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HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 

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

 

1. de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten aangelegd als aanhorigheden 

van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen.  

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

 

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

 

De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor het verkeer 

van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij wetten, besluiten en reglementen 

bepaalde perken. Het omvat tevens, binnen dezelfde perken van wetten en verordeningen, de installaties voor het 

vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen.  

 

Art. 2.  
§1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en herroepbaar afgegeven, in de vorm 

van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet aansprakelijk stelt. 

 

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

 

Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer de 

houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de bij artikel 119bis van de nieuwe 

gemeentewet voorziene procedure. 

 

§2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte en erover waken dat 

diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of 

rust in het gedrang kan brengen. 

 

De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve - uitoefening 

van de bij de vergunning beoogde activiteit. 

 

Art. 3. Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties 

waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen. 

 

De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, moeten er zich 

naar schikken. 

 

In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten voorgeschreven 

maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen, kan de burgemeester er 

ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende partijen, die de kosten hoofdelijk moeten 

dragen. 

 

Art. 4. De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet naleeft, is burgerlijk 

aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien. 

 

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

reglement voorgeschreven bepalingen. 

 

Art. 5. Ieder die zich op de openbare weg bevindt of in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet zich 

onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie met het oog op: 

1. de vrijwaring van de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust; 

2. de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar; 

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

 

Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privé-eigendom bevinden, wanneer de 

politie of de gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of in geval van brand, 

overstroming of hulpoproep. 
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HOOFDSTUK II – DE OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID 

 
AFDELING 1. 

NETHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE 

 
Art. 1. Het is verboden ieder voorwerp of plaats van de openbare ruimte te bevuilen op gelijk welke manier, 

door eigen toedoen of door toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men 

zeggenschap heeft, zoals:  

 

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

2. ieder onderdeel van het straatmeubilair. 

3. galerijen en doorgangen op private grond die voor het publiek toegankelijk zijn. 

4. openbare gebouwen en privé-eigendommen. 

5. voertuigen van derden. 

 

De aannemers of personen, gelast met het vervoer van aarde, bouwmaterialen, afbraak- of andere materialen die 

de openbare weg kunnen bevuilen, moeten hun wagens zodanig afdekken dat niets van de lading op de openbare 

weg zou kunnen vallen. 

 

De aannemers of verantwoordelijken zijn eveneens verplicht de openbare wegen gelegen in de omgeving van de 

werkplaatsen waar geladen en gelost wordt in staat van volledige zindelijkheid te houden. 

 

Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt, kan een bepaalde reisweg worden 

opgelegd door de burgemeester.  

 

De vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en eveneens voor het reinigen ervan. 

 

Diegene die deze bepaling overtreedt, moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de gemeente zich het 

recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met toepassing van het in voege zijnde 

tariefreglement. 

 

Art. 2. Het maken van mortel of andere bindmiddelen voor een bouwbedrijf op de openbare weg is verboden. 

 

Mits voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen kan hierop een 

afwijking worden toegestaan op voorwaarde dat: 

- er een doorgang wordt gelaten van 75 cm. voor de voetgangers en 

- het maken van mortel of andere bindmiddelen gebeurt op een metalen plaat die de bevuiling van de 

openbare weg voorkomt. 

 

Iedere bevuiling van de openbare weg met smeerstoffen, kleverige of andere stoffen is verboden. 

 

Diegene die deze bepaling overtreedt, moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de gemeente zich het 

recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met toepassing van het in voege zijnde 

tariefreglement. 

 

De werken van openbare wegenis, die uitgevoerd worden door de staat, provincie of gemeente vallen niet onder 

toepassing van dit artikel. 

 

Art. 3. De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, dienen het nodige te 

doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun handel niet vervuilen. 

 

De verkopers van frieten of andere ter plaatse te verbruiken eetwaren evenals de houders van kramen op foren en 

markten, moeten hun voertuigen of hun kramen voorzien van een korf uit onbrandbaar materiaal bestemd voor 

papier en afval. Zij moeten ervoor instaan dat in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of 

inrichting alle papier of om het even welk voorwerp, door hun klanten op de grond gegooid, worden 

weggenomen. 

Zij moeten ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden die de voorbijgangers 

of bewoners van de buurt kunnen hinderen. 
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Diegene die deze bepaling overtreedt, moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de gemeente zich het 

recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met toepassing van het in voege zijnde 

tariefreglement. 

 

Art. 4. Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op de openbare ruimte of in openbare plaatsen 

en parken, galerijen en passages op privé-gebied die voor het publiek toegankelijk zijn, elders dan in de daartoe 

bestemde plaatsen. 

 

Het is verboden te spuwen op een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke plaats. 

 

Het is verboden de afval, was- en huiswaters evenals alle andere vloeistoffen uit de bebouwde en onbebouwde 

eigendommen op de openbare weg te laten afvloeien. 

 

Diegene die deze bepaling overtreedt, moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de gemeente zich het 

recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met toepassing van het in voege zijnde 

tariefreglement. 

 
Art. 5. Diegene die de bepalingen van de artikelen 1 tot 4 overtreedt, kan bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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AFDELING 2. 

VOETPADEN, BERMEN EN ONDERHOUD VAN EIGENDOMMEN 
 

Art. 6. De voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden onderhouden en proper 

te worden gehouden.  Deze verplichtingen berusten voor de voetpaden en bermen gelegen:  

 

1. voor bewoonde gebouwen:  

op de eigenaar, de mede-eigenaars, de vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw of de personen 

die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen; 

2. voor gebouwen zonder woonfunctie:  

op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de 

gebouwen; 

3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen:  

op iedere houder van een reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, 

opstalhouders, titularissen van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders; 

4. voor flatgebouwen:  

op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan of deze aangeduid door een 

binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft, rust de verplichting 

op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. 

Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping, valt de verplichting op de bewoners van de 

eerste verdieping, enzovoort. 

 

Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing, vervuilende 

producten of materialen. 

 

Voetpaden en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest aangewezen tijdstippen om de veilige 

en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het gedrang te brengen. 

 

Onder voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde of gelijkgrondse berm, die langs 

de rooilijn gelegen is en voor de voetgangers bestemd is. 

 

De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is en geen deel uitmaakt van het 

voetpad. 

 

Voor bermen worden bovendien preferabel de volgende richtlijnen in acht genomen: 

- Zo mogelijk wordt het gebruik van biociden aan banden gelegd. Het is hier aangewezen om zoveel 

mogelijk beroep te doen op mechanische middelen. 

- Bermen maaien mag niet voor 15 juni. De tweede maaibeurt gaat door na 15 september. 

- Het maaisel wordt binnen de tien dagen na het maaien verwijderd. 

- Maaimachines worden niet lager dan tien centimeter ingesteld. 

 

Art. 7. De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van eigendommen 

moet op ieder moment verzekerd zijn, wat inhoudt dat erover dient gewaakt te worden dat de begroeiing noch de 

openbare eigendom noch de openbare veiligheid bedreigt. 

 

Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op de braakgronden neer te leggen, te bewaren of op te slaan. 

 

Deze verplichting geldt voor de in artikel 6 vermelde leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen.  

 

Art. 8. Indien de verantwoordelijke de bepalingen van de artikelen 6 en 7 overtreedt, heeft de gemeente het recht 

de nodige werken uit te voeren op kosten en risico van de overtreder, met toepassing van het in voege zijnde 

tariefreglement. 

 

Art. 9. Degene die de bepalingen van de artikelen 6 en 7 overtreedt, kan gestraft worden met een administratieve 

geldboete van maximum 250 euro. 
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AFDELING 3. 

GEZONDHEID VAN DE WONINGEN EN HUN OMGEVING. 
 

Reinheid van de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen. 

 
Art. 10. Het is verboden binnen de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen vuil water, urine, 

keukenafval en in het algemeen alle stoffen die van aard zijn ongezonde of stinkende uitwasemingen voort te 

brengen, te bewaren of op te hopen. 

 

Iedere eigenaar of huurder moet de WC’s, de vuilniskokers, alsook alle andere inrichtingen die daarmee verband 

houden, in volmaakte staat van zindelijkheid houden. 

 

De beerputten moeten tijdig worden geledigd. 

 

In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei eruit te verwijderen. 

 

Indien er besmettelijke ziekten uitbreken of dreigen, zelfs in afzonderlijke gevallen, en de onreinheid van de 

woning(en) een oorzaak tot verspreiding van de kwalen kan vormen, moeten de eigenaars, huurders of bewoners 

alle lokalen in een behoorlijke staat van reinheid brengen en ontsmetten. 

 

In de gedeelten van de gemeenten waar geen rioleringsnet bestaat, gelden de bepalingen van de 

Vlaremwetgeving, de milieuvoorwaarden van Vlarem II en de bepalingen van de code van goede praktijk voor 

de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties (krachtlijnen voor een geïntegreerd 

rioleringsbeleid) zoals opgenomen in Vlarem II. 

 
Onbewoonbaarheid van ongezonde woningen. 
 

Art. 11. Dit artikel is van toepassing op de woningen waarvan de toestand een gevaar oplevert voor de openbare 

gezondheid door onreinheid, vochtigheid, gebrek aan verlichting of verluchting, slechte waterafvoer, 

afwezigheid van drinkbaar water, overbevolking, enz….. 

