschat, is de containerparkwachter gemachtigd om bijkomende vakjes te vernietigen. 

(gew.GR 24-04-2008) 

 

Artikel 12.4. 

 

Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de dienstdoende 

verantwoordelijke parkwachter. De parkwachter is gelast met het toezicht op het gebruik van het 

containerpark en de registratie van de bezoekers. 

 

Artikel 12.5. 

 

1. Het is de parkwachter toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten de omheining te laten 

wachten indien er zich reeds te veel mensen op het containerpark bevinden en in functie van een 

goede verkeersregeling op het containerpark. 

2. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te worden door een begeleider. 

3. Het is verboden om dieren te laten rondlopen op het containerpark. 

 

Artikel 12.6. 

 

1. De afvalstoffen mogen door de particulieren gratis worden aangeboden. 

2. Op het containerpark kunnen houtsnippers worden aangeboden aan de bezoekers. 

 

Artikel 12.7. 

 

De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van de 

bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid is beperkt tot 5 km/uur. De motor dient stilgelegd te 

worden bij het lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de 

aanwijzingen van de parkwachter te volgen. 

 

 

 

Artikel 12.8. 

1. De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overigeruimte van 

het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door de parkwachter verzocht worden 

het door hen bevuilde terrein te reinigen. 

2. Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden om afval te deponeren voor de 

toegangspoorten of over de omheining op het containerpark te gooien. Dergelijke handelingenworden 

gelijkgesteld met sluikstorten 

 

Artikel 12.9. 

 

Op het containerpark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken. Het is verboden om 

enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting.  

 

Onderafdeling 2.4.13. - SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 13.1. 

 

Volgende gemeenteraadsbeslissingen worden opgeheven : ... 
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 De raadsbeslissing van 21 november 1996 inzake het Politiereglement betreffende het ophalen van 

huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen “wijziging vanaf het dienstjaar 1997” en dit met 

ingang van 1 januari 1999; 

 De raadsbeslissing van 7 september 1995 betreffende het politiereglement inzake het GEMEENTELIJK 

CONTAINERPARK “wijziging vanaf het dienstjaar 1996” en dit met ingang van 1 januari 2000; 

 De raadsbeslissing van 21 november 1996 inzake het Politiereglement betreffende de inzameling van 

kleine gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen (K.G.A.) door de stad TIENEN in 1997, 1998 en 1999 en 

dit met ingang van 1 januari 2000; 

 

Artikel 13.2. 

 

Dit gemeentelijk politiereglement is geldig, onverminderd de bepalingen van het besluit van de Vlaamse 

regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. 

 

Artikel 13.3. 

 

De inbreuken op dit reglement worden gestraft met politiestraffen, voor zover wetten, decreten, algemene 

of provinciale verordeningen, op dit vlak geen andere straffen voorzien. 

 

Artikel 13.4. 

 

DIT REGLEMENT ZAL BEKEND GEMAAKT WORDEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 112, 113 EN 114 VAN DE NIEUWE 

GEMEENTEWET. EEN EXEMPLAAR VAN ONDERAFDELING 2.4.12. WORDT TEVENS OPGEHANGEN IN HET CONTAINERPARK. 

 

ARTIKEL 13.5. 

 

EEN EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN DIT REGLEMENT ZAL IN DRIEVOUD WORDEN OVERGEZONDEN AAN DE HEER GOUVERNEUR 

VOOR KENNISGEVING AAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE EN CONFORM ARTIKEL 119 VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET AAN DE 

GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, AAN DE GRIFFIE VAN DE POLITIERECHTBANK. TER KENNISGEVING ZAL 

EVENEENS EEN AFSCHRIFT WORDEN TOEGEZONDEN AAN OVAM EN HET BESTUUR MILIEU-INSPECTIE (AMINAL). 

 

 

 

 

 

Afdeling 2.5. : Afloop van regenwater en van afvalwater. 

 

Art. 2.5.1.- 

Waar  een  rioleringsnet bestaat is het verboden regenwater komende van de koeren, terrassen of daken, of 

afvalwater, ongeacht de herkomst, op de straat te laten lopen. 

Het is verboden in de afvoerleidingen bestemd voor regen- of afvalwater enig voorwerp te werpen waardoor ze 

kunnen verstoppen. 

( gew. GR 05-03-1987 ) 

AFDELING 2.6. : DE GRACHTEN. 

 

Art. 2.6.1.- 

Het is verboden in de grachten of waterlopen voorwerpen achter te laten , in te laten lopen of in te werpen 

waardoor ze verstopt of bevuild zouden worden of waardoor kwalijke geuren worden verspreid. 

 

Art. 2.6.2.- 

Met het oog op de verdelging van ongedierte zijn de bewoners verplicht vrije doorgang te verlenen. Zij dienen 

het plaatsen van verdelgingsmiddelen te dulden. 
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AFDELING 2.7. : SLUIKSTORTEN OF VERONTREINIGING - OPRUIMINGSKOSTEN. 

 

Art. 2.7.1.- 

“ngeval van overtreding van andere wetgevingen inzake milieubescherming of wanneer het onderhoud van 

de openbare wegen, pleinen, parken, gebouwen, private gronden, waterlopen of grachten niet geschiedt 

zoals hierboven bepaald, kan het stadsbestuur dit onderhoud zelf verzekeren op kosten van de 

overtreder(s)  

(gew. GR 20-06-1991/20-12-2007) 
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Hoofdstuk 3 :  De openbare gezondheid 

AFDELING 3.1. : HET BEWONEN VAN HUIZEN. 

 

Art. 3.1.1.-  

Het wonen in kelderverdiepingen is verboden. Toegangen tot de woonvertrekken moeten zich boven het 

straatpeil bevinden. 

 

Art. 3.1.2.- 

Strafbaar is, al wie een woning of een gedeelte van een woning bewoont, betrekt of laat bewonen, die 

onbewoonbaar werd verklaard en waarvan de ontruiming werd bevolen. 

 

 

AFDELING 3.2. : DE DRINKWATERVOORZIENING. 

 

Art. 3.2.1.- 

Elke woning moet worden voorzien van een middel tot drinkwatervoorziening zodat deugdelijk drinkwater in 

voldoende mate kan worden verschaft en derwijze dat de bewoners er steeds gebruik van kunnen maken. De 

bevoorrading van drinkwater uit een put mag slechts gebeuren nadat de deugdelijkheid van het water van die 

put werd vastgesteld. 

 

 

AFDELING 3.3. : DE RIOLERING. 

 

Art. 3.3.1.- 

Het is verboden, zure, vretende, ontvlambare of ontplofbare stoffen, water van meer dan 80°, 

stoomontladingen, en in 't algemeen, alles wat van die aard is dat ze de kanalisaties beschadigen of 

verstoppen, in de riolen of grachten te lozen of te werpen. 

 

 

AFDELING 3.4. : HET BESCHERMEN VAN HET LEEFMILIEU TEGEN LUCHTVERONTREINIGING. 

 

Art. 3.4.1.- 

Het is verboden rook, roet, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen die geburen kunnen hinderen of 

de lucht verontreinigen en in het algemeen alle neerslag of uitwasemingen te veroorzaken, die schadelijk zijn 

voor de openbare gezondheid, veiligheid, landbouw, gedenktekens, bouwwerken, natuurschoon , enz.... 

Het aanwenden of lozen van lucht-, grond- of waterbezoedelende stoffen is verboden. 

Bij herhaalde inbreuk kan de Burgemeester op kosten van de overtreder de gepaste maatregelen treffen, 

teneinde de overtreding te doen ophouden. 

 

Art. 3.4.2.-  

Uitwasemingen uit schouwen, pijpen, ventilatoren of gasuitblazers mogen niet rechtstreeks op de openbare 

weg uitmonden beneden een hoogte van 2,50 m, noch voorbijgangers of  buren hinderen. 

 

Art. 3.4.3.- 

Uitgespreid stalmest moet binnen de 3 dagen ondergewerkt worden, voor zover dat landbouwkundig 

verantwoord is. 

Drijfmest of aal moet binnen de 48 uur ondergewerkt worden, voor zover dit landbouwkundig verantwoord is 

en voor zover dit ondergewerkt kan worden ( weiden ). 
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Over heel het grondgebied van de gemeente is het verboden op zaterdag, zondag en feestdagen mest te 

storten of uit te strooien op weilanden en akkergronden. 

( gew. GR 05-03-1987) 

 

Art. 3.4.4.- 

Mest-, aal-, sterfputten of dergelijke mogen niet worden aangelegd op minder dan 2 meter van een aanpalend 

erf, noch op minder dan 10 meter van de  openbare wegen. Ze mogen noch bovengronds, noch ondergronds 

verbonden worden aan grachten, waterlopen of riolering. De aalputten mogen niet tegen de woningen 

aangebracht worden. Zij moeten waterdicht zijn en derwijze gebouwd worden dat alle ongezonde uitzijpelingen 

of uitwasemingen vermeden worden. Het schepgat moet met een stevig deksel volledig afgesloten zijn. 

 

Art. 3.4.5.- 

Woonruimten moeten zodanig van aangebouwde stallen of bedrijfsruimten gescheiden zijn dat geen 

vloeistoffen noch schadelijke dampen in de woonruimten kunnen binnendringen of onder de vloeren kunnen 

geraken. 

 

 

AFDELING 3.5. : KRENGEN. 

 

Art. 3.5.1.- 

Krengen van huisdieren kunnen via een erkend ophaler worden afgevoerd, voor krengen van meer dan 10 kg 

is dit verplicht. Een particulier kan zijn dier zelf naar een dierencrematorium of –begraafplaats brengen. 

Particulieren mogen hun dode huisdieren ook achterlaten bij de dierenarts, voor zover deze hiermee instemt. 

Enkel krengen van huisdieren van minder dan 10 kg mogen worden begraven in eigen tuin, voorzover zij niet 

gestorven zijn aan een op mens of dier overdraagbare ziekte. Begraven mag enkel in zanderige grond, in een 

put van minstens een halve meter diepte en zonder moeilijk afbreekbare verpakkingen.  
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Hoofdstuk 4 : openbare veiligheid 

Werd opgeheven  en vervangen door het gemeentelijk reglement inzake brandvveiligheid. 

(GR 06-20-07) 
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Hoofdstuk 5 : De openbare rust en de openbare orde 

AFDELING 5.1. : LAWAAIBESTRIJDING. 
 

Art. 5.1.1.- 

Onverminderd de wetgeving inzake lawaaihinder en nachtlawaai, wordt gestraft eenieder die zelfs overdag 

zonder noodzaak lawaai of rumoer veroorzaakt waardoor de rust van de inwoners wordt verstoord. 