 

Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt, schrijft de burgemeester, op grond van een verslag van een geneesheer, 

van een ambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid of van de bevoegde gemeentelijke dienst over de 

feitelijke situatie, in een besluit de te nemen maatregelen voor. De bewoners zullen zo vlug mogelijk van het 

bezoek van bovenvermelde ambtenaren in kennis gesteld worden. 

 

In geval van hoogdringendheid en wanneer de betrokkenen geen gevolg geven aan de bevelen van de 

burgemeester kunnen de voorgeschreven maatregelen op kosten van de nalatige onmiddellijk uitgevoerd worden 

en kan de burgemeester de ontruiming van de woning bevelen. 

 

Wanneer er geen onmiddellijk gevaar dreigt, laat de burgemeester een verslag opmaken door een geneesheer, de 

gezondheidsinspecteur van het Ministerie van Volksgezondheid, de bevoegde gemeentelijke dienst of een andere 

bevoegde derde. De bewoners zullen minstens 12 uur vooraf van het bezoek van bovenvermelde ambtenaren 

verwittigd worden. Dit verslag van het onderzoek naar de feitelijke situatie wordt aan de betrokkene meegedeeld. 

 

Samen met de mededeling van het verslag verzoekt de burgemeester de betrokkenen, binnen een redelijke 

termijn die hij vaststelt, hem hun aanmerkingen betreffende de staat van de woning en de maatregelen die zij 

voorstellen om aan de ongezonde toestand te verhelpen, mede te delen. 

 

Na kennis genomen te hebben van die voorstellen of bij ontstentenis daarvan stelt de burgemeester gepaste 

maatregelen vast evenals de termijn van uitvoering. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de 

betrokkenen. 

 

In geval geen gevolg wordt gegeven aan het besluit van de burgemeester kunnen de werkzaamheden op kosten 

van de betrokkenen uitgevoerd worden, met toepassing van het in voege zijnde tariefreglement en kan in 

voorkomend geval de woning onbewoonbaar verklaard worden.  
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Leegstaande woningen 
 

Art. 12. De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een zodanige wijze af te 

sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt. 

 

Tevens dient in deze gebouwen de toegang voor huis- en knaagdieren via vensters, ramen, deuren, keldergaten 

en riolen onmogelijk te worden gemaakt. 

 
Onbewoonbaarheid van bouwvallige woningen 
 

Art. 13. Degene die een ongeval veroorzaakt door ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of 

onderhoud van huizen, gebouwen of muren kunnen worden bestraft met een administratieve geldboete van 

maximum 250 euro. 

 

Art. 14. Dit artikel is van toepassing op de woningen die door hun bouwvallige staat een gevaar opleveren voor 

de openbare veiligheid door instortingsgevaar van het volledig gebouw of een deel ervan (bv. dakgoten, 

neerschuivende pannen, scheuren in gevel, ontploffingsgevaar, brandgevaar, vermolmd houtwerk, enz…..). 

 

Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt, schrijft de burgemeester op grond van een verslag van een ambtenaar 

van de bevoegde gemeentelijke dienst of een deskundige derde (ingenieur, architect) over de gedane 

vaststellingen in een besluit de te nemen maatregelen voor. 

 

Indien de betrokkenen in geval van hoogdringendheid geen gevolg geven aan het besluit van de burgemeester, 

kunnen de maatregelen op hun kosten uitgevoerd worden met toepassing van het in voege zijnde tariefreglement 

en kan desnoods de ontruiming van de woning bevolen worden.  

 

In geval er geen onmiddellijk gevaar dreigt, laat de burgemeester een verslag opmaken door de bevoegde 

gemeentelijke dienst of een andere bevoegde derde. De bewoners zullen minstens 12 uur vooraf van het bezoek 

van bovenvermelde ambtenaren verwittigd worden. Dit verslag van het onderzoek naar de feitelijke situatie 

wordt aan de betrokkenen meegedeeld. 

 

Samen met de mededeling van het verslag verzoekt de burgemeester de betrokkenen, binnen een redelijke 

termijn die hij vaststelt, hem hun aanmerkingen betreffende de staat van de woning en de maatregelen die zij 

voorstellen om aan de bouwvallige toestand te verhelpen, mee te delen. 

 

Na kennis genomen te hebben van die voorstellen of bij ontstentenis daarvan stelt de burgemeester gepaste 

maatregelen vast evenals de termijn van uitvoering. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de 

betrokkenen. 

 

In geval geen gevolg wordt gegeven aan het besluit van de burgemeester kunnen de werkzaamheden op kosten 

van de betrokkenen uitgevoerd worden met toepassing van het in voege zijnde tariefreglement. 

. 

 

 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 14 

AFDELING 4. 

WATEROPPERVLAKTEN, WATERWEGEN, KANALISERINGEN 
 

Art. 15. Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen of voor de afvoer van regen- of 

afvalwater te versperren of enig voorwerp in te gooien waardoor ze kunnen verstoppen. 

 

Art. 16. Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in de openbare ruimte te ontstoppen, schoon te 

maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen. 

 

Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging de aangrenzende 

eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt gedemonteerd of uitgegraven. 

 

Art. 17. Het is verboden het ijs dat zich gevormd heeft op stilstaand water en waterwegen, riolen en rioolkolken 

te bevuilen door er gelijk welke voorwerpen, substanties, dode of levende dieren op te werpen of in te gieten. 

 

Art. 18. Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen in openbare ruimten 

of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat in onder te dompelen. 

 

Art. 19. Overeenkomstig het provinciaal politiereglement der wegen van 10 maart 1955 is het verboden 

regenwater afkomstig van bebouwde eigendommen of afvalwater ongeacht hun herkomst op de openbare ruimte 

te doen afvloeien. 

 

Art. 20. Diegene die de bepalingen van de artikelen 15 tot 19 overtreedt, kan bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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AFDELING 5.  

RUIMEN VAN WATERLOPEN 
 

Art. 21.  Elk jaar voor 1 oktober zijn de eigenaars, vruchtgebruikers, huurders en andere bewoners gehouden de 

grachten te ruimen, welke door hun gronden lopen of deze scheiden van andere private eigendommen teneinde 

de goede afloop der wateren, te verzekeren. 

 

Zijn uitgezonderd :  

- de grachten langsheen de buurtwegen en waarvan zij een afhankelijkheid uitmaken; 

- de onbevaarbare waterlopen, geklasseerd bij toepassing van de wet van 28 december 1967
1
. 

 

Art. 22. De ruiming zal gebeuren door de boordeigenaars. De grachten moeten altijd een voldoende diepte en de 

nodige doorsnede hebben om de vrije afloop der wateren te verzekeren. 

 

In dwarslijn zullen de grachten minstens 0,50 meter breedte hebben op de bodem met schuine taluden van 45°.  

 

Al de voorwerpen en het struikgewas, welke de afloop der waters zouden kunnen hinderen, zullen weggeruimd 

worden. 

 

Art. 23. Bij ontstentenis van uitvoering door de boordeigenaars zal de gemeente ambtshalve overgaan tot de 

ruiming op kosten en risico van de overtreder, met toepassing van het in voege zijnde tariefreglement. 

 

Art. 24. Het gemeentebestuur of de afgevaardigde zal tot de eigendommen, waar de afwateringen doorlopen, 

toegang hebben om er zich van te vergewissen dat de voorschriften van de artikelen 21 tot 22 worden nageleefd. 

 

Art. 25. Diegene die de bepalingen van de artikelen 21 tot 22 overtreedt, kan bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

 

                                                           
1 Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen (B.S. 15.02.1968) 
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AFDELING 6. 

VERWIJDERING VAN BEPAALDE  AFVALSTOFFEN 

 
Art. 26. De fysieke of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een maatschappij voor de 

verwijdering van hun afval uitgezonderd huishoudafval, moeten in die overeenkomst de dag en het tijdstip van 

de ophaling preciseren. Ze dienen er tevens over te waken dat de zakken of recipiënten met dit afval geen bron 

van hinder of vervuiling kunnen vormen en dat ze geen dieren kunnen aantrekken. 

 

Wanneer de in het eerste lid beoogde ophaling 's morgens plaatsvindt, dienen de zakken te worden klaargezet op 

de vooravond van de ophaling na 17 uur of de dag zelf, vóór de komst van de vrachtwagen. De containers 

worden terug binnengehaald uiterlijk voor 22 uur ’s avonds, de dag van de ophaling. 

 

Wanneer de ophaling 's avonds plaatsvindt, dienen de zakken of recipiënten te worden klaargezet de dag zelf na 

18 uur en vóór de komst van de vrachtwagen. 

 

Het gemeentebestuur kan de in het tweede lid voorziene tijdstippen voor de plaatsing van de zakken of 

recipiënten met afval wijzigen, wanneer die in strijd zijn met de voorschriften inzake openbare veiligheid, rust, 

volksgezondheid, netheid en zindelijkheid. 

 

Art. 27. Het ledigen van beerputten en septische putten, het vervoer en de verwijdering van hun inhoud mag 

enkel gebeuren door een onderneming die volgens de reglementering ter zake erkend is. 

 

Art. 28. Diegene die de bepalingen van de artikelen 26 tot 27 overtreedt, kan bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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AFDELING 7. 

INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE 
BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 

 

7.1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

7.1.1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED 

 

Art. 29. Voor de toepassing van hoofdstuk II - De openbare netheid en gezondheid, afdeling 7 van dit reglement, 

wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan, conform artikel 3, §2, 1° van het decreet van 2 juli 1981 

betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen die ontstaan zijn door de 

normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals 

gedefinieerd in artikel 2.1.1 van het VLAREA nl. de volgende soorten afvalstoffen die aan huishoudelijke 

afvalstoffen worden gelijkgesteld zijn:  

- straat- en veegvuil. 

 

Art. 30. Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om volgende voorwerpen mee te geven 

met om het even welke ophaling van huishoudelijke afvalstoffen: 

 

- autobanden 

- autowrakken 

- afbraakmateriaal van gebouwen 

- gasflessen 

- ontplofbare voorwerpen 

- grond 

- kabels en kettingen 

- krengen van dieren en slachtafval 

- geneesmiddelen 

- puin 

- toxisch en gevaarlijk afval 

- brandende en bijtende stoffen 

- afvalwaters 

- vloeibare afvalstoffen 

- radioactief afval 

- ontplofbaar afval 

 

Art. 31. Het is verboden zich van huishoudelijke afvalstoffen te ontdoen op een wijze die strijdig is met de 

bepalingen van dit reglement. 

 

Art. 32. Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten met om het even welke ophaling van 

huishoudelijke afvalstoffen of recycleerbare producten mee te geven. 

 

Art. 33. Behoudens schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen is het voor iedereen 

verboden om gelijk welke aangeboden afvalstoffen mee te nemen. Alleen de ophaaldienst, die daartoe via de 

techniek van de concessie is aangewezen door de stad, hierna ophaaldienst genoemd, is gerechtigd om 

afvalstoffen in te zamelen. 

 

7.1.2.  VERBRANDEN, SLUIKSTORTEN EN AANBIEDEN VAN AFVAL OP EEN WIJZE, NIET 

CONFORM AAN ONDERHAVIG REGLEMENT 

 

Art. 34. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om gelijk welke 

afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen.  

De enige uitzonderingen op deze regel vormen: 

- het verbranden, conform de wettelijke bepalingen van plantaardige afvalstoffen, afkomstig van het 

onderhoud van de eigen tuin of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden; 

- het verbranden van onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale verbrandingscapaciteit van 

maximum 50 kg per uur voor de verwarming van een woonverblijf of een werkplaats. 

 

Art. 35. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke 

afvalstof te sluikstorten.  
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Onder sluikstorten wordt verstaan: het niet-reglementair deponeren, het achterlaten, opslaan of sorteren van om 

het even welke afvalstoffen op volgens dit reglement niet-reglementaire, private of openbare plaatsen van het 

stedelijk grondgebied. 

 

Art. 36. 
§1. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met dit reglement of met 

andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke verwijdering van de in 

artikel 35, bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder 

overgemaakt.  

 

De overtreder beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel 

van de burgemeester voor de onmiddellijke verwijdering van de bedoelde afvalstoffen.  

 

Indien de overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, 

is de burgemeester gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te 

ruimen of te laten opruimen.  

 

De kosten zullen worden verhaald conform het belastingreglement betreffende het ambtshalve opruimen van 

sluikstorten door of in opdracht van de stad. 

 

§2. Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van het perceel 

waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met dit reglement of met andere wettelijke bepalingen, de 

onmiddellijke verwijdering van de in artikel 35, bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend 

schrijven aan de eigenaar overgemaakt.  

 

De eigenaar beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van 

de burgemeester.  

 

Indien de eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, 

is de burgemeester gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen 

of te laten opruimen.  

 

De kosten zullen worden verhaald conform het belastingreglement betreffende het ambtshalve opruimen van 

sluikstorten door of in opdracht van de stad. 

 

§3. Indien alsnog een overtreder wordt vastgesteld, kan de in artikel 36 §2 bedoelde eigenaar de kosten van de 

verwijdering van de in artikel 35 bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder. 

 

§4. Ongeacht artikel 36 §1 en §2 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de 

betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worden achtergelaten op een 

wijze of een plaats in strijd met dit reglement of met andere wettelijke bepalingen.  

 

De kosten zullen worden verhaald conform het belastingreglement betreffende het ambtshalve opruimen van 

sluikstorten door of in opdracht van de stad. 

 

§5. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 36 §1, §2 en §4, kan de 

burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken teneinde de 

identiteit van de overtreder te achterhalen. 

 

§6. Het toezicht op de selectieve inzameling van de verschillende afvalfracties, wordt uitgevoerd door de 

ophalers van de ophaaldienst of door de containerparkwachter, in geval van inzameling via het containerpark. 

 

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

geschiedt, wordt het afval niet aanvaard en/of meegenomen. De ophalers en parkwachters zijn gerechtigd om de 

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

 

§ 8. Onverminderd de bepalingen van artikel 35, 36 en 37 zijn de officieren van de gerechtelijke politie, de leden 

van de lokale politie 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. 
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Art. 37. Het is verboden slijk, zand of afval dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de 

greppels of in de rioolputten te vegen.  

 

Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering 

te deponeren. 

 

Art. 38. Behoudens andersluidend besluit van het college van burgemeester en schepenen, is het thuis 

composteren en het houden van een stapelplaats voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval 

enkel toegestaan op eigen privé-terrein, voor zover dit geen hinder te weeg brengt voor de buurtbewoners.  

 

7.1.3. AFVAL OP EVENEMENTEN 

 

Art. 39. Indien op het grondgebied van de stad een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren ervan, in 

samenspraak met de stad, de nodige acties te ondernemen om het afval te voorkomen en het afval selectief in te 

zamelen. 

 

7.1.4.  AFVAL OP STANDPLAATSEN, MARKTEN, KERMISSEN EN AFVAL AFKOMSTIG VAN 

AFHAALINRICHTINGEN VOOR DE VERKOOP VAN DRANKEN OF  SNACKS 

 

Art. 40. 
§1. De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg of op een plein, 

die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt, die buiten de inrichting worden verbruikt, dient op een 

behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien. 

 

§2. De opstellingsplaats en het aantal afvalrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties kunnen door 

het gemeentebestuur worden bepaald.  

 

§3. De uitbater dient de recipiënt zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke 

omgeving van de inrichting rein te houden. 

 

§4. Ook standhouders en/of marktkramers die geen voedingswaren of dranken verkopen of aanbieden, zijn 

verplicht, alvorens de standplaats te verlaten, de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden.  

 

7.1.5. RECLAMEDRUKWERK EN GRATIS REGIONALE PERS 

 

Art. 41. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te verdelen voor 7 uur  en na 22 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.  

 

Door de stad worden zelfklevers ter beschikking gesteld met de tekst “Geen reclamedrukwerk, wel gratis 

regionale pers a.u.b.” en “Geen reclamedrukwerk, geen gratis regionale pers a.u.b.”. Deze stickers kunnen op de 

brievenbus worden gekleefd. Het is verboden reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers te bedelen in de 

brievenbussen die voorzien zijn van een hiervoor genoemde zelfklever.  

 

7.1.6. AFVAL VAN HUISDIEREN 

 

Art. 42. De eigenaars van honden of andere huisdieren dienen ervoor te zorgen dat zij het grondgebied van de 

gemeente rein houden.  

Tevens gelden de bepalingen van artikel 60 (Hoofdstuk IV – Milieu en Openbare Rust, Afdeling 5. Dieren) 

m.b.t. uitwerpselen van dieren. 
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7.2. INZAMELING VAN  

HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN DAARMEE VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL 
 

7.2.1. DEFINITIES 

 

Art. 43. 
§1. De afvalkalender  is een overzicht van alle ophaaldagen voor alle huis aan huis opgehaalde afvalfracties voor 

een heel jaar. Eventueel worden voor verschillende afgebakende gebieden verschillende afvalkalenders 

samengesteld. De afvalkalenders worden samengesteld door het stadsbestuur en de ophaaldienst. 

 
§2. De wanbetalerslijst is een lijst met referentiepersonen waarbij de betalingstermijn van de laatste factuur is 

vervallen. De referentiepersonen op de wanbetalerslijst ontvangen geen Diftar-diensten. 

 

§3. De Diftar gebruiker is elke persoon die gebruik maakt van de diftardiensten. 

 

§4. De Diftar administratie omvat het informaticasysteem en het personeel die het systeem gebruiken waarin alle 

gegevens en wijzigingen omtrent lokaties, referentiepersonen, aansluitingen, diensten, objecten, tarieven, 

wanbetalerslijsten, facturen en alle andere nuttige gegevens zijn opgeslagen. 

 
§5. De lokatie van de ophalingen is de fysieke plaats waar de containers opgesteld zijn. Deze fysieke plaats kan 

worden geïdentificeerd als een perceelsobject (bv. woning, deel van appartementsgebouw, bedrijfsgebouw, 

opslagtank, bos, vijver, openbaar gebouw, enz.) dat op een perceel (gekenmerkt door zijn kadastrale ligging) 

aanwezig is.  

 

De ligging van een perceel wordt gerelateerd aan een straatsegment (deel van een straat of de volledige straat 

indien het volledig in de stad ligt) binnen een deelgemeente (centrum, wijk, gehucht, deel van fusiegemeente) en 

behoort tot een straat (gecodeerd door het rijksregister).  

 

Elke deelgemeente behoort tot een officiële gemeente (fusiegemeente) en zij behoren tot een arrondissement en 

tot een provincie binnen een land.  

 

Een lokatie is dus veel meer dan een adres uit het bevolkingsbestand. Op een lokatie kunnen immers ook 

leegstaande woningen, woningen in aanbouw, onbebouwde percelen, publieke eigendommen gelokaliseerd 

worden. 