 

Art. 5.1.2.- 

Het geluid is niet als hinderlijk te aanzien of kan geen aanleiding geven tot  gerechtvaardigde klacht wanneer  

het : 

 

Art. 5.1.3.- 

a)  afkomstig is van sirenes die de arbeidstijden aangeven of van kerkklokken. 

b)  het gevolg is van werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare 

nutsvoorzieningen. 

c)  het gevolg is van werken uitgevoerd op werkdagen tussen 6 en 22 uur, of van noodzakelijke 

onderhoudswerken, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet 

noodzakelijk lawaai te vermijden. 

d)  het gevolg is van werken of handelingen die bij hoogdringendheid en zonder verder uitstel dienen 

te geschieden ter bescherming van personen of ter voorkoming van rampen 

e)  afkomstig is van kermissen, toegelaten stoeten of feestelijkheden”. 

f)  afkomstig is van normale seizoensgebonden oogstactiviteiten uitgevoerd door bos-, land- en 

tuinbouwers in hoofd- of bijberoep, hetzij door loonwerkers, en dit op week-, zon- en feestdagen. 

(gew. GR 26-03-2009) 

 

Art. 5.1.4.- 

Het plaatsen van geluidvoortbrengende alarmtoestellen ter voorkoming van diefstallen wordt toegestaan 

mits : 

a) aansluiting bij een veiligheidsorganisme ( politiedienst of privé-bewakingsfirma )  

b) de goede werking van de toestellen te allen tijde te waarborgen en geen loze alarmen te veroorzaken 

c) kennisgeving aan de politie met voorlegging van het bewijs van de aansluiting bij het 

veiligheidsorganisme 

 

Art. 5.1.5.- 

Op de openbare weg of op de openbare pleinen en parken is het, behoudens schriftelijke toestemming van de 

bevelhebber van de brandweer, verboden vuurwerk of springbussen af te schieten. 

 

Art. 5.1.6.- 

Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen (groene zone, parken en andere) in de 

open lucht, radio’s, televisietoestellen, jukeboxen, cd-spelers, registreerapparaten, luidsprekers en in het 

algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte 

geluidssterkte het niveau van 75 dB(A) niet overtreft, gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen 

bevinden. 

Het gebruik van deze toestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet hoorbaar zijn op de 

openbare weg en op openbare plaatsen. 

Tevens is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten 

het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden 

verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel. 

De burgemeester kan afwijkingen toestaan op deze bepalingen. 

(gew. GR 26-04-2007) 
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Art. 5.1.7.- 

Het maken van reclame door middel van luidsprekers of andere middelen in voertuigen is onderworpen 

aan de voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen. Ze kan slechts toegestaan 

worden van 08.00 uur tot 18.00 uur in de periode van 1 oktober tot 31 maart en 08.00 uur tot 20.00 uur 

in de periode van 1 april tot 30 september. Het geproduceerde geluidsniveau mag in geen geval hoger 

liggen dan 90 dB(A), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden. De toelating moet 

steeds in het voertuig aanwezig zijn.  

Het gebruik door personen of instanties, van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek of andere 

geluidsverwekkende middelen om de aandacht te trekken op hun aanwezigheid met het oog op de verkoop 

van een product of om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten in de periode van 1 oktober tot 31 maart 

van 08.00 tot 19.00 uur en in de periode van 1 april tot 30 september van 08.00 tot 22.00 uur en mits 

toelating van het college van burgemeester en schepenen. Het geluidssignaal mag niet langer dan tien 

seconden duren en er moet minstens een rustpauze van één minuut gerespecteerd worden tussen twee 

opeenvolgende geluidssignalen. Het geproduceerde geluidsniveau mag niet hoger liggen dan 90 dB(A), 

gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden. Indien het gaat om rondrijdende 

voertuigen moet bij stilstand het geluid worden afgezet. 

 (gew. GR 26-04-2007/29-05-2008) 

 

Art. 5.1.8.- 

In de nabijheid van woningen is het gebruik van grasmachines en andere tuinwerktuigen, aangedreven 

door verbrandings- of electrische motoren niet toegelaten tijdens de ganse dag op zon- en wettelijke 

feestdagen en op de andere dagen tussen 21 en 08 uur. Deze reglementering is ook van kracht voor 

hakselaars, al of niet aangedreven door verbrandingsmotoren. Deze bepaling is niet van toepassing op de 

land- en tuinbouwbedrijven.” 

(gew. GR 30-03-2006)  

 

Art. 5.1.9.a- 

Het is verboden al dan niet automatische kruitkanonnen of gelijkaardige apparaten op minder dan 100 m van 

de dichtsbijzijnde woning te gebruiken. Het is verboden deze apparaten te laten werken tussen 

zonsondergang  en zonsopgang. De tijd tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 15 minuten 

bedragen.  

(gew. GR 30-03-2006) 

 

Art.5.1.9.b- 

Het gebruik van hagelkanonnen is enkel toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De 

aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen. Er is 

een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de plaatsing van een hagelkanon. Er is een 

milieuvergunning nodig indien de gasflessen niet rechtstreeks op het kanon zijn aangesloten. De 

hagelkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 500 meter van enig 

bewoond huis en van de openbare weg. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige 

richting geplaatst worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven 

hierboven. Bij de plaatsing van meerdere kanonnen waarbij, op eender welke plaats, het geluid van elk van 

hen afzonderlijk waargenomen kan worden, moeten de onderscheiden installaties op elkaar 

gesynchroniseerd worden zodat de ontstekingen van de verschillende kanonnen telkens slechts één 

hoorbare slag veroorzaken. 

(gew. GR 30-03-2006) 

 

Art. 5.1.10.- 

Behoudens de exploitanten van landbouwbedrijven wanneer deze voldoen aan de regels gesteld door hun 

uitbatingsvergunning, zijn de eigenaars of houders van dieren, waarvan het voortgebrachte geluid aanleiding 

geeft tot gerechtvaardigde klachten, strafbaar. De eigenaar of houders van deze dieren zijn gehouden ze te 

doen verdwijnen of maatregelen te treffen  teneinde de stoornis te doen ophouden, zodra ze hiervan door de 

politiediensten verwittigd worden. De politiediensten zullen desnoods, op kosten van de eigenaars of houders, 

deze dieren in een asiel onderbrengen ten einde de stoornis te doen ophouden. 
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Art. 5.1.11.- 

De uitbaters van danszalen, van ontspanningsgelegenheden, van cafés en van alle voor het publiek 

openstaande inrichtingen zijn verplicht erover te waken dat het binnenshuis veroorzaakte lawaai de rust van 

de geburen niet verstoort. 

 

Art. 5.1.12.- 

Geluid voortgebracht op privaat terrein door toestellen vermeld onder art. 5.1.6. mag niet storend zijn. 

Wordt als storend beschouwd :  

Het geluid dat - tussen 7 en 20 uur : sterker is dan 70 dB (A) 

   - tussen 20 en 7 uur : sterker is dan 50 dB (A) 

De geluidsterkte wordt gemeten op 1 m hoogte vóór de geluidsbron op de dichtsbijgelegen grens van de 

eigendom. 

 

Art. 5.1.13.- 

Al de leden van de politie en de rijkswacht zijn bevoegd om de overtredingen inzake geluidshinder op te 

sporen en vast te stellen. Zij kunnen te allen tijde de nodige maatregelen  treffen om deze overtredingen te 

doen ophouden. Ze kunnen desgevallend de betrokken plaatsen doen ontruimen en de 

geluidvoortbrengende toestellen in beslag nemen. 

 

 

AFDELING 5.2. :  MANIFESTATIES EN SAMENSCHOLING OP DE OPENBARE WEG. 
 

Art. 5.2.1.- 

Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden in open lucht openbare 

samenkomsten of manifestaties te organiseren. De houders van deze toelating zijn verplicht zich te 

schikken naar de opgelegde voorwaarden. 

 

Art. 5.2.2.- 

De deelnemers aan openbare manifestaties of samenkomsten dienen zich te schikken naar de bevelen 

van de politiediensten. 

 

 

AFDELING 5.3. :  DE OPENBARE RUST IN DE OPENBARE PLAATSEN. 
 

Art. 5.3.1.- 

De reglementen van inwendige orde en tucht van de openbare plaatsen zoals zwembaden, de bibliotheken, 

de leeszalen, de musea, de sportinstallaties, de speelpleinen, de visvijvers, de begraafplaatsen, de markten, 

dienen stipt nageleefd. 

 

Art. 5.3.2.- 

In geval van oproer, samenscholing, of andere onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen, wanneer het 

geringste uitstel, ofwel schade voor de ingezetenen zou kunnen veroorzaken ofwel van die aard zou zijn dat ze 

de rust van de bewoners zou verstoren,  kan de Burgemeester bijzondere maatregelen treffen inzake het 

sluiten van de openbare plaatsen zoals cafés, hotels, spijshuizen, bars, dancings en alle voor het publiek 

toegankelijke plaatsen. 

 

Art. 5.3.3.- 

De politiediensten hebben steeds toegang tot openbare plaatsen, teneinde wanordelijkheden of inbreuken op 

de reglementen en verordeningen op te sporen en vast te stellen. 

 

 

 

Art. 5.3.4.- 
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Het College van Burgemeester en Schepenen kan de sluiting voorschrijven, voor een onbepaalde tijd, van al 

de huizen welke bezocht worden door personen die zich openbaar of heimelijk aan de ontucht prijsgeven of 

waar minderjarigen tot ontucht worden aangezet. 

 

Art. 5.3.5.- 

Onverminderd de wetgeving op de kansspelen is het verboden zonder uitdrukkelijke toelating van het 

Schepencollege, toestellen te plaatsen waarvan de uitbater aan de verbruikers een winst aanbiedt bij het 

slagen van een proef die geheel of gedeeltelijk afhangt van speeltoestellen van het type genaamd 

"saturnusroulette" en " optaroulette". 

 

 

AFDELING 5.4. : HET TEWERKSTELLEN VAN PERSONEEL IN DRANKGELEGENHEDEN. 
 

Art. 5.4.1.- 

Wordt beschouwd als dien(st)er, zanger(es), danser(es) of gelagzaalpersoneel over 't algemeen, iedere 

persoon met uitzondering van familieleden  tot en met de tweede graad die in een drankgelegenheid, met of 

zonder loon, tijdelijk of bestendig, de klanten bedient, zingt of danst of de handel van de uitbater rechtstreeks 

bevordert, hetzij door met de klanten te verbruiken, hetzij door op een of ander wijze tot verbruik aan te 

zetten. De indienstneming van dit personeel, dat ten minste 18 jaar oud moet zijn, dient voorafgaandelijk bij 

de heer Stadsontvanger te worden aangegeven. 

 

Art. 5.4.2.- 

Het is aan dit personeel verboden de voorbijgangers aan te lokken op actieve of passieve wijze. 

 

AFDELING 5.5. : PUBLICITEIT OP OF LANGS DE OPENBARE WEGEN. 
Art. 5.5.1.- 

De aanplakkingen op of langs de openbare wegen geschieden op panelen hiertoe opgericht door het 

stadsbestuur of op panelen waarvoor toelating werd verleend. Geen plakbrief, bericht, paneel, drukwerk of 

welkdanig handschrift mag elders aangeplakt of aangebracht worden. Het verven van teksten of tekeningen is 

er eveneens verboden. Nochtans zullen berichten betreffende verkopingen op muren of deuren van de te 

verkopen eigendommen mogen aangebracht worden. 

 

Art. 5.5.2.- 

De aanplakkingen op de gemeentelijke borden worden door de stadsdiensten verzekerd, volgens een 

aanplakkingstarief opgelegd door de Gemeenteraad, bepaald door de grootte van de affiche en de tijd dat ze 

wordt aangeplakt. 

 

Art. 5.5.3.- 

Het is verboden stukken die rechtmatig aangeplakt zijn, te beschadigen, af te scheuren, te bevuilen, 

onleesbaar te maken of te overplakken. 

 

Art. 5.5.4.- 

De toelating tot het plaatsen van uithangborden, lichtreclames en publiciteitspanelen op of langsheen de 

gemeentewegen wordt verleend door het Schepencollege. Nopens de toeristische verkeerswegen (ondanks 

het statuut van deze wegenis) primeren de bepalingen van het K.B. van 12.12.1959, zoals het werd gewijzigd 

o.m. bij de K.B.'s van 28.06.1963 en 27.12.1964, op het aanplakken en reclame maken. Op of langs de 

provinciale-of rijkswegenis gelden de terzake toepasselijke voorschriften van het provinciale- of rijksreglement. 

Onverminderd de adviezen van andere diensten (Stedebouw, Bruggen en Wegen, Provinciale Technische 

Wegendienst of andere) verleent het College slechts toelating onder volgende voorwaarden: 

(gew. GR 05-03-1987) 

 

a)Uithangborden - Lichtreclames. 

 - één van de afmetingen van borden of reclames zal 1,50 m. niet overtreffen. 
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 - ze zullen worden aangebracht op minimum 2,50 m. boven het straatpeil met als hoogste punt 7 m., 

of de kroonlijsthoogte van het gebouw waartegen ze eventueel worden aangebracht. 

 - de maximale uitsteek op de gevel zal gelijk zijn aan de breedte van het voetpad min 50 cm. 

 - ze mogen geen gevelopeningen bedekken. 

 

 

b)Publicitaire borden. 

 - mogen niet op voorgevels worden geplaatst, behoudens op het gelijkvloers van krotwoningen of 

onbewoonbare panden. 

 - ze zullen gelijklopend met de as van de weg worden opgesteld, tenzij ze langs beide zijden worden 

gebruikt. 

 - losstaande borden zullen maximum 4 m. hoog zijn; plakkaten , vastgemaakt aan bomen of palen 

mogen max. 0,50 m. x 0,70 m. zijn. 

 - alle borden dienen steeds goed onderhouden te zijn. 

 - deze borden mogen de verkeerssignalisatie niet belemmeren. 

 

c)Zonneschermen. 

 - de maximale uitsteek op de gevel zal gelijk zijn aan de breedte van het voetpad min 50 cm. 

 - de schermen moeten minstens 2 m. van de grond blijven. 

 

Art. 5.5.5.- 

Het langdurig parkeren, al of niet onafgebroken, op of langs de openbare wegen, van voertuigen of 

aanhangwagens voorzien van publicitaire borden of voorwerpen is verboden. 

 

Art. 5.5.6.- 

Het plaatsen als werfaansluiting van tijdelijke borden, wordt vergund door de heer Commissaris van Politie. 

 

Art. 5.5.7.- 

Het aanbrengen van spandoeken is onderworpen aan een toelating van het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

 

Art. 5.5.8.- 

Benevens de daartoe bevoegde ambtenaren en beambten van de provincie voor provinciewegen en van de 

staat voor de rijkswegenis mogen de politie- en stadsdiensten ambtshalve alle publiciteit verwijderen die ten 

onrechte werd aangebracht. De aanbrengers, de inrichters of de uitgevers van deze publiciteit dienen de 

opruimingskosten te betalen. 

(gew. GR 05-03-1987) 

 

Art. 5.5.9.- 

Het uitdelen van folders of vlugschriften op of langs openbare wegen is onderworpen aan een toelating van de 

Burgemeester, dewelke op verzoek van de politiediensten onmiddellijk dient voorgelegd. 

 

Art.5.5.10. 

Het is verboden vlugschriften, publiciteitsflyers, prospectussen, stalen en folders van welke  

aard dan ook op voertuigen, die langs de openbare weg zijn geparkeerd, te plaatsen. 

(gew. GR 20-12-2007) 

 
 

AFDELING 5.6. : DE LEURHANDEL EN DE INZAMELINGEN. 
 

Art. 5.6.1.- 

Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de leurhandel is het verboden zelfs voor kort tijd, op het 

grondgebied van de stad, goederen aan te bieden of te verkopen zonder het bewijs van de betaling van de 

gemeentelijke taksen te kunnen voorleggen. 
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Art. 5.6.2.- 

Het is de leurders verboden de voorbijgangers aan te klampen, lastig te vallen of te volgen om hun waren aan 

te prijzen of aan te bieden. Het is eveneens verboden de deuren van woningen binnen te treden zonder de 

voorafgaande toestemming van de bewoners. 

 

 

Art. 5.6.3.- 

Het is de leurders verboden de koper te bedriegen en te misleiden; bedorven, beschadigde, vervalste of tot 

gebruik ongeschikte eet- of andere waren te verkopen of te koop aan te bieden. 

 

Art. 5.6.4.- 

Het leuren is verboden tijdens de braderijen, feesten, wijkkermissen of foren, op een afstand van minder dan 

150 meter van de plaats waar de bovenvermelde gebeurtenissen plaats hebben. Het leuren is tevens 

verboden in een straal van 150 meter rond de openbare markten, gedurende de openingsuren. 

 

Art. 5.6.5.- 

De Burgemeester wordt gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden, zoals congressen, feesten, openbare 

plechtigheden en dergelijke, het leuren te verbieden op de door hem te bepalen plaatsen en in de straten, 

waar het leuren het verkeer zou hinderen of de openbare orde zou kunnen verstoren. 

 

Art. 5.6.6.- 

Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de Commissaris van Politie is het verboden op de 

openbare weg of op de openbare plaatsen inzamelingen te doen. 

 

 

AFDELING 5.7. : DE POLITIE DER MARKTEN. 
(gew. GR 27-06-1996 ) 

 

Art. 5.7.1.- 

 Plaats en dag van de markt(en) 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in : 

a) - de dinsdagmarkt die gehouden wordt op dinsdagvoormiddag vanaf 8 uur en eindigt omstreeks 12 

uur 15  en in voornoemde straten : 

  Grote Markt, Kalkmarkt, Nieuwstraat, Hennemarkt, Beauduinstraat, Lombardstraat, Torsinplein, 

Minderbroederstraat, Peperstraat, Veemarkt en Wolmarkt. 

  Alle produkten voorzien in de wetgeving op de "ambulante handel" worden tot deze markt 

toegelaten. 

(gew. GR 31-10-1988 ) 

b) - de vrijdagmarkt die gehouden wordt op vrijdagvoormiddag vanaf 8 uur tot 12 uur 15 en op de Grote 

Markt. Ter gelegenheid van Tienen kermis ( februari en juni ) gaat deze door in de Nieuwstraat. 

  Deze markt dient alleen voor verkoop van eetwaren en snijbloemen. 

(gew. GR 05-03-1987/31-10-1988) 

c) - de avondmarkt die gehouden wordt op vrijdagavond van 17 uur tot 22 uur tijdens de eerste vrijdag 

van de maanden mei, juni, juli, augustus en september en in volgende straten : - Grote Markt, 

Kalkmarkt, Hennemarkt, Nieuwstraat. 

  Alle produkten voorzien in de wetgeving op de "ambulante handel" worden tot deze markt 

toegelaten. 

 

Art. 5.7.2.- 

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegekend worden aan houders van een machtiging om 

ambulante activiteiten uit te oefenen (cfr.art.3, tweede lid, 1  en 3  van voornoemde wet van 25 juni 1993) 

of aan personen die erkenning bezitten voor verkopen met menslievende doel, conform de artikelen 2 tot 6 

van voornoemd koninklijk besluit van 3 april 1995. 
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Art. 5.7.3.- 

95 % van de standplaatsen worden vast toegekend met abonnement. 

5 % daarvan wordt voorbehouden voor standwerkers. 

De abonnementen worden toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen voor een duur van 6 

maanden. 

De standplaatsen die het voorwerp uitmaken van een abonnement worden stilzwijgend hernieuwd, 

behoudens anders bepaald door de aanvrager en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het 

College van Burgemeester en Schepenen in de gevallen bepaald in het marktreglement. ( KB 29 april 1996 

Art. 2 § 3 ) 

 

Art. 5.7.4.- 

Standplaatsen die het voorwerp uitmaken van een abonnement worden toegekend volgens de chronologische 

volgorde van de aanvragen. 

Naarmate de aanvragen worden ontvangen worden zij opgetekend in een register, zonder dat hierbij stukken 

worden opengelaten of geschrapt. 

Standplaatsen welke in aanmerking komen voor toewijzing per abonnement zullen uitsluitend toegekend 

worden via deze chronologische lijst. 

Deze aanvraag bevat volgende gegevens : 

- soort produkten welke te koop worden aangeboden en de gewenste afmetingen 

- in voorkomend geval het nummer van de kaart voor het uitoefenen van ambulante activiteiten 

- in voorkomend geval, het inschrijvingsnummer in het handelsregister 

- in voorkomend geval, het BTW- nummer 

- de attesten van verzekering en veiligheid 

De aanvragen worden ingediend door middel van een brief, tegen ontvangstbewijs neergelegd bij of van een 

aangetekend schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Teneinde enige variatie in 

het aanbod te behouden en te bevorderen en de leefbaarheid van de ondernemers te waarborgen wordt : 

   -max. 45 % der abonnementen toegekend aan textielwaren 

   -max. 20 % der abonnementen toegekend aan voedingswaren 

Bij de toekenning van de abonnementen aan de kandidaten op de chronologische lijst van de aanvragen 

wordt rekening gehouden met : 

- de aard van de verkochte waren gezien de maximale percentages 

- de noodzaak van elektriciteitsaansluiting (melding van hoeveelheid, vermogen, spanning en 

stroomsterkte) 

- de inpassing van de gewenste afmeting op de vrijgekomen plaats, teneinde open plaatsen te 

voorkomen 

- het advies van de brandweer 

- eventuele hinder voor langsliggende handelszaken 

- de optimale spreiding van éénzelfde soort waren over de markt 

- de aard van de handelswaren van de naastliggende kramen 

De aanvraag tot opname op de chronologische lijst dient te gebeuren per markt m.a.w. moet worden vermeld 

of het over de dinsdagmarkt, de vrijdagmarkt of over de avondmarkt gaat. 