 

§6. De referentiepersonen zijn de natuurlijke referentiepersonen en bedrijven en/of zelfstandigen die al of niet in 

de stad hun domicilie hebben en die eventueel op een bepaalde lokatie binnen een regio beroep willen doen op de 

dienstverlening in het kader van Diftar.  

 

De referentiepersonen hebben een domiciliëringsadres (waar zij officieel zijn ingeschreven) en kunnen daarnaast 

ook een correspondentie-adres, verblijfsadres, enz  opgeven. Het domiciliëringsadres zal in de meeste gevallen de 

lokatie zijn waar ze van de Diftar diensten gebruik willen maken. Ze kunnen ook een domiciliëringsadres hebben 

buiten de stad. Voorbeelden hiervan zijn de tweede verblijven, enz. 

 

§7. Aansluitingen zijn een combinatie van lokatie en referentiepersoon waarmee de referentiepersoon aangeeft 

dat hij op die lokatie een onderschrijving van een of meerdere diensten wil aangaan. Een aansluiting is 

tijdsgebonden en heeft dus een historiek. Aan een aansluiting is een rekenstaat gekoppeld die de verrichtingen in 

bedragen weergeeft op die aansluiting. Op een fysieke lokatie kunnen dus meerdere referentiepersonen een 

aansluiting aangaan. 

 

§8. Diensten die op een aansluiting worden onderschreven, beschrijven de aard van de diensten die aangeboden 

worden en waarop een referentiepersoon inschrijft.  

Zo kennen we als diensten: ophaling van restfractie, ophaling van GFT, ophaling van papier- en kartonafval, 

toegang tot het containerpark, enz. 

Een dienstonderschrijving is ook historisch en kan los van de aansluiting gestart en gestopt worden. 

 

§9. Objecten zijn de middelen die gebruikt worden om de dienst te verlenen. Objecten hebben een uniek 

identificatie-nummer (chip, badge) en zijn van een bepaalde aard (grootte, vorm, kleur). Zo kennen we containers 

van diverse inhoud die kunnen ingezet worden voor het ophalen van restfractie. Het is dus mogelijk dat we een 

container verwisselen (andere grootte) zonder hiervoor de dienst en zeker niet de aansluiting te stoppen. 
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§10. Deelname 

Elke referentiepersoon is verplicht om tenminste één container voor restafval te nemen. Gezinshoofden of 

daarmee gelijkgestelden kunnen zich laten schrappen van de lijst met referentiepersonen indien zij of hun 

gevolmachtigden schriftelijk verklaren: 

1. dat zij op hetzelfde adres wonen met een andere referentiepersoon, of  

2. dat zij deelnemen aan een gemeenschappelijk systeem met verzamelcontainers van 1100 liter of  

3. dat zij, niettegenstaande zij hun domicilie op het grondgebied van de stad behouden, in een rusthuis, 

psychiatrische instelling of een instelling voor medische verzorging verblijven,  

en aldus geen gebruik maken van de Diftar diensten op hun domiciliëringsadres. 

 

§11. Belastingen en retributietarieven 

De belasting en retributietarieven voor deelname aan het afvalbeleidsplan van de stad Aarschot worden door de 

gemeenteraad vastgelegd in afzonderlijke beslissingen. De retributietarieven zullen steeds bestaan uit een prijs 

per kilogram. Hierbij zal maximaal rekening worden gehouden met het principe “de vervuiler betaalt” en de zgn. 

ladder van Lansink, nl. : 

- preventie 

- hergebruik 

- nuttige toepassing 

- recycleren 

- verbranden 

- storten. 

 

§12. Gegevensbeheer 

Elke wijziging van gegevens van de referentiepersoon, adresgegevens of objecten moet door de 

referentiepersoon telefonisch of schriftelijk worden opgegeven aan de ophaaldienst. 

 

§13. Facturatie 

Jaarlijks ontvangen alle referentiepersonen een factuur voor de reeds ontvangen Diftar diensten. 

De facturatie zal door de stadsontvanger rechtstreeks naar de individuele diftargebruiker toe gebeuren. 

 

§14. Stopzetting van deelname aan de dienstverlening 

Wanneer er een stopzetting van een Diftar aansluiting gebeurt, wordt er een eindafrekening opgemaakt. De 

eindafrekening zal pas worden opgemaakt nadat de Diftar aansluiting schriftelijk werd opgezegd en na controle 

van de objecten op gebreken en zuiverheid. 

Deze eindafrekening wordt na hogervermelde controle, binnen de maand opgestuurd aan de referentiepersoon, 

welke de aansluiting afsloot, of aan de erfgenaam ervan. 

Bij de stopzetting van deelname aan de dienstverlening blijven de objecten steeds gebonden aan de aansluiting. 

 

7.2.2. HUIS AAN HUIS INZAMELING VAN RESTAFVAL 

 

Art. 44. 
§ 1. Definitie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder restafval verstaan: 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 genormaliseerd afvalrecipiënt kunnen worden aangeboden, met 

uitzondering van papier, karton, glas, KGA, GFT, PMD, oude metalen, snoeihout en herbruikbare goederen. 

 

§2. Inzameling 

De dienstregeling voor de restafvalophaling wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd, 

in overleg met de ophaaldienst. 

 

De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden meegegeven met de ophalingen 

van het restafval indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen 

en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit hoofdstuk. 

 

Geen ophaling van restafval geschiedt van diegene die op de wanbetalerslijst voorkomt. 
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§3. Wijze van aanbieding 

1. Elke referentiepersoon, met uitzondering van diegenen die voorkomen op de wanbetalerslijst, heeft het 

recht op het gebruik van 1 container van 40 liter, of 1 of meerdere containers van 140 liter, of 1 of 

meerdere containers van 1100 liter. In uitzonderlijke gevallen en in onderling overleg tussen de stad en 

de ophaaldienst, kan afgeweken worden van het principe om maximaal één container van 40 liter toe te 

staan. 

 

2. Restafval kan enkel worden aangeboden met genormaliseerde grijze afvalcontainers van 40, 140 of 

1100 liter, voorzien van een chip, die enkel door het stadsbestuur en de ophaaldienst, ter beschikking 

worden gesteld. Andere afvalrecipiënten zijn verboden. 

 

3. De gebruiker kan een containerslot laten plaatsen door de ophaaldienst. Het is verboden om de 

container op een andere wijze dan met dit containerslot af te sluiten bij de aanbieding. 

 

4. Het is verboden om de chip onleesbaar te maken. 

 

5. Het is verboden de container zodanig te vullen dat er na de aanbieding nog afval in de container blijft 

vastzitten. 

 

6. Het handvat van de afvalcontainer moet naar de openbare weg gericht worden.  

 

7. De afvalcontainers met restafval mogen slechts na 17 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de 

ophaling van het restafval plaats zal vinden, aan de rand van de weg worden geplaatst. 

De containers worden terug binnengehaald voor 22 uur ’s avonds, de dag van de ophaling. 

 

8. De afvalcontainers moeten geplaatst worden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken 

perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De personen 

van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen 

die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun afvalcontainers neerzetten op de dichtst bij hun 

woning gelegen straat die wel bereikbaar is. 

 

9. De personen die de afvalcontainers buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden 

van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 

 

10. Restafval dat om welkdanige reden ook niet werd meegenomen, moet nog dezelfde dag terug 

binnengehaald worden. 

 

11. Het is verboden afvalcontainers en ander afval te doorzoeken, tenzij door de politiebeambten, de 

medewerkers van de ophaaldienst, en de leden van de technische uitvoeringsdienst van de stad, in het 

kader van de uitvoering van hun opdrachten. 

 

§4. Gebruik van de afvalcontainers 

1. De afvalcontainers worden geplaatst door de diensten van de ophaaldienst en ze worden slechts ter 

beschikking gesteld met het oog op de restafvalophaling. 

 

2. De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik van de afvalcontainers. 

Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de afvalcontainer uitsluitend mag gebruikt worden voor 

de opslag van restafval en uitsluitend mag worden aangeboden op de wijze zoals voorzien in dit 

reglement. 

 

3. In geval van schade, diefstal of verlies dient de gebruiker de ophaaldienst onverwijld in kennis te stellen 

met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe afvalcontainer. De kosten van de 

herstelling of de vervanging worden door de ophaaldienst verhaald op de gebruiker. 

 

4. De afvalcontainers dienen verbonden te blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van 

verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de afvalcontainers mee te nemen naar zijn nieuwe 

adres. 
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7.2.3.  HUIS AAN HUIS INZAMELING VAN GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL (GFT) 

 

Art. 45.   
§1. Definitie 

1. Voor de toepassing van dit reglement wordt als Groente-, Fruit- en Tuinafval, hierna GFT genoemd, 

beschouwd: organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen van vruchten, groente- en 

fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en koffiefilters, papier 

van keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, mest van kleine huisdieren, snijbloemen en 

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

bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin en die ontstaat door de normale werking van een 

particuliere huishouding of ermee vergelijkbare handelsafvalstoffen. 

 

2. Timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen, mosselschelpen, kadavers, wegwerpluiers, aarde 

en zand, sausen, vetten en oliën, stofzuigerzakken, asse, houtskool, kunststoffen, metalen en 

kattenbakvulling worden niet als GFT beschouwd. 

 

§2. Inzameling 

1. De dienstregeling voor de GFT-ophaling wordt door het college van burgemeester en schepenen 

vastgelegd, in overleg met de ophaaldienst. 

 

2. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden meegegeven met de 

ophalingen van het GFT indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met 

huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit 

hoofdstuk. 

 

3. Geen ophaling van GFT geschiedt van diegene die op de wanbetalerslijst voorkomt. 

 

§ 3. Wijze van aanbieding 

1. Elke referentiepersoon, met uitzondering van diegenen die voorkomen op de wanbetalerslijst, heeft 

recht op het gebruik van 1 container van 40 liter, of 1 container van 140 liter. In uitzonderlijke gevallen 

en in onderling overleg tussen de stad en de de ophaaldienst, kan afgeweken worden van het principe 

om maximaal één container van 40 liter of 140 liter toe te staan. 

 

2. GFT kan enkel worden aangeboden met genormaliseerde groene afvalcontainers van 40 of 140 liter, 

voorzien van een chip, die enkel door het stadsbestuur en de ophaaldienst, ter beschikking worden 

gesteld. Andere afvalrecipiënten zijn verboden. 

 

3. De gebruiker kan een containerslot (voor een 140 liter GFT-container) laten plaatsen door de 

ophaaldienst. Het is verboden om de container op een andere wijze dan met dit containerslot af te 

sluiten bij de aanbieding. 

 

4. Het is verboden om de chip onleesbaar te maken. 

 

5. Het is verboden de container zodanig te vullen dat er na de aanbieding nog afval in de container blijft 

vastzitten. 

 

6. Het handvat van de afvalcontainer moet naar de openbare weg gericht worden. 

 

7. De afvalcontainers met GFT mogen slechts na 17 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de 

ophaling van het GFT plaats zal vinden, aan de rand van de weg worden geplaatst. 

De containers worden terug binnengehaald voor 22 uur ’s avonds, de dag van de ophaling. 

 

8. De afvalcontainers moeten geplaatst worden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken 

perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De personen 

van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen 

die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun afvalcontainers neerzetten op de dichtst bij hun 

woning gelegen straat die wel bereikbaar is. 
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9. De personen die de afvalcontainers buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden 

van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 

 

10. GFT dat om welkdanige reden ook niet werd meegenomen, moet nog dezelfde dag terug binnengehaald 

worden. 

 

11. Het is verboden afvalcontainers en ander afval te doorzoeken, tenzij door de politiebeambten, de 

medewerkers van de ophaaldienst en de leden van de technische uitvoeringsdienst van de stad, in het 

kader van de uitvoering van hun opdrachten. 

 

§4. Gebruik van de afvalcontainers 

1. De afvalcontainers worden geplaatst door de ophaaldienst en ze worden slechts ter beschikking gesteld 

met het oog op de GFT-ophaling. 

 

2. De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik van de afvalcontainers. 

Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de afvalcontainer uitsluitend mag gebruikt worden voor 

de opslag van GFT en uitsluitend mag worden aangeboden op de wijze zoals voorzien in dit reglement. 

 

3. In geval van schade, diefstal of verlies dient de gebruiker de ophaaldienst, onverwijld in kennis te 

stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe afvalcontainer. De kosten van 

de herstelling of de vervanging worden door de ophaaldienst verhaald op de gebruiker. 

 

4. De afvalcontainers dienen verbonden te blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van 

verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de afvalcontainers mee te nemen naar zijn nieuwe 

adres. 

 

7.2.4. HUIS AAN HUIS INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON 

 

Art. 46. 
§1. Definitie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder papier en karton verstaan: alle kranten, reclamedrukwerk, 

tijdschriften, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen die 

ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare handelsafvalstoffen, 

met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, papieren 

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

cementzakken. 

 

§2. Inzameling 

1. De dienstregeling voor de papier en karton-ophaling wordt door het college van burgemeester en 

schepenen vastgelegd, in overleg met de ophaaldienst. 

 

2. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden meegegeven met de 

ophalingen van het papier en karton indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met 

huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit 

hoofdstuk. 

 

3. Voor het verwijderen van papier en karton kunnen de inwoners ook terecht op het stedelijk 

containerpark, Nieuwlandlaan 30 C, 3200 Aarschot. 

 

§3. Wijze van aanbieding 

1. Elke referentiepersoon heeft recht op het gebruik van 1 container van 40 liter, of 1 container van 140 

liter, of 1 of meerdere containers van 1100 liter. In uitzonderlijke gevallen en in onderling overleg 

tussen de stad en de de ophaaldienst, kan afgeweken worden van het principe om maximaal één 

container van 40 liter of 140 liter toe te staan. 

 

2. Papier en karton kan enkel worden aangeboden met genormaliseerde blauwe afvalcontainers van 40, 

140 of 1100 liter, voorzien van een chip, die enkel door het stadsbestuur en de ophaaldienst ter 

beschikking worden gesteld. Andere afvalrecipiënten zijn verboden. 
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3. De gebruiker kan een containerslot laten plaatsen door de ophaaldienst. Het is verboden om de 

container op een andere wijze dan met dit containerslot af te sluiten bij de aanbieding. 

 

4. Het is verboden om de chip onleesbaar te maken. 

 

5. Het is verboden de container zodanig te vullen dat er na de aanbieding nog afval in de container blijft 

vastzitten. 

 

6. Het handvat van de afvalcontainer moet naar de openbare weg gericht worden. 

 

7. De afvalcontainers met papier en karton mogen slechts na 17 uur van de dag voorafgaand aan de dag 

waarop de ophaling van het papier en karton plaats zal vinden, aan de rand van de weg worden 

geplaatst. 

De containers worden terug binnengehaald voor 22 uur ’s avonds, de dag van de ophaling. 

 

8. De afvalcontainers moeten geplaatst worden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken 

perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De personen 

van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen 

die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun afvalcontainers neerzetten op de dichtst bij hun 

woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 

 

9. De personen die de afvalcontainers buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden 

van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 

 

10. Papier en karton dat om welkdanige reden ook niet werd meegenomen, moet nog dezelfde dag terug 

binnengehaald worden. 

 

11. Het is verboden afvalcontainers en ander afval te doorzoeken, tenzij door de politiebeambten, de 

medewerkers van de ophaaldienst en de leden van de technische uitvoeringsdienst van de stad, in het 

kader van de uitvoering van hun opdrachten. 

 

§4. Gebruik van de afvalcontainers 

1. De afvalcontainers worden geplaatst door de diensten van de ophaaldienst en ze worden slechts ter 

beschikking gesteld met het oog op de papier en karton-ophaling. 

 

2. De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik van de afvalcontainers. 

Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de afvalcontainer uitsluitend mag gebruikt worden voor 

de opslag van papier en karton en uitsluitend mag worden aangeboden op de wijze zoals voorzien in dit 

reglement. 

 

3. In geval van schade, diefstal of verlies dient de gebruiker de concessiehouder onverwijld in kennis te 

stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe afvalcontainer. De kosten van 

de herstelling of de vervanging worden door de ophaaldienst verhaald op de gebruiker. 

 

4. De afvalcontainers dienen verbonden te blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van 

verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de afvalcontainers mee te nemen naar zijn nieuwe 

adres. 

 

7.2.5. HUIS AAN HUIS INZAMELING VAN GROF VUIL 

 

Art. 47. 
§1. Definitie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder grof vuil verstaan: 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 aard en/of het gewicht niet in een genormaliseerd afvalrecipiënt 

kunnen worden aangeboden, met uitzondering van papier, karton, glas, KGA, GFT, PMD, wit- en bruingoed, 

oude metalen, snoeihout en herbruikbare goederen. 
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§2. Inzameling 

1. De dienstregeling voor de grof vuilophaling wordt door het college van burgemeester en schepenen 

vastgelegd, in overleg met de ophaaldienst. 

 

2. Voor het verwijderen van grof vuil kunnen referentiepersonen ook terecht op het stedelijk containerpark 

van Aarschot, Nieuwland 30 C, 3200 Aarschot. 

 

3. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden meegegeven met de 

ophalingen van het grof vuil indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met 

huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit 

hoofdstuk. 

 

4. De ophaling van grof vuil gebeurt enkel op afroep van een referentiepersoon door middel van een 

aanmeldingskaart met opgave van de aard en hoeveelheid van de afvalstoffen, dit om te vermijden dat 

anderen afvalstoffen meegeven op kosten van de aanbieder. 

 

5. Via de afvalkalender worden zowel de vaste ophaaldagen als de einddatum voor ophalingsaanvragen 

bekendgemaakt (de laatste ligt 5 werkdagen voor de ophaaldatum). De referentiepersonen sturen een 

gefrankeerde aanmeldingskaart op naar de ophaler met opgave van de aard en hoeveelheid van de 

afvalstoffen die zij willen aanbieden. 

 

6. Geen ophaling van grof vuil geschiedt van diegene die op de wanbetalerslijst voorkomt. 

 

§3. Wijze van aanbieding 

1. Grof vuil moet – indien nodig – stevig samengebonden worden zodat het niet kan uiteenvallen. Het mag 

niet in vuilniszakken, kartonnen dozen of papieren zakken worden aangeboden. 

 

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

Het grof vuil mag niet langer zijn dan 2 meter, 2 meter op 1 meter of groter dan 1 m³. 

 

3. Scherpe voorwerpen moeten op een veilige wijze worden verpakt alvorens te worden meegegeven met 

het grof vuil. 