De aanvraag tot het bekomen van een vaste standplaats zoals vermeld in dit artikel kan ten vroegste  worden 

gedaan vanaf de goedkeuring van dit reglement door de Gemeenteraad. 

 

Art. 5.7.5.- 

Bij het aanvragen van een abonnement door een standwerker dient betrokkene in zijn aanvraag bovendien 

deze hoedanigheid te vermelden. 

Wordt beschouwd als standwerker, de ambulante handelaar waarvan de activiteit uitsluitend bestaat uit het 

te koop aanbieden op wisselende markten van een al dan niet wisselend produkt, waarvan hij de kwaliteit 

prijst en de gebruikswijze uitlegt d.m.v. een betoog en/of demonstratie met de bedoeling deze beter bekend 

te maken aan het publiek en aldus de verkoop ervan te bevorderen. 

Aan standwerkers wordt een abonnement bij voorrang toegekend voor zover hun totaal niet meer bedraagt 

dan 5 procent van het totaal aantal standplaatsen. 
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Standwerkers zoals gedefinieerd in artikel 37, § 4 van de wet van 25.06.93, die een abonnement op een 

standplaats hebben verkregen, kunnen hun gebruiksrecht onderverhuren aan een andere standwerker, hetzij 

rechtstreeks via een vereniging zonder winstoogmerk, die haar statuten heeft overgemaakt aan het Ministerie 

van Middenstand en Landbouw en die aan de volgende voorwaarden voldoet : 

a) de vereniging telt uitsluitend standwerkers zoals gedefinieerd in artikel 37 $ 4 van de wet van 25.06.93; 

b) het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle standwerkers die erom verzoeken; 

c) in de vereniging wordt het gebruiksrecht van de standplaatsen toegekend via loting; 

d) de vereniging maakt na deze loting aan de gemeenten waar haar leden een abonnement op een 

standplaats hebben, de lijst over van standwerkers die tijdelijk het gebruiksrecht hebben verkregen. 

Een standwerker kan per openbare markt slechts 1 abonnement aanvragen. Hij moet minimaal 2 maal per 

trimester persoonlijk de standplaats waarvoor hij een abonnement bezit, gebruiken. 

De standwerker die een standplaats rechtstreeks aan een andere standwerker onderverhuurt, moet aan het 

College van Burgemeester en Schepenen de lijst van de andere standwerkers aan wie hij de standplaats heeft 

onderverhuurd, meedelen. De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het proportioneel aandeel 

van de abonnementsprijs. 

 

Art. 5.7.6.- 

De standplaatsen die niet het voorwerp zijn van een abonnement, zijnde de 5 % van de beschikbare 

standplaatsen, worden onder de losse deelnemers verdeeld bij wijze van loting op de dag van de markt : 

- voor de dinsdagmarkt om 7 uur 30 

- voor de avondmarkt  om 17 uur 

Degene die de standplaats krijgt toegewezen betaalt de vergoeding aan de door het Stadsbestuur 

gemachtigde ambtenaar, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. De toegewezen plaatsen mogen slechts 

vanaf 8 uur worden ingenomen voor de dins- en vrijdagmarkt en vanaf 17 uur 30 voor de avondmarkt. 

Standplaatsen van de vaste marktkramers, op de dinsdag / vrijdagmarkt en avondmarkt, die niet tijdig 

ingenomen zijn, d.w.z. om 8 uur en 17 uur, kunnen gebruikt worden als standplaatsen voor losse deelnemers. 

De marktleider kan eveneens de uitbreiding van een vaste standplaats toelaten, indien betrokkene de 

verleende meters bijbetaald. 

 

Art. 5.7.7.- 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het recht om een aantal standplaatsen te verminderen of 

te verplaatsen en dit zonder recht op schadevergoeding van de standplaatshouder. 

Indien beslist wordt dat de markt verplaatst wordt omwille van overmacht, werken, periodiek wederkerende 

gebeurtenissen, dienen de onderrichtingen van het College van Burgemeester en Schepenen nageleefd 

worden. 

Het recht op de verworven standplaats kan ingetrokken worden wanneer : 

- betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen de goede gang van zaken blijft storen, en tegen het 

marktreglement blijft handelen. 

- wanneer betrokkene niet langer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante 

activiteiten. 

- de marktkramer drie opéénvolgende weken afwezig is, zonder daarbij de marktleider te verwittigen. 

 

Art. 5.7.8.- 

Het stadsbestuur houdt een marktregister bij dat voor elke standplaats vermeldt : 

- naam, voornaam en adres van de persoon aan wie de standplaats toegewezen is; indien de betrokkene 

de standplaats verkregen heeft als overnemer overeenkomstig de bepalingen in artikel 9, dan wordt 

deze hoedanigheid van overnemer vermeld; 

- het nummer van de kaart voor het uitoefenen van ambulante activiteiten, 

- het inschrijvingsnummer in het handelsregister en het BTW-nummer, 

- het soort te koop aangeboden produkten, 

- voor standwerkers de specifieke gegevens zie artikel 5, 

- duur van het gebruiksrecht, 

- bedrag van de betaalde standplaatsvergoeding, 

- eventuele elektriciteitsaansluiting ( vermogen, spanning, stroomsterkte ) 

- de afmetingen 
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Art. 5.7.9.- 

De standplaatsen kunnen worden ingenomen : 

1. door de personen aan wie ze zijn toegewezen overeenkomstig artikel 9, $ 1 van de wet van 25.06.93. 

2. door de echtgenoot of echtgenote van de persoon aan wie ze werd toegewezen, voor zover deze titularis 

is van een machtiging tot het uitoefenen van een ambulante activiteit voor eigen rekening. 

3. door de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, andere dan degenen aan 

wie de standplaats werd toegewezen, voor zover zij in het bezit zijn van een machtiging tot het 

uitoefenen van ambulante activiteiten, overeenkomstig hun hoedanigheid. 

4. door de feitelijke vennoten, andere dan aan wie de standplaats is toegewezen, voor zover zij in het bezit 

zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten voor eigen rekening. 

5. door de personen bedoeld in artikel 3, 2 , van de wet van 25.06.93, op voorwaarde dat ze in het bezit 

zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten die hen machtigt om te handelen 

voor rekening van degene aan wie de standplaats is toegewezen. 

6. door de personen bedoeld in artikel 3, 4 , van de wet van 25.06.1993, op voorwaarde dat zij in het 

bezit zijn van een kaart voor ambulante activiteiten die hen machtigt om de activiteit uit te oefenen voor 

de vennootschap waarvan degene die instaat voor het dagelijks beheer de standplaats toegewezen 

kreeg. 

7. door de personen bedoeld in artikel 3, 5  van de wet 25.06.93, op voorwaarde dat ze in het bezit zijn 

van de kaart voor ambulante activiteiten die hen machtigt  om te handelen voor rekening van de 

natuurlijke persoon of de vennootschap waarvan degene die met het dagelijks beheer is belast de 

standplaats toegewezen kreeg. (hulpleurkaart). 

8. door de standwerkers aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 bis van de wet van 25.06.93. 

 

Art. 5.7.10.- 

1. De houders van een vaste plaats ontvangen via de post of de marktleider het verzoek hun bijdrage te 

betalen. Na betaling wordt hun abonnement automatisch verlengd. 

 De betalingen gebeuren twee maal per jaar, dus per semester. De plaatsrechten moeten binnen de 14 

dagen na afgifte van het overchrijvingsformulier betaald worden. 

2. Het opstellen van de kramen mag pas aanvangen vanaf 6 uur op de dinsdag- en vrijdagmarkt. De 

pleinen en straten moeten ontruimd zijn om 13 uur 30. Om 8 uur dienen alle vrachtwagens en 

personenwagens van de markt verwijderd te zijn. Het opstellen van de kramen voor de avondmarkt mag 

aanvangen vanaf 15 uur. De avondmarkt moet ontruimd zijn om 23  uur. 

3. De standplaatshouder draagt de verantwoordelijkheid alle voorzorgen te nemen opdat dit kan gebeuren 

zonder lawaai- of milieuhinder. 

4. Elke deelnemer en zijn personeel dienen de nodige voorzorgen te nemen om het vervuilen van het 

marktterrein te voorkomen. 

5. Bij het verlaten van de markt dient elke marktkramer maatregelen te nemen om de hem toegewezen 

plaats net achter te laten : rondslingerend papier en vuil dienen verzameld te worden en meegenomen. 

6. Het gebruik van elektriciteit dient te gebeuren met materiaal conform de wetgeving, en voorzien van 

verbruikbeperkers en/of vermogensbeperkers. 

7. Het gebruik van gastoestellen dient te gebeuren conform de wettelijke voorschriften. 

8. Het gebruik van geluidsinstallatie is toegestaan mits dit geen hinder veroorzaakt. 

9. De wekelijkse marktdag gaat normaal ook door wanneer deze samenvalt met een feestdag. Wanneer de 

marktdag op nieuwjaar valt, bepaalt het College van Burgemeester en Schepenen een andere dag. 

10. Elkeen die door de gemeente toelating verleend werd deel te nemen aan het marktgebeuren heeft de 

verplichting op een positieve manier bij te dragen tot een vlot verloop en hinder te vermijden. 

11. De richtlijnen van de marktleiding moeten strikt opgevolgd worden. Deelnemers kunnen eventuele 

klachten of vermeende onrechtvaardigheden uiten bij de marktleider of schriftelijk overmaken aan het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

12. Houders van een vaste standplaats kunnen een aanvraag indienen om hun plaats te ruilen met een 

vrijgekomen plaats. Indien er meerdere kandidaten zijn wordt de voorkeur gegeven aan degenen die het 

langst deelneemt. De aldus nieuw vrijgekomen standplaats zal worden toegekend aan de kandidaat die 

het eerst vermeld staat op de chronologische inschrijving. 
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13. Er mogen geen hinderlijke uitwasemingen of lozingen gebeuren. 

14. Er mogen geen bevestingen gemaakt worden in de grond, aan straatmeubilair of andere gemeentelijke 

constructies, aanplantingen, verlichtingspalen. 

15. Bij overtreding van dit reglement beslist het College van Burgemeester en Schepenen na beraad en op 

advies van de marktleider, de desbetreffende standhouder van de marktplaats te verwijderen. 

 

 

Artikel 5.7.11.- 

In een aantal gevallen is het mogelijk de handel of standplaats over te laten. 

Algemene regel : 

Een ambulante handelszaak op de markt kan slechts worden overgedragen naar aanleiding van  het 

overlijden van of de volledige stopzetting van de desbetreffende ambulante activiteiten door de persoon aan 

wie de standplaats is toegewezen. 

Bloed- of aanverwanten : 

De overname kan slechts gebeuren door de echtgenoot, echtgenote, een bloed- of aanverwant tot in de 

tweede graad, ofwel de persoon die hen bij plaatsvervulling opvolgt. 

De overnemer moet dezelfde activiteit als zijn voorganger uitoefenen en een machtiging van ambulante 

activiteit bezitten als persoon vermeld onder artikel 9, 1  of 2  (blauwe leurkaart) van onderhavig 

reglement. 

In dat geval loopt het abonnement verder en kan dit vernieuwd worden voor dezelfde plaats zoals elk ander 

abonnement. 

Aan derden : 

De overname kan ook gebeuren aan derden, voor zover voldaan is aan de criteria beschreven in 

bovenstaande alinea "algemene regel". De overnemer moet dezelfde activiteit als zijn voorganger uitoefenen 

en een machtiging van ambulante activiteit bezitten als persoon vermeld onder artikel 9, 1  of 2  (blauwe 

leurkaart) van onderhavig reglement. 

De overnemer kan beschikken over dezelfde plaats gedurende de resterende duur van het lopende 

abonnement. 

 

 

AFDELING 5.8. : HET VIEREN VAN CARNAVAL. 
 

Art. 5.8.1.- 

Bij de jaarlijkse carnavalstoeten en -feesten is het op en in de openbare plaatsen en zalen toegelaten 

vermommingen of maskers te dragen tot middernacht. 

 

Art. 5.8.2.- 

Het is aan de vermomde of gemaskerde personen verboden : 

a) iemand te beledigen, te plagen, een schrift of drukwerk uit te delen zonder naam van schrijver of 

drukker alsmede in de huizen te treden zonder toelating van de bewoners; 

b) wapens of stokken te dragen; 

c) gebruik te maken van taxi's; 

d) motorvoertuigen te besturen; 

 

Art. 5.8.3.- 

Het is verboden de vermomde of gemaskerde personen te beledigen of te plagen. 

 

Art. 5.8.4.- 

Is eveneens verboden : 

a) het werpen van confetti of slingerpapier in openbare plaatsen die  niet uitsluitend elektrisch verlicht zijn; 

b) het werpen van opgeraapte confetti of slingerpapier; 

c) het werpen van confetti of slingerpapier in openbare plaatsen waar dranken of eetwaren verkocht of 

verbruikt worden; 

d) het werpen van vuurpijlen, poffers of andere ontplofbare voorwerpen, die hinderen of doen schrikken; 

e) het werpen van voorwerpen die kunnen verwonden, doen schrikken, bevuilen of beschadigen. 
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Art. 5.8.5.- 

De  gemaskerde en vermomde personen moeten hun masker afnemen en zich kenbaar maken op het eerste 

verzoek van de politie. 

 

 

AFDELING 5.9. : DE KERMISSEN. 
 

Art. 5.9.1.- 

De aanvragen voor kermisstandplaatsen dienen gericht te worden aan het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

 

Art. 5.9.2.- 

De standplaatsen zullen hetzij uit de hand, hetzij per opbod toegewezen worden door het Schepencollege. 

Indien het nodig is de standplaatsen te wijzigen kunnen de foorkramers daarvoor geen vergoeding eisen. De 

plaatsen, die donderdag, 's middags, voor de opening van de kermis niet bezet zijn, worden een andere 

foorkramer toegekend. 

Art. 5.9.3.- 

Al wie in zijn aanvraag en andere activiteit heeft opgegeven dan deze die hij uitoefent, wordt van de kermis 

verwijderd. Het gestorte standgeld blijft door de gemeente verworven. 

 

Art. 5.9.4.- 

Het voortverhuren van een standplaats, zelfs gedeeltelijk, is verboden. Het gestorte standgeld blijft door de 

gemeente verworven. 

 

Art. 5.9.5.- 

De betaling van de standplaatsvergoedingen moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de kermis bij de 

stadsontvanger geschieden. De foorkramers die de standgelden niet hebben betaald zullen niet worden 

toegelaten. 

 

Art. 5.9.6.- 

a) De opstelling van de kramen mag aanvangen vanaf dinsdagmiddag; de plaats dient ten laatste de 

maandagavond na de kermis ontruimd te zijn. 

b) De standgelden moeten gedurende de ganse kermistijd bezet blijven; het afbreken, zelfs van de 

versiering, mag niet aanvangen voor maandag 01 uur. 

c) Bij het opstellen van de kramen moeten de lege laadwagens onmiddellijk naar de voorziene 

parkeerplaats gebracht worden. 

d) Het is de foorkramers verboden schade toe te brengen aan de wegbedekking. Onder geen enkel 

voorwendsel mogen zij hun kraam vasthechten aan bomen, verlichtingstoestellen of verkeerstekens. 

 

Art. 5.9.7.- 

De foorkramers moeten op zondagen en de dinsdag van de carnaval- en de junifoor, open zijn vanf 10 uur, op 

de andere dagen vanaf 14 uur. 

 

Art. 5.9.8.- 

De foorkramen alsook de naaste omgeving, dienen zuiver en hygiënisch te worden gehouden. De vuilnis zal 

dagelijks vóór 8 uur in bakken geplaatst worden, langs de openbare weg, waar de vuilnisdienst ze zal 

weghalen. De huis- en afvalwaters mogen alleen in de waterslikkers geloosd worden. 

 

 

Art. 5.9.9.- 

De geluidsterkte van pick-ups, luidsprekers, enz. ... moet geregeld worden volgens de onderrichtingen van de 

bevoegde diensten. Deze toestellen mogen slechts in matige toon gebezigd worden. De luidsprekers moeten 

aan de binnenkant van de kramen worden aangebracht en moeten binnenwaarts en naar de grond gericht 
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zijn. De geluidsterkte van de micro's, luidsprekers, enz. zal op het eerste verzoek van de politie, worden 

verminderd, na een tweede verwittiging kan de politie de toestellen wegnemen. 

 

Art. 5.9.10.- 

De  foorkramers mogen hun honden niet laten loslopen. 

 

 

Art. 5.9.11.- 

Het is de foorkramers verboden kans- en geldspelen te exploiteren en onzedelijke of weerzinwekkende 

schouwspelen te geven. De politie kan van ambtswege deze kermiskramen sluiten. 

 

Art. 5.9.12.- 

De kermiskramen, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen, moeten voorzien zijn van 

nooduitgangen, aangewezen door duidelijke en steeds goed zichtbare opschriften. Deze nooduitgangen 

dienen steeds vrijgehouden. De deuren moeten buitenwaarts opendraaien en in geopende stand kunnen 

vastgezet worden. Trommel- en draaikruisdeuren zijn verboden. 

 

Art. 5.9.13.- 

Behalve in de verbruikssalons, dienen de foorkramers in hun inrichtingen rookverbod op te leggen. Dit verbod 

dient aan de ingang door goed zichtbare opschriften te worden aangeduid. 

 

Art. 5.9.14.- 

In de inrichtingen voor schouwspelen moeten de vloeren en banken in goede staat zijn en is het, behalve in de 

loges, verboden losse zitplaatsen te voorzien. Wanneer  de vertoningen in de duisternis geschieden, moeten 

de uitgangen door middel van verlichte opschriften (wit op groene achtergrond of groen op witte achtergrond) 

aangewezen zijn en moet een hulpverlichting steeds branden. Deze hulpverlichting mag vervangen worden 

door een in alle omstandigheden aanwezige noodverlichting die bij het uitvallen van de elektriciteit een 

autonomie van een half uur heeft. 

 

Art. 5.9.15.- 

De verwarmingsinstallatie en de verlichting van de foorkramen en van de woonwagens dienen aan de 

geldende veiligheidsnormen te voldoen. Blustoestellen dienen in goede staat van onderhoud en in voldoende 

mate bij de hand te zijn. In de friet- of gebakkramen moeten metalen deksels van passende afmetingen 

voorhanden zijn, om desgevallend het vuur van brandende olie of vet te doven. De baktoestellen moeten 

voorzien zijn van een stopthermostaat. 

 

Art. 5.9.16.- 

In elke kraam moet, goed zichtbaar, een plakkaat worden aangebracht met vermelding van de naam van de 

pachter, het nummer van het handelsregister en eventueel het nummer van de leurkaart. Ook moeten goed 

zichtbare opschriften worden aangebracht waarop de gevraagde prijzen vermeld staan. 

 

Art. 5.9.17.- 

De kermisinstallaties dienen veilig te zijn voor het publiek en het tewerkgesteld personeel. 

 

Art. 5.9.18.- 

Het stadsbestuur heeft te allen tijde het recht bijkomende verplichtingen, die het nodig acht om de veiligheid 

en de goede orde op het foorterrein te verzekeren, aan de foorexploitanten op te leggen. Desnoods kan de 

foorkramer worden verwijderd zonder recht op schadevergoeding. 

 

 

 

Art. 5.9.19.- 

De  foorkramers zijn verplicht, zowel 's nachts als gedurende de dag, toegang tot hun instelling en al hun 

aanhorigheden te verlenen aan de in dienst zijnde agenten der overheid; zij moeten al de voorschriften der 

gemeenteoverheden navolgen. 
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Art. 5.9.20.- 

Tijdens de kermis op de Grote Markt (vanaf de woensdag voor de opening van de kermis tot en met de 

maandag na de sluiting), wordt het voertuigenverkeer gedurende de hierna aangeduide uren als volgt 

geregeld : 

 1. Tijdens het opstellen en het afbreken van de kermis, evenals bij druk kermisbezoek d.w.z. op zater- 

zon- en woensdag vanaf 13 uur; op dinsdag vanaf 7 uur en op de andere dagen vanaf 15 uur 30 

wordt :  

   a) op de Grote Markt het verkeer op de middenweg en aan de horecazijde verboden; 

   b) het verkeer in de Delportestraat enkel met bestemming naar de Leuvensestraat 

toegelaten; 

   c) het verkeer komende van de Minderbroederstraat en van de Wolmarkt omgeleid 

via de Peperstraat en van de Danebroekstraat, de Dr. Geensstraat en de 

Leuvensestraat. 

 

 2. Tijdens de jaarmarkt d.w.z. op dinsdag van 07 tot 15 uur 30 wordt de bovenstaande 

verkeersregeling aangevuld met : 

   a) de wekelijkse verkeersregeling op marktdagen. 

   b) alle verkeer naar de Grote Markt wordt verboden in het gedeelte van de 

Gilainstraat tussen de Grote Markt en de Oude Vestenstraat. 

(gew. GR 21-05-1992) 

 

AFDELING 5.10. : DE WOONWAGENS. 
 

Art. 5.10.1.- 

Het is verboden woonwagens op te stellen op het grondgebied van de stad zonder toelating van de 

Burgemeester. 