 

4. Grof vuil dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan deze voorwaarden, wordt niet 

meegenomen. De aanbieder dient dit afval nog dezelfde dag te verwijderen. 

 

5. Grof vuil mag slechts na 20 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het grof 

vuil plaats zal vinden, aan de rand van de weg worden geplaatst. 

 

6. Grof vuil moet geplaatst worden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel, 

zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De personen van 

wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die 

afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun grof vuil neerzetten op de dichtst bij hun woning 

gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 

 

7. De personen die grof vuil buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de 

inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 

 

8. Grof vuil dat om welkdanige reden ook niet werd meegenomen, moet nog dezelfde dag terug 

binnengehaald worden. 

 

9. Het is verboden grof vuil te doorzoeken, tenzij door de politiebeambten, de medewerkers van de 

ophaaldienst en de leden van de technische uitvoeringsdienst van de stad, in het kader van de uitvoering 

van hun opdrachten. 

 

10. Een bestelling per aanmeldingskaart kan tot 5 werkdagen voor de ophaaldatum geannuleerd worden 

zonder bijkomende kosten. 
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7.2.6.  HUIS AAN HUIS INZAMELING VAN SNOEIHOUT 

 
Art. 48. 
§1. Definitie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder snoeihout verstaan: alle hout afkomstig van het normaal 

onderhoud van de tuin met uitzondering van wortels en stronken. 

 

§2. Inzameling 

1. De dienstregeling voor de snoeihoutophaling wordt door het college van burgemeester en schepenen 

vastgelegd, in overleg met de ophaaldienst. 

 

2. Voor het verwijderen van snoeihout kunnen referentiepersonen ook terecht op het stedelijk 

containerpark van Aarschot, Nieuwlandlaan 30 C, 3200 Aarschot. 

 

3. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden meegegeven met de 

ophalingen van het snoeihout indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met 

huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit 

hoofdstuk. 

 

4. De ophaling van snoeihout gebeurt enkel op afroep van een referentiepersoon door middel van een 

aanmeldingskaart met opgave van de aard en hoeveelheid van de afvalstoffen, dit om te vermijden dat 

anderen afvalstoffen meegeven op kosten van de aanbieder. 

 

5. Via de afvalkalender worden zowel de vaste ophaaldagen als de einddatum voor ophalingsaanvragen 

bekendgemaakt (de laatste ligt 5 werkdagen voor de ophaaldatum). De referentiepersonen sturen een 

gefrankeerde aanmeldingskaart op naar de ophaler met opgave van de afvalstoffen die zij willen 

aanbieden. 

 

6. Geen ophaling van snoeihout geschiedt van diegene die op de wanbetalerslijst voorkomt. 

 

§3. Wijze van aanbieding 

1. Snoeihout moet – indien nodig – stevig samengebonden worden zodat het niet kan uiteenvallen. Het 

mag niet in vuilniszakken, kartonnen dozen of papieren zakken worden aangeboden. 

 

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

De diameter van elke tak of stam mag niet meer bedragen dan 12 cm. Iedere tak moet een minimale 

lengte hebben van 50 cm en mag slechts een maximale lengte hebben van 2 meter. 

 

3. Snoeihout dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan deze voorwaarden, wordt niet 

meegenomen. De aanbieder dient dit afval nog dezelfde dag te verwijderen. 

 

4. Snoeihout mag slechts na 20 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het 

snoeihout plaats zal vinden, aan de rand van de weg worden geplaatst. 

 

5. Snoeihout moet geplaatst worden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel, 

zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De personen van 

wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die 

afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun snoeihout neerzetten op de dichtst bij hun woning 

gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 

 

6. De personen die snoeihout buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de 

inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 

 

7. Snoeihout dat om welkdanige reden ook niet werd meegenomen, moet nog dezelfde dag terug 

binnengehaald worden. 

 

8. Het is verboden snoeihout te doorzoeken, tenzij door de politiebeambten, de medewerkers van de 

ophaaldienst en de leden van de technische uitvoeringsdienst van de stad, in het kader van de uitvoering 

van hun opdrachten. 
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9. Een bestelling per aanmeldingskaart kan tot 5 werkdagen voor de ophaaldatum geannuleerd worden 

zonder bijkomende kosten. 

 

7.2.7. HUIS AAN HUIS INZAMELING VAN PLASTIEK, METALEN EN DRANKKARTONS (PMD) 

 

Art. 49. 
§1. Definitie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder Plastiek flessen en flacons, Metaal en Drankkartons, hierna 

PMD genoemd, verstaan: lege PET-, PVC- en PE-flessen, alle ferro en non-ferro verpakkingen en kartonnen 

drankverpakkingen. 

De aangeboden plastieken verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen KGA, glas, 

etensresten of andere afvalstoffen bevatten. 

 

§2. Inzameling 

1. De dienstregeling voor de huis aan huis ophalingen van PMD-afval wordt door het college van 

burgemeester en schepenen vastgelegd, in overleg met de ophaaldienst. 

 

2. Voor het verwijderen van PMD-afval kunnen referentiepersonen ook terecht op het stedelijk 

containerpark van Aarschot, Nieuwlandlaan 30 C, 3200 Aarschot. 

 

3. PMD mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of een andere selectieve 

ophaalmethode, dan omschreven in punt 1 en 2. 

 

4. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsaciviteiten kunnen slechts worden meegegeven met de 

ophalingen van het PMD indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met 

huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit 

hoofdstuk. 

 

§3. Wijze van aanbieding 

1. Het PMD-afval moet aangeboden worden in speciaal daartoe bestemde zakken. Deze zakken zijn 

verkrijgbaar bij de stad tegen een door de gemeenteraad te bepalen bedrag. 

 

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

aangeboden. 

 

3. Het gewicht van een zak PMD-afval mag niet groter zijn dan 10 kg en de zak moet volledig gesloten 

worden aangeboden. 

 

4. PMD-afval dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan deze voorwaarden, wordt niet 

meegenomen. De aanbieder dient dit afval nog dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen. 

 

5. Het PMD-afval mag slechts na 20 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het 

PMD-afval plaats zal vinden, aan de rand van de weg worden geplaatst. 

 

6. Het PMD-afval moet geplaatst worden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel, 

zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De personen van 

wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die 

afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun PMD-afval neerzetten op de dichtst bij hun woning 

gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 

 

7. De referentiepersonen die het PMD-afval buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor het eventueel 

uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 

 

8. Het PMD-afval dat om welkdanige reden ook niet werd meegenomen, moet nog dezelfde dag terug 

binnengehaald worden. 

 

9. Het is verboden PMD-zakken te doorzoeken, tenzij door de politiebeambten, de medewerkers van de 

ophaaldienst en de leden van de technische uitvoeringsdienst van de stad, in het kader van de uitvoering 

van hun opdrachten. 
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7.2.8.  INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA) 

 

Art. 50. 
§1. Definitie  

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA genoemd, verstaan, de 

afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.5.2.2 van het VLAREA. 

 

§2. Inzameling 

1. Het KGA wordt uitsluitend ingezameld op het containerpark en mag niet worden meegegeven met om 

het even welke huis aan huis inzameling. 

 

2. Het op het containerpark aangeboden KGA wordt door het bevoegde personeel in de daartoe bestemde 

inrichting gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen. 

 

3. Bedrijfsafvalstoffen worden niet aanvaard als KGA bij de inzameling via de inrichting voor het opslaan 

en sorteren voor KGA, behorend bij het containerpark te Aarschot. 

 

§3. Wijze van aanbieding 

Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, 

aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) 

over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. Producten van 

verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te 

treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen. 

 

§4. Gebruik van de milieubox 

1. De milieubox, geleverd door het Vlaamse Gewest, is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt 

slechts voor gebruik aan de personen ter beschikking gesteld. De personen zijn persoonlijk 

verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de milieubox. Onder deugdelijk 

gebruik wordt begrepen dat de milieubox uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van KGA. 

Bijgevolg mogen alleen de afvalstoffen, vermeld in art. 5.5.2.2. van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 17 december 1997, tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake afvalverwerking en 

–beheer (VLAREA), worden aangeboden in de milieubox. 

 

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

stellen met het oog op de herstelling van de milieubox. De kosten van herstelling kunnen verhaald 

worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. 

 

3. De milieubox dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is 

het de inwoner niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar zijn nieuwe adres. 

 

4. Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente niet beschikken over een 

milieubox, kunnen bij de gemeente een milieubox bekomen (indien deze in voorraad zijn). 

 

7.2.9.  INZAMELING VAN HUISHOUDELIJK TEXTIELAFVAL 

 

Art. 51. 
§1. Definitie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijk textielafval verstaan: alle kledij (textiel en 

lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten, 

...) lompen e.d. die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. 

  

§2. Inzameling 

1. Het huishoudelijk textielafval wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld op 

het grondgebied van de stad.  

 

2. Het textiel kan eveneens huis aan huis worden ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de 

textielophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 

Alleen de door de administrateur-generaal van de OVAM erkende ophalers of kringloopcentra, 

waarvoor een aanvraag tot een nieuwe toelating wordt ingediend voor uiterlijke datum 1 januari van het 

beoogde werkingsjaar, en waarvoor het College van Burgemeester en Schepenen navolgend de nodige 
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vergunningen heeft afgeleverd, zijn gemachtigd om textielcontainers te plaatsen en/of textielophalingen 

van gebruikte kleding te organiseren op het grondgebied Aarschot. 