 

Art. 5.10.2.- 

De Burgemeester kan bijkomende voorwaarden opleggen voor het verblijf binnen de gemeente. De 

woonwagenbewoners zijn verplicht deze stipt na te volgen. Het niet naleven van de voorwaarden heeft de 

onmiddellijke opheffing van de toelating tot gevolg. 

 

Art. 5.10.3.- 

De Burgemeester kan de toelating steeds intrekken wanneer er gevaar is voor de openbare veiligheid, 

zedelijkheid of gezondheid. 
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Hoofdstuk 6 : Reglementering omtrent de dieren 

Art. 6.0.1.- 

Het houden van wilde dieren in een private verzameling, met uitzondering van de exotische vogels en vissen, 

is onderworpen aan de vergunning van de hinderlijke bedrijven klasse 1. 

(gew. GR 05-03-1987) 

 

Art. 6.0.2.- 

Honden dienen aan de leiband gehouden te worden, behalve op agesloten private terreinen,op de 

hondenloopweide of tijdens het jagen. De eigenaars of bewakers dienen er voor te zorgen dat hun honden de 

voorbijgangers niet aanvallen, hinderen of bijten. Kwaadaardige honden moeten gemuilband worden. 

De eigenaars of bewakers dienen op openbaar domein of op de hondenloopweide de uitwerpselen van hun 

honden te verwijderen. Blinden en rolstoelgebruikers zijn hier niet toe gehouden (gew. GR 28-10-2010) 

 

Art. 6.0.3.-  

Ieder gezelschapsdier dat zich op de openbare weg bevindt moet een halsband dragen waarmee de identiteit 

van de eigenaar kan achterhaald worden. 

(gew. GR 05-03-1987) 

 

Art. 6.0.4.- 

Het is verboden zwervende duiven te voederen op de openbare weg, op eender welke openbare plaats, in een 

park, op een plein of op een ruimte, eigendom van de stad Tienen. Zwervende duiven worden zonder 

wreedheid gevangen. De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen dienen de nesten van zwervende 

duiven geregeld te verwijderen. 

(gew. GR 27-06-1996) 

 

Art. 6.0.5.- 

Achtergelaten dieren die worden gevangen moeten binnen de 4 dagen afgeleverd worden bij het 

Gemeentebestuur (politie). De politiedienst vertrouwt de dieren toe aan de dienst van de dierenbescherming, 

aan een asiel, een zoo of een dierenpark.  

 

Loslopende dieren mogen, wanneer ze een bedreiging vormen of gevaarlijk zijn, zonder enige voorafgaande 

waarschuwing door de politiediensten afgemaakt worden. 
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Hoofdstuk 7 :  Reglementering op het bouwen 

Art. 7.0.1.- 

De bouwlijn langsheen de openbare wegen, waarvoor er geen bij Koninklijk Besluit goedgekeurde rooiplans 

bestaan, wordt door het Schepencollege vastgesteld. 

 

Art. 7.0.2.- 

Vooraleer de bouwwerken te beginnen zal de bouwheer de bevoegde diensten verzoeken de inplanting van de 

constructie ter plaatse aan te duiden. Het hoogtepeil van de gelijkvloerse vertrekken wordt tezelfdertijd 

vastgesteld. Deze aanduidingen zullen stipt worden nagevolgd. Zowel wat de bouwlijn als wat de inplanting 

betreft, geldt langs de rijks- en provinciewegen  het advies van de betrokken besturen. 

(gew. GR 05-03-1987) 

 

Art. 7.0.3.- 

a) Alle afsluitingen (hagen, prikkeldraad, betonplaten, metselwerk, panelen, decoratievoorwerpen, al dan 

niet doorzichtige afrasteringen, ...), moeten op min. 2 m. van het midden van de weg worden 

aangebracht. Mits deze afstand gerespecteerd is, worden de afsluitingen op de grenslijn der wegen 

geplaatst. Levende hagen en prikkeldraad worden op minimum 0,50 m. achter de grenslijn geplant of 

opgericht. De maximale hoogte der afsluitingen is 1.20 m. 

(gew GR 05-03-1987) 

b) Afsluitingen in prikkeldraad langsheen de wegen worden slechts in de landelijke gedeelten gedoogd. 

c) Afsluitingen met betonplaten of in metselwerk langsheen de wegen zullen maximaal 0,50 m. hoog zijn, 

traliewerk of dergelijke niet inbegrepen.* zie overgangsbepalingen. 

d) Alle private onbebouwde eigendommen, welke niet in gebruik zijn voor land- en tuinbouw, zullen langs 

de openbare weg minstens worden afgesloten met palen en draad. Voor andere afsluitingen dan deze 

aangehaald in onderhavig artikel is een bouwtoelating vereist. 

e) De zichtbaarheid op de kruispunten en wegaansluitingen zal in geen geval belemmerd mogen worden. 

(gew. GR 05-03-1987) 

 

Art. 7.0.4.- 

a) Iedere private constructie bestemd om bewoond te worden zal voorzien zijn van een koer of open 

ruimte, waarvan de oppervlakte naar de omstandigheden zal worden bepaald, rekening houdend met 

de verlichting en verluchting van de woonst. 

b) De uitsprongen aan gevels langs de openbare weg zullen worden beperkt volgens de aanwijzingen van 

het Schepencollege. De hoogte ten overstaan van het voorliggende voetpad zal minimum 2,50 m. 

bedragen, behoudens afwijking door het Schepencollege. 

c) Private toegangsdrempels of toegangen tot gebouwen op openbare of privaat domein van de gemeente 

zijn verboden. * zie overgangsbepalingen. 

d) De regenwaterafvoerbuizen op gevels grenzend aan de openbare weg zullen in een gleuf in de gevel 

worden geplaatst, zodanig dat ze geen uitsteek op het voorgevelvlak maken. Ze zullen ondergronds 

worden verbonden aan het rioleringsnet of het private waterafvoernet. In geen geval mag het 

regenwater rechtstreeks op de voetpaden worden geloosd.  * zie overgangsbepalingen. 

e) Het plaatsen van T.V.- antennes is verboden in de straten die door een openbaar televisiekabelnet 

worden bedeeld. * zie overgangsbepalingen. 

f) Het reinigen en verven van private gevels zijn onderworpen aan een bouwvergunning van het 

Schepencollege in geval het gebouwen betreft met een historische of culturele waarde, of van 

gebouwen gelegen in de onmiddellijke omgeving van geklasseerde gebouwen. 

g) 1. Bij gesloten en halfopen bebouwing zullen de scheidingsmuren opgetrokken worden op volle dikte 

van minimum 28 cm. (anderhalve steen) en zullen te paard op de perceelgrens geplaatst worden. 

 2.  Schoorsteenpijpen mogen slechts buiten de volledige dikte van de scheidingsmuren opgetrokken 

worden, en minstens op twee meter achter de rooilijn boven het dak uitmonden  

(gew. GR 27-01-2011) 

 

h) Afsluiting tussen erven 
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 In de achteruitbouwstroken, de stroken voor hoofdgebouwen en de stroken voor hovingen en tuinen 

mogen slechts levende hagen, normandische afsluitingen en muurtjes met een maximum hoogte van 

0,50 m.worden opgericht, verhoogd met sierdraad. De maximum hoogte dezer afsluitingen is 1,50 m. 

Het bouwen van scheidingsmuren in de zones voor binnenplaatsen en koeren is onderworpen aan een 

vergunning van het Schepencollege. Deze muren zullen een hoogte hebben van maximum 2,60 m. kap 

inbegrepen en een maximum diepte van 17 m., te rekenen vanaf de voorgevel. 

 

Art. 7.0.5.- 

Het vellen van hoogstammige bomen. 

a. Het vellen van hoogstammige bomen is onderworpen aan een vergunning af te geven door College van 

Burgemeester en Schepenen, behoudens toepassing van art. 48 van de wet op Ruimtelijke Ordening en 

de Stedebouw. De vergunning is niet vereist, in geval van noodzakelijke onderhoudswerken aan de 

beplanting op het openbaar domein. 

(gew. GR 05-03-1987) 

b. Een hoogstammige boom is elk houtachtig gewas met een stamomtrek van ten minste dertig 

centimeter, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld, of met een hoogte boven het maaiveld, 

of met en hoogte van zeven meter. Fruitbomen vallen niet onder toepassing van deze bepaling. 

c. Het vellen zonder vergunning, het snoeien dat de boom in zijn normale wasdom geremd wordt of de 

vernietiging van de bomen zijn verboden. 
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HOOFDSTUK 8 : REGLEMENTERING OP DE BEGRAVINGEN EN DE BEGRAAFPLAATSEN 

(gew. GR 17-10-1991/20-12-2001) 

Art. 8.1.- 

De gemeente beschikt over 12 begraafplaatsen gelegen te : Tienen-centrum – Bost – Goetsenhoven – 

Grimde – Hakendover – Sint-Margiete-Houtem – Kumtich – Oorbeek – Oplinter – Overlaar – Vissenaken St-

Maarten en Vissenaken St-Pieter.  (misschien vermelden van straat of plein) 

 

Art. 8.2.- 

Voor de privé-begraafplaatsen gelden de art. 3 t/m 13, 20 t/m 24, 37 t/m 40 en 44 t/m 47 van deze 

verordening. 

 

I  PLEEGVORMEN DIE DE BEGRAVINGEN/CREMATIES VOORAFGAAN 

 

Art. 8.3.- 

Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de gemeente. 

 

Art. 8.4.- 

Diegene die voor de lijkbezorging instaan, regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende 

de begraving.  Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan. 

 

Art. 8.5.- 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist in elk geval over dag en uur van de begrafenis, die 

moet plaats hebben binnen vier maal 24 uur na het overlijden, zater-, zon- en wettelijke feestdagen niet 

meegerekend en uitgezonderd de dinsdagvoormiddag voor de parochies O.L.V.-Ten-Poel en Sint-

Germanus.(Markt) 

Enkel in klaarblijkelijke gevallen van overmacht kan door het College een uitstel worden toegestaan. 

Er moeten minstens 24 uren verlopen tussen het overlijden en de begrafenis. Omwille van de vrijwaring 

van de openbare gezondheid kan deze termijn worden ingekort. 

Er zullen geen begravingen of crematies plaatshebben op : 

zondagen en wettelijke feestdagen 

werkdagen na 16.00 uur 

zaterdagen na 13.00 uur 

Begrafenissen op zaterdag worden enkel toegestaan indien het een overlijden betreft dat plaats greep na 

12 uur van de dinsdag die er aan voorafgaat, en voor zover het beschikbare personeel en materiaal het 

mogelijk maken. 

Op het einde van het jaar zal het College van Burgemeester en Schepenen een lijst laten opstellen met 

dagen waarop er niet kan begraven worden. De begrafenisondernemers worden via een schrijven hiervan 

op de hoogte gebracht. 

 

Art. 8.6.- 

Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van 

de burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe nodige doktersattest. 

De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen. 

Een balseming, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de Vlaamse regering bepaalde gevallen 

toegelaten worden. 

 

Art. 8.7.- 

De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en Nederland) te 

vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of diens afgevaardigde, 

die de toepassing van de wettelijke en de reglementaire bepalingen nagaat. 
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Art. 8.8.- 

Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procédés die de natuurlijke en 

normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden. 

Voor bijzetting in een kelder is een zinken of polyester kist verplicht. 

 

Art. 8.9.- 

Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend 

worden. 

 

II  LIJKENVERVOER 

 

Vervoer van niet-gecremeerde lijken  (stoffelijke overschotten) 

 

Art. 8.10.- 

Wanneer het stoffelijk overschot zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, wordt het vervoer door 

een private onderneming verzekerd onder het toezicht van het gemeentebestuur dat ervoor zorgt dat het 

vervoer ordelijk en met aan de overledene verschuldigde eerbied verloopt. 

De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op passende wijze vervoerd worden. 

 

Art. 8.11.- 

Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn gemachtigde: 

het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de lijken van de personen die er overleden of 

dood aangetroffen werden; 

het vervoer, naar een plaats op het grondgebied van de gemeente, van de lijken van personen die er niet 

zijn overleden of dood aangetroffen werden. 

In het in a. vermelde geval, wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van een document waaruit 

het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming. 

 

Art. 8.12.- 

Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moeten 

vervoerd worden, is het vervoer, naargelang van het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in: 

het KB van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of Nederland; 

het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar een ander 

land dan vermeld onder a. en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft; 

het Regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden naar een land, niet bedoeld 

in a of b. 

 

Vervoer van gecremeerde lijken 

 

Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch dient te gebeuren volgens de regels van welvoeglijkheid. 

 

MORTUARIUM 

 

Art. 8.13.- 

De mortuaria dienen voor: 

Het bewaren, in afwachting van de begraving, van de gevonden lijken die nog dienen geïdentificeerd te 

worden; 

Het ontvangen van het stoffelijk overschot van overleden personen die niet kunnen bewaard worden op de 

plaats van overlijden of hun woonplaats; 

Het opnemen van lijken waarop ingevolge gerechtelijke beslissing een lijkschouwing moet worden verricht; 

Het  bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid; 

Het bewaren van lijken waarvan de overbrenging is gevraagd door de familie of, bij ontstentenis, door elke 

belanghebbende, na machtiging van het gemeentebestuur. 
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BEGRAVINGEN 

 

Art. 8.14.- 

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium en de 

asverstrooiïng van: 

personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen; 

personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden aangetroffen maar 

die in haar bevolkingsregister zijn ingeschreven; 

personen, begunstigd met een recht van begraving in een concessie; 

personen die ter verzorging/verpleging werden opgenomen en verplicht waren zich in die gemeente in de 

bevolkingsregisters te laten inschrijven en zodoende Tienen moesten verlaten; 

personen die een bijzondere relatie hebben gehad met de stad, en voor zover de burgemeester 

toestemming heeft geven tot begraving op een gemeentelijke begraafplaats. 

 

Art. 8.15.- 

Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats: 

moeten de gemeentelijke diensten ten minste drie werkdagen vooraf verwittigd zijn, door middel van het 

daartoe bestemde formulier, dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in het columbarium 

of een uitstrooiïng. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde (begrafenisonder-

nemer); 

rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste groet aan de 

overledene kan brengen.De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig 

te zijn. 

Het is aan de begrafenisondernemer verboden zelf de urne in het columbarium te plaatsen, weg te halen 

of te verplaatsen. Dit gebeurt door de verantwoordelijke grafdelver op de begraafplaats. 

 

Art. 8.16.- 

Op de gemeentelijke begraafplaatsen kan op volgende wijze begraven worden: 

1. In niet-geconcedeerde grond, gratis voor een periode van 15 jaar en zolang aan de grond geen andere 

bestemming gegeven wordt. De kisten worden geplaatst in een kuil van 2 meter diepte, 2 meter 

lengte en 0,80 meter breedte. 

2. In geconcedeerde grond mits betaling van de gangbare retributie. 

Deze concessies hebben afhankelijk van de betaalde retributie, een looptijd van hetzij 10 jaar, hetzij 

50 jaar voor een concessie, en zijn nadien verlengbaar met dezelfde periode als de oorspronkelijke 

looptijd mits betaling van de op dat ogenblik gangbare retributie. 

3. Kinderen beneden de 8 jaar kunnen begraven worden opde kinderbegraafplaats. 

4. Voor inwoners van de gemeente die genieten van een statuut “nationale erkentelijkheid” van één der 

beide wereldoorlogen wordt een gratis grondconcessie voor één persoon verleend op het ereperk op 

voorwaarde dat bij aangifte van het overlijden de nodige bewijsstukken worden voorgelegd op de 

dienst begraafplaatsen. Een bijzetting wordt niet toegelaten. 

5. Voor inwoners van de gemeente die behoren tot de moslimgemeenschap bestaat de mogelijkheid zich 

te laten begraven op de begraafplaats “Pollepelveld” te Tienen waar een voor hen voorbehouden perk 

voorzien is dat voldoet aan de vereisten van hun geloof. 

6. Asurnen worden geplaatst in een columbariumnis met als afmetingen 0,40 X 0,40 m of in een 

grondcel van 0,40 X 0,40 m en bovenvlak gelijk met het maaiveld. 

In een graf mogen maximum 2 stoffelijke overschotten worden geplaatst, hetzij 2 kisten, hetzij een 

urne geplaatst bij een kist. 

In een grondcel of een nis mogen maximaal 2 urnen worden geplaatst. 

De gevallen 1 en 2 kunnen na 15 jaar omgezet worden, op verzoek, in een vergunning van korte duur 

tegen de in het retributiereglement vermelde voorwaarden. De vergunning van korte duur kan ook 

ingaan bij een éénmalige bijzetting. 
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Art. 8.17.- 

Begraving van het stoffelijk overschot van levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaar-

heidsgrens nog niet hebben bereikt, worden na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken (foetus) op 

verzoek van de oudeers begraven of gecremeerd.De asurn kan begraven worden of bijgezet worden in een 

columbarium. 

Het stoffelijk overschot van een levenloos geboren kind kan begraven worden op een apart perceel, 

foetusperk genoemd (tussen 12 en 26 weken) of op het perceel waar kinderen van +26 weken liggen, ook 

kinderbegraafplaats genoemd. 

Op het foetusperk mogen geen individuele aanduidingen worden geplaatst. Enkel losse, natuurlijke 

bloemen zijn toegelaten. 

De naaste verwante meldt deze begraving aan de dienst der begraafplaatsen, minstens drie werkdagen 

vooraf, via het geëigende formulier. 

 

Art. 8.18.- 

De plaatsen van begraving worden, volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de 

percelen aan voor begraving in volle grond, grafkelders, ereperken, kindergraven, alsook voor de bijzetting 

in de nissen van het columbarium. 

Een stempelmerk in geplet lood, vastgehecht aan de kist, draagt hetzelfde nummer als dat in het register. 

De grafmaker is belast met het plaatsen van de nummers. 

De grafmaker of een daartoe gemachtigde houdt een register bij waarin de identiteit wordt vermeld van al 

de personen die op de begraafplaats werden begraven, alsook de datum van de begraving, de dagtekening 

van de begrafenistoelating en de sectie en het nummer van de plaats van de grafsteen. Voor uitstrooiing 

van de as beperkt de aanduiding van de plaats zich tot de vermelding van de strooiweide. 

Het register wordt op het einde van elk jaar gesloten en vastgesteld door de burgemeester of zijn afgevaar-

digde en in de gemeentearchieven vastgelegd. 

Art. 8.19.- 

De afstand tussen de doodskisten of lijkwaden wordt vastgesteld op minimum 60 cm. 

 

OPGRAVINGEN 

 

Art. 8.20.- 

Behoudens de opgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen opgraving worden verricht 

dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester. 

Het bedrag verschuldigd bij opgraving wordt vastgesteld door het belastingsreglement.  Alle kosten zijn ten 

laste van de aanvragers. 

Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet zowel de burgemeester van de 

gemeente waar de overledene begraven werd, als de burgemeester van de gemeente waar hij wordt 

herbegraven, toestemming verlenen voor het opgraven van het stoffelijk overschot. 

 

Art. 8.21.- 

De opgraving is slechts toegelaten: 

 om een lijk of een urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf naar een  concessie; 

 vanaf de begraving tot één maand na de begraving en vanaf 10 jaar na het overlijden, behalve 

wanneer het kisten betreft die van kelder verwisselen; 

 op bevel van de gerechtelijke overheid; 

 in afwezigheid van het publiek; 

 

Art. 8.22.- 

De aanvraag tot opgraving dient door de nabestaande schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester.  

Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, 

moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd: 

a) dag en uur waarop de opgraving zal geschieden worden in overleg met de dienst van de 

begraafplaatsen vastgesteld; 
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b) het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen 

bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden door de familie of aanvrager, vooraleer tot de 

opgraving wordt overgegaan; 

c) het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en 

het vullen van de kuil geschieden door de zorgen van de gemeente; 

d) het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug sluiten van de nis, 

geschieden door de zorgen van de gemeente. 

 

Art. 8.23.- 

Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 10 oktober tot 15 november en op zaterdagen, zondagen, 

feestdagen en wettige verlofdagen  geen opgravingen verricht. 

Tijdens de opgraving moet de begraafplaats gesloten worden. 

Er moet tot een opgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker, een lid of een 

afgevaardigde van de familie en een gemachtigde, door de burgemeester aangesteld die er verslag van 

opmaakt.  Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vernieuwing van de kist voorschrijven 

indien zij dat nodig achten en elke andere maatregel nemen van aard om de welvoeglijkheid en de 

openbare gezondheid te beschermen en dit op kosten van de aanvrager. 

 

Art. 8.24.- 

Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het grondgebied of naar dit van een andere 

gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht het opgegraven lijk in een lucht- en lekdichte kist te 

plaatsen alvorens zij mag vervoerd worden. Dit gebeurt op kosten van de aanvrager. 

 

GRAFTEKENS, BOUW- EN BEPLANTINGSWERKEN, ONDERHOUD DER GRAVEN 

 

Art. 8.25.- 

Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het 

recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan 

het recht van de concessiehouder. 

 

Art. 8.26.- 

1. Vooraleer tot plaatsing van grafstenen  over te gaan zal een plan van de constructie door de 

aanvrager worden voorgelegd aan het schepencollege dat, samen met zijn akkoord, ook richtlijnen 

kan voorschrijven in verband met de uit te voeren werkzaamheden. 

2. Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, 

hun opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op de 

begraafplaats kunnen verstoren. 