 

3. De textielcontainers worden geplaatst, of op het openbaar domein, of op de private terreinen, bereikbaar 

via de openbare weg, op de betrokken percelen, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en 

voetgangers te hinderen. 

 

4. De organisatie die een jaarlijkse toelating heeft verkregen tot de plaatsing van textielcontainers en/of 

textielophalingen van gebruikte kleding, is gehouden om periodiek, hetzij op afroep door het 

gemeentebestuur, de nodige lediging van de containers uit te voeren. De textielcontainers dienen 

minimaal tweewekelijks te worden geledigd. Indien een erkende ophaler handelt op afroep, dient 

voormelde binnen een tijdsbestek van 48 uur de nodige lediging door te voeren. 

 

5. De organisatie die een jaarlijkse toelating heeft verkregen tot de plaatsing van textielcontainers en/of 

textielophalingen van gebruikte kleding, is gehouden om periodiek (d.i. bij lediging), hetzij op afroep 

door het gemeentebestuur, de nodige reinigingswerkzaamheden uit te voeren binnen een minimale 

straal van 3 meter rondom de textielcontainers(s). De locaties waar de textielcontainers geplaatst staan, 

dienen minimaal tweewekelijks te worden gereinigd. Indien een erkende ophaler handelt op afroep, 

dient voormelde binnen een tijdsbestek van 48 uur de nodige reinigingswerkzaamheden door te voeren. 

 

§3. Wijze van aanbieding 

1. Bij de huis aan huis ophaling van gebruikte kleding en textiel, mogen de zakken met huishoudelijk  

textiel of afgedankte kleding, slechts na 20 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling 

plaats zal vinden, aan de rand van de weg worden geplaatst. 

 

2. Ze moeten geplaatst worden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel, zonder 

evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De personen die zakken met 

gebruikte kleding en textiel aanbieden, zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de 

inhoud en staan zelf in voor het opruimen. 

 

3. Zakken met kleding of textiel die om welkdanige reden ook niet werd meegenomen, moet nog dezelfde 

dag terug binnengehaald worden. 

 

4. Het storten van ander afval, dat niet resulteert onder de in de definitie opgesomde fracties (of 

gelijkaardig) is verboden. Het is verboden om naast de textielcontainers lege of volle dozen, kratten, 

zakken of andere voorwerpen achter te laten, ook al is de container volledig gevuld. Dit wordt 

beschouwd als sluikstorten. 

 

7.2.10.  INZAMELING VAN HERBRUIKBARE GOEDEREN 

 

Art. 52. 
§1. Definitie 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle door de normale werking 

van een particuliere huishouding ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt 

worden voor hergebruik, zoals kleding, meubelen, kleine huisraad, boeken, platen, speelgoed e.d.. 

 

§2. Inzameling 

1. De herbruikbare goederen worden ingezameld door de Kringloopwinkel Hageland, zoals bepaald in de 

samenwerkingsovereenkomst tussen het Kringloopcentrum Hageland en de stad Aarschot, goedgekeurd 

door de Gemeenteraad in zitting van 16 november 1996.  

 

2. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien deze niet 

dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het kringloopcentrum geweigerde 

herbruikbare goederen, meegegeven en gemengd worden met het restafval en het grofvuil, conform de 

bepalingen van dit reglement. 

 

3. De geweigerde goederen die voldoen aan de bepalingen van titel 7.2.13 (het stedelijk containerpark) 

kunnen eveneens naar het containerpark worden gebracht. 
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§3. Wijze van aanbieding 

1. De herbruikbare goederen dienen aangeboden te worden op de wijze zoals werd afgesproken met het 

kringloopcentrum, ofwel worden de goederen door de dienst aan huis opgehaald, ofwel worden ze door 

de aanbieder zelf naar het kringloopcentrum gebracht. Voorafgaandelijke telefonische afspraak met het 

kringloopcentrum is vereist. 

 

2. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers 

van de afvalstoffen. 

 

7.2.11.  INZAMELING VAN GLAS 

 

Art. 53. 
§1. Definitie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder glas verstaan: alle glazen voorwerpen ontdaan van deksels, 

stoppen en omwikkelingen.  

Worden niet als glas beschouwd: vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, kristal, opaal glas, rookglas, 

spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, TL lampen, stenen, tegels, porselein en aardewerk. 

 

Hol glas betreft alle flessen, bokalen, glazen en andere glazen voorwerpen die in glascontainers kunnen 

gedeponeerd worden.  

Vlak glas betreft glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die door hun grootte en omvang uitsluitend 

in glascontainers voor vlak glas, die zich op het containerpark bevinden, kunnen gedeponeerd worden. 

 

Wit glas betreft wit transparant hol glas.  

Met gekleurd glas wordt bedoeld gekleurd transparant hol glas. 

 

§2. Inzameling 

1. Voor het verwijderen van glas kunnen de referentiepersonen terecht op het stedelijk containerpark. 

Voor het verwijderen van hol glas kunnen ze ook terecht bij de glascontainers die op verschillende 

plaatsen in de stad zijn geplaatst. Het gebruik ervan is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de 

stad. 

 

2. Glas mag niet worden meegegeven met het restafval, grof vuil of een andere selectieve ophaalmethode 

dan omschreven in punt 1. 

 

3. Het hol glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene glascontainers worden gedeponeerd. 

 

§3. Wijze van aanbieding 

1. Alle glazen voorwerpen dienen ontdaan te worden van deksels, stoppen en omwikkelingen en dienen 

leeg en voldoende gereinigd te zijn. 

 

2. Het storten van ander afval dan glas in de containers, is verboden. Het is verboden om naast de 

glascontainers lege of volle dozen, kratten, zakken of andere voorwerpen achter te laten, ook al is de 

glascontainer volledig gevuld. Dit wordt beschouwd als sluikstorten. 

 

3. Het is verboden elke vorm van sluikreclame of informatie aan te brengen op de glascontainers. 

 

4. Het is verboden glas te storten in de glascontainers tussen 20 uur en 7 uur. 

 

7.2.12.  INZAMELING VAN LUIERAFVAL 

 

Art. 54.   
§1. Definitie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder luierafval verstaan: alle door de normale werking van een 

particuliere huishouding, door onthaalouders en mini-crèches, ontstane afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit 

éénmalig te gebruiken babyluiers alsmede incontinentiesystemen en bedonderleggers. 

 

§2. Inzameling 

1. Het luierafval wordt uitsluitend ingezameld op het containerpark en mag buiten de inzameling van het 

luierafval enkel en alleen worden meegegeven met de inzameling van het restafval. 
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2. Het op het containerpark aangeboden luierafval wordt door het bevoegd personeel in de daartoe 

bestemde inrichting gedeponeerd. De aanbieder van het luierafval mag dit niet zelf doen. 

 

§3. Wijze van aanbieding 

1. Het luierafval moet aangeboden worden in speciaal daartoe bestemde witte kunststofzakken. Deze 

zakken zijn in beperkte hoeveelheid GRATIS te verkrijgen bij de stad Aarschot. De hoeveelheid en de 

grootte van de GRATIS te verkrijgen zakken wordt bepaald in een apart reglement, nl. het reglement 

inzake het doorvoeren van sociaal verantwoorde financiële tegemoetkoming van huishoudelijke 

afvalkosten. 

2. De aangeboden witte kunststofzakken moeten volledig gesloten worden aangeboden. Niet 

dichtgebonden zakken en/of gescheurde zakken kunnen om hygiënische redenen niet worden 

aangeboden. 

 

7.2.13.  STEDELIJK CONTAINERPARK 

 

Art. 55. 
§1. Definitie 

1. Het stedelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van 

huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de recyclage van deze stoffen of de 

milieuvriendelijke verwerking ervan. 

 

2. Het stedelijk containerpark is gelegen te Aarschot, Nieuwlandlaan 30C. 

 

3. Op het containerpark kunnen afvalstoffen worden aangeboden, die ontstaan zijn door de normale 

werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals 

gedefinieerd in artikel 2.1.1 van het VLAREA. 

 

4. 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 vreemd aan 

de dienst. 

 

§2. Gebruik van het containerpark 

1. De referentiepersonen ontvangen van de stad Aarschot een magneetkaart die hen toegang verschaft tot 

het containerpark. Deze magneetkaart bevat enkel een uniek identificatienummer dat in de Diftar 

administratie gekoppeld is met de referentiepersoon, de houder van de magneetkaart. De magneetkaart 

kan worden aangevraagd op de dienst Leefmilieu van de stad Aarschot. Elke referentiepersoon kan 

slechts één geldige magneetkaart bezitten. 

 

2. De parkwachter oefent in zijn containerpark een CART funktie uit, t.t.z. Controle, Acceptatie, 

Registratie en Tarificatie. 

 

3. Controle: aan de hand van de identificatie van de magneetkaart met de kaartlezer vergewist de 

parkwachter zich van de legitimiteit van de containerparkbezoeker. Hij kan hiermede controleren of het 

aangebrachte afval van huishoudelijke of bedrijfsmatige oorsprong is (aan de hand van de classificatie 

van de referentiepersoon), en of het afval wel degelijk afkomstig is van een referentiepersoon. 

 

4. Acceptatie: de parkwachter gaat de conformiteit van de aangebrachte afvalstoffen na, en controleert (1) 

of de afvalstoffen volgens de geldende regels voorgesorteerd zijn, en (2) of er geen afvalstoffen worden 

aangebracht die niet op het containerpark aanvaard kunnen worden. 