De graftekens en andere gedenktekens mogen volgende afmetingen niet overschrijden: 

 

Gewone graven : (fusiegemeenten en Tienen-centrum met uitzondering van het  

Pollepelveld) 

Hoogte: 0.85 m 

Breedte: 0.80 m 

Lengte: 1.80 m 

 

Concessies:   2 personen: Lengte: 2.00 m 

    Breedte: 1.20 m 

    Hoogte: 0.85 m 

   4 personen: Lengte: 2.00 m 

    Breedte: 2.00 m 

    Hoogte: 0.85 m 

Kindergraven:  

1 m op 60 cm, met een maximumhoogte van 50 cm. 
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Urnegraven: 

40 cm op 40 cm. 

 

Op het perceel aan de Pollepelstraat worden enkel grafstenen toegelaten met een maximumhoogte van 20 

cm boven het maaiveld. 

Art. 8.27.- 

In geen geval mogen de graftekens de afmetingen van het graf overschrijden. 

De sierbeplanting op het graf mag de 1,80 m hoogte niet overtreffen.  Deze laatste moet derwijze geplant 

worden dat zij, tengevolge van de groei, geen deel van de naburige graven overgroeien.  Zij moet altijd 

zodanig worden aangelegd en onderhouden dat zij de controle of de doorgang niet belemmeren.  Zonodig 

zal het schepencollege de nodige maatregelen treffen om zelf tot inperking van de beplanting over te gaan 

of dat te laten uitvoeren op kosten van de nabestaanden. 

 

Art. 8.28.- 

De graftekens zijn eigendom van de nabestaanden of belanghebbenden en moeten zodanig opgericht en 

onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet belemmeren en zonder schade aan te brengen 

aan de aangrenzende graftekens en graven. 

De toelating voor het plaatsen van een grafsteen kan ten vroegste 3 maanden na het overlijden bekomen 

worden. 

 

Art. 8.29.- 

Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de voor het grafteken bestemde materialen 

volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden. Geen enkel hulp-

materiaal, restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten. Er wordt 

geen materiaal gebruikt, eigendom van de gemeente, voor het plaatsen en aanvullen van de grafstenen. 

De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften. 

Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van ambtswege 

overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder. 

Het plaatsen van de grafstenen kan enkel binnen de werkuren en na het voorleggen van de toelating aan 

de grafdelver. 

Voor het bijplaatsen van een lichaam moet de grafsteen door de steenkapper of begrafenisondernemer 

afgerold worden, ten laatste om 9 uur ’s morgens en 2 werkdagen  voor de begrafenis. Het terugplaatsen 

van de grafsteen moet gebeuren binnen de 10 dagen na de begrafenis. Grafstenen worden niet 

verplaatst door de grafdelvers. 

 

Artikel 30 

Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn. 

Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit 

breekbaar glas. 

Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Kniel- en bidbanken zijn niet 

toegelaten. 

 

Art. 8.31.- 

De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten goed onderhouden worden door de 

nabestaanden en belanghebbenden. Wanneer ze afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden.  Bij 

gebreke hiervan zullen de opruiming en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het 

gemeentebestuur. 

 

Art. 8.32.- 

1. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen en vanaf 10 werkdagen voor Allerheiligen tot en met 10 

november is elke plaatsing van graftekens en alle bouw-, beplantings- en aanaardingswerken op de 

gemeentelijke begraafplaatsen verboden, behoudens toestemming van het Schepencollege. 

2. De aangevoerde grafsteen of –tekens, die nog niet geplaatst zijn, 10 werkdagen voor Allerheiligen, bij 

de sluiting van de begraafplaats, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags nadien 

voor 10 uur ’s morgens verwijderd zijn, zoniet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico 
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en ten laste van de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de 

gemeente. 

 

Art. 8.33.- 

De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Wanneer een graf 

doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van 

verwaarlozing opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde. 

Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het 

verstrijken van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege 

overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende 

familie. 

Daarenboven kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op concessie. De gemeenteraad kan 

die bevoegdheid opdragen aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

Art. 8.34.- 

De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang worden 

onderhouden door de gemeente overeenkomstig de voorschriften van artikel 26 & 2 van het decreet. 

 

Art. 8.35- 

Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor : 

 het aanhechten van een volgnummer aan de kist of urne; 

 het uitstrooien van de as; 

 het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder of het columbarium; 

 het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil; 

 het openen en sluiten van bestaande grafkelders; 

 het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium; 

 

CREMATIE – COLUMBARIUM – ASVERSTROOIING 

 

Art. 8.36.- 

De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

 

Art. 8.37.- 

Er is een toelating vereist van de ambtenaar van de burgelijke stand waar het overlijden werd vastgesteld, 

indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad, om tot crematie over te 

gaan. Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaamse Gewest is een verlof tot crematie ver-

eist van de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium 

ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt. 

 

Art. 8.38.- 

De as van de gecremeerde kan op de gemeentelijke begraafplaats: 

a) begraven worden op de plaats der gewone begravingen op een diepte van ten minste 80 cm in 

een reeds bestaand graf; 

b) worden bijgezet in een columbarium in gesloten nissen; 

c) uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van een 

strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend; 

d) uitgestrooid worden op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee, zoals 

geregeld door het koninklijk besluit van 25 juli 1990, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 

augustus 1999; 

e) bijgezet worden in een grafkelder/vergunning; 

f) begraven worden in een grondcel van 40 cm op 40 cm met bovenvlak gelijk met het maaiveld. 

Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald, of bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de over-

ledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of 
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van diegen met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de 

eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van 

gecremeerde lijken: 

a) uitgestrooid worden op een andere plaats dan de begraafplaats. De as mag niet worden 

uitgestrooid op het openbaar domein. Tot het openbaar domein behoren ondermeer de 

bevaarbare stromen en rivieren, de wegen en de stranden. Indien het een terrein betreft dat niet in 

eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de eigenaar van het terrein vereist; 

b) begraven worden op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze begraving mag niet gebeuren 

op het openbaar domein. 

c) bewaard worden op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een einde komt aan de 

bewaring van de as wordt de as door toedoen van de nabestaande die er zorg voor heeft of zijn 

erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, 

in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel op de aan het grondgebied van België 

grenzende territoriale zee uitgestrooid te worden. 

De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen. 

Echtgenoten of bloed- of aanverwanten in de eerste graad, kunnen op eenvoudig verzoek en, als er geen 

geschreven wilsbeschikking hierover van de overledene bestaat, een gedeelte van de as van het 

gecremeerde lijk meenemen. De hoeveelheid as die kan meegegeven worden is klein en van symbolische 

aard. 

Art. 8.39.- 

De asurn van een gecremeerde, begraven op de plaats der gewone begravingen, kan ten allen tijde op 

vraag van de nabestaanden, ofwel verstrooid worden, ofwel bijgezet worden via een concessie en dit tegen 

de in het retributiereglement vermelde voorwaarden. 

Voor het opgraven van de urnen is de toestemming van de burgemeester vereist. 

 

Art. 8.40.- 

Het bijzetten van de urne op de plaats van de geconcedeerde gronden of in een geconcedeerde nis in het 

columbarium is onderworpen aan de reglementering betreffende het huishoudelijk reglement op de 

begraafplaatsen. 

 

Art. 8.41.- 

De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van het 

columbarium. 

De maximum afmetingen van de urne zijn de volgende: 

Hoogte: 35 cm 

Diameter: 20 cm. 

Nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de 

gemeente afgesloten. 

Op de afdekplaat kan de familie een naamplaat laten bevestigen. 

Deze naamplaat moet voldoen aan de volgende voorschriften: 

 vermelding van: naam, voornaam, geboorte- en sterftejaar van de overledene 

 afmeting: hoogte 9 cm – lengte 32 cm 

Voor de columbaria van Kumtich en Houtem gelden volgende regels: 

Afmeting naamplaat: hoogte 9 cm – 26 cm lengte. 

Tevens wordt het aanbrengen van een ovale foto van 7 cm op 5 cm op de naamplaat toegestaan. 

Het is toegelaten op de platen van de nissen een bloemenvaasje aan te brengen volledig vervaardigd uit 

brons, met maximum afmetingen van 11 cm hoogte en 5 cm doormeter. Teneinde een éénvormigheid te 

verzekeren zullen deze vaasjes tegen kostprijs door het gemeentebestuur ter beschikking worden gesteld. 

 

Art. 8.42.- 

De gemeentelijke begraafplaats is toegankelijk: 
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a) in de periode van april tot en met september van 8 tot 18 uur 

in de periode van oktober tot en met maart van 8 tot 17 uur 

behoudens afwijking door de burgemeester vastgesteld. 

 

Art. 8.43.- 

De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. 

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadigingen aan de graven of de 

diefstallen van de aangebrachte gedenktekens, beplantingen… . 

 

Art. 8.44.- 

Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden verschuldigde 

eerbied verstoord wordt. 

Het is in het bijzonder verboden: 

a) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij decreet van 16 

januari 2004 of bij deze politieverordening; 

b) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden. 

 

Art. 8.45.- 

Het is verboden : 

a) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of op welke 

wijze dan ook te beschadigen; 

b) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen; 

c) binnen de omheining van de begraafplaats en aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen, tenzij op 

de daartoe bestemde plaatsen; 

d) zich op de begraafplaats en aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet overeenstemt met de 

ernst en de stilte van deze plaats en met de eerbied, verschuldigd aan de doden; 

e) met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen, waartoe toelating 

wordt verleend door de burgemeester; 

f) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten of andere 

mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met waak-

, speur- en verdedigingshonden; 

g) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden 

verschuldigde eerbied verstoren. 

STRAFBEPALINGEN 

 

Art. 8.46.- 

Onverminderd de toepassingen van de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het strafwetboek, worden de 

inbreuken op de bepalingen van deze verordening bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven 

dagen evenals met een boete van 1 tot 25 euro ofwel met één van deze straffen alleen.” 

(gew. GR 20-12-2007) 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

Art. 8.47.- 

Deze verordening wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging. 

 

Art. 8.48.- 

De politieverordening op de begraafplaatsen van 20-12-2001 wordt opgeheven. 

 

Art. 8.49.- 

Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de Nieuwe 

Gemeentewet. 
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Art. 8.50.- 

Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-

Brabant en de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan deze van de Politierechtbank. 

Hoofdstuk 9 : Strafbepaling 

(gew. GR 11-10-1991/20-12-2007) Onverminderd de bestuurlijke maatregelen die tegen de overtreders 

kunnen worden getroffen, worden de overtredingen op onderhavige politieverordening gestraft met 

gevangenisstraf van één tot zeven dagen en met een boete van 1 tot 25 euro, of met één van deze straffen 

alleen. De rechter spreekt desgevallend het herstel van de overtreding uit, binnen een door hem 

vastgestelde termijn. Hij beslist, in geval van niet uitvoering, dat het Schepencollege hierin voorziet op 

kosten van de overtreder. 

 

 