 

5. Registratie: de aard en de hoeveelheid van de aangebrachte afvalstoffen wordt door de parkwachter 

geregistreerd. De parkwachter beschikt hiertoe over een computer met aangepast registratieklavier en 

een weegbrug. 

 

6. Tarificatie: periodiek zendt de parkwachter de geregistreerde gegevens via een netwerk- of 

telefoonverbinding door naar de centrale computer van de Diftar-administratie. 

 

7. Diefstal of verlies van een magneetkaart moet onmiddellijk worden gemeld aan de 

containerparkwachter. Om nalatigheid of gemakzucht te vermijden, wordt de vervanging van een 

verloren of gestolen magneetkaart getarifieerd. 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 33 

 

8. Op het stedelijk containerpark mogen de hierna vermelde vooraf gesorteerde afvalstoffen aangeboden 

worden. Deze afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige toezichter, enkel in de 

daartoe bestemde container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden: 

- gekleurd glas 

- vlak glas 

- wit glas 

- kunststoffen gemengd 

- landbouwfolie 

- kunststofverpakkingen 

- metalen gemengd 

- metalen verpakkingen 

- snoeihout 

- tuinafval 

- gras 

- autobanden 

- KGA 

- zuiver puin 

- asfalt 

- gipsafval 

- roofing 

- asbestcement 

- wit- en bruingoed (cfr. art. 3.5.1.1° van het VLAREA - Besluit van de VLaamse Regering 

van 17 december 1997) 

- drankkartons 

- houtafval 

- karton 

- papier 

- grof vuil 

- herbruikbare goederen 

- wortels en boomstronken 

- textiel 

- luierafval. 

 

9. Het containerpark is opgedeeld in een niet betalend en een betalend gedeelte. 

 

10. Van het niet betalend gedeelte van het containerpark kan gebruik gemaakt worden, na registratie van de 

magneetkaart aan de toegang van het containerpark door de parkwachter. 

 

11. Van het betalend gedeelte van het containerpark kan worden gebruik gemaakt, na registratie van de 

magneetkaart aan de toegang van het containerpark door de parkwachter en na registratie van de 

aangevoerde afvalstoffen op de weegbrug. 

 

12. De retributie voor het betalend gedeelte van het containerpark, vastgelegd in het retributiereglement, 

wordt geheven door middel van een factuur die door de gemeenteontvanger wordt verstuurd. Bij elke 

registratie op de weegbrug van het gewicht van het aangevoerde afval door de magneetkaarthouder zal 

de retributie op een wachtlijst worden geplaatst en jaarlijks worden gefactureerd. 

 

13. Het is verboden de badge onleesbaar of onschrijfbaar te maken.  

 

14. 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, de registratie van de bezoekers en de registratie op de weegbrug. 

 

15. 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. 

 

16. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te worden door een meerderjarige. 
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17. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark. 

 

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

de bezoekers op het terrein te beperken. 

 

19. De snelheid van de voertuigen op het containerpark is beperkt tot 5 km per 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. 

 

20. De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van 

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

het door hen bevuilde terrein te reinigen. 

 

21. Het is verboden afval te deponeren voor de toegangspoorten of over de omheining op het containerpark 

te gooien. Zulke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten. 

 

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

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

Art. 56. 
§1. De stedelijke overheid kan overgaan tot ambtshalve verwijdering van de afvalstoffen in geval een persoon, 

na behoorlijke ingebrekestelling, heeft nagelaten het verbod hem opgelegd krachtens dit reglement na te leven. 

De ambtshalve verwijdering door de gemeentelijke overheid gebeurt op kosten van de ingebreke blijvende 

persoon. 

 

De belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente, wordt bij afzonderlijk reglement 

geregeld.  

 

§2. De volgende inbreuken worden aanzien als openbare overlast en kunnen beteugeld worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro: 

- het onttrekken van afvalstoffen aan het ophaalsysteem; 

- het niet sluiten van de afvalcontainer; 

- de chip van de afvalcontainer onleesbaar maken of beschadigen; 

- de magneetkaart onleesbaar of onschrijfbaar maken; 

- het doorzoeken van andermans afval; 

- het vernielen of het verliezen van een object; 

- de container zodanig vullen dat er na de aanbieding nog afval in de container blijft vastzitten. 

 

§3. Onverminderd de wettelijke en decretale bepalingen inzake afvalstoffen, worden de overtreders van de 

artikelen 29 tot 55 (Hoofdstuk II – De openbare netheid en gezondheid, Afdeling 7) bestraft met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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AFDELING 8. 

ONDERHOUD EN SCHOONMAAK VAN VOERTUIGEN 
 

Art. 57. Het is verboden in de openbare ruimte het onderhoud, de smering, de olieverversing of de herstelling 

van voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen, met uitzondering van het depanneren vlak na het zich 

voordoen van het defect voor zover het gaat om zeer beperkte interventies teneinde het voertuig in staat te stellen 

zijn weg voort te zetten of weggesleept te worden. 

 

Het wassen van voertuigen, met uitzondering van voertuigen voor het al dan niet bezoldigd goederenvervoer of 

gezamenlijk vervoer van personen, is toegelaten in de openbare ruimte op tijdstippen van de dag die het best 

verenigbaar zijn met de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust. Het mag in geen geval tussen 22 

uur en 7 uur gebeuren. 

 

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

of voor diens garage. 

 

De producten en het gereedschap voor het herstellen of het wassen van het voertuig moeten zorgvuldig 

verzameld worden zodat de doorgang van de voetgangers en de weggebruikers niet wordt gehinderd. 

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

maximum 250 euro. 

 

AFDELING 9. 

OVERNACHTING EN KAMPEREN 
 

Art. 58. Behoudens vergunning is het verboden op het hele grondgebied van de gemeente en op iedere plaats 

van de openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een tent, een wagen, een caravan 

of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen. 

 

Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privé-terrein te verblijven in  

een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome, behoudens 

vergunning. 

 

De tenten, wagens, caravans, … die in strijd met dit artikel geplaatst zijn, dienen op het eerste verzoek van de 

politie verwijderd te worden, zoniet kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en 

risico van de overtreder, met toepassing van het in voege zijnde tariefreglement. 

 

Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan tevens bestraft worden met een administratieve 

geldboete van maximum 250 euro. 

 

AFDELING  10. 

PREVENTIEMAATREGELEN 
 
Art. 59. De toegang tot cabines, stortbaden of zwembaden en sportinrichtingen die voor het publiek toegankelijk 

zijn, is verboden voor personen: 

- die duidelijk niet zindelijk of onrein zijn; 

- die ongedierte (bv. luizen) meedragen; 

- die lijden aan een besmettelijke ziekte; 

- die een wonde vertonen die nog niet geheeld is of met een verband bedekt is; 

- die een huidziekte vertonen waarvoor de weigering van toegang medisch verantwoord is. 

 

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

maximum 250 euro. 
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AFDELING 11. VERSPREIDEN EN AANPLAKKEN VAN ALLERHANDE PUBLICITEIT, 

AANBRENGEN VAN GRAFFITI 
 

11.1. AANPLAKKEN VAN SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN 

 

Art. 60. Op alle openbare wegen en plaatsen van het grondgebied van de gemeente, met inbegrip van 

afsluitingen, bomen, gebouwen, constructies, muren of palen die deel uitmaken van het openbaar domein is het 

aanplakken van publiciteit van socio-culturele activiteiten en in gelijk welke vorm verboden, behoudens de 

hiernavolgende artikelen 61 tot en met 65. 

 

Art. 61. Onder de benaming “aanplakkingen” onderworpen aan dit reglement worden verstaan en begrepen, alle 

gedrukte en geschreven aankondigingen, tekeningen en opschriften voor het aankondigen van socio-culturele 

activiteiten die aangeplakt worden in de stad op de in artikel 62 voorziene aanplakborden. 

 

Komen echter alleen voor aanplakking in aanmerking de aankondigingen die naar vorm en inhoud aan de 

wettelijke voorschriften alsmede aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- uitsluitend aankondigingen van socio-culturele evenementen van tijdelijke aard, die op het grondgebied van 

de stad plaatsvinden of in volgende gemeenten: Betekom-Begijnendijk, Baal, Rotselaar, Tielt-Winge, 

Herselt, Scherpenheuvel, Holsbeek, Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne. Alle andere aankondigingen, 

bijvoorbeeld van politieke of commerciële aard of voor manifestaties die niet in de stad doorgaan, zijn 

uitgesloten. 

- uitsluitend aankondigingen die niet strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden. 

 

Art. 62. Onder voorziene “aanplakborden” worden verstaan alle door de gemeente geplaatste aanplakborden. 

 

De lijst der aanplakborden wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en ligt ter inzage 

op de infobalie van het stadhuis. 

 

Art. 63. De aanplakborden zijn bestemd voor aankondigingen van particulieren en verenigingen. 

Sponsorreclame op de affiches is toegelaten. 

 

Het is verboden aan privé-firma’s de gemeentelijke aanplakborden te gebruiken voor reclame. 

 

Art. 64. De affiches mogen een maximale grootte hebben van A2 (430mm  X  610mm). Het is verboden meer 

dan 2 aanplakkingen te doen per zijde van dezelfde activiteit op één aanplakbord. 

 

De aanplakking mag maximum één maand voor de aangekondigde activiteit geschieden. 
 

De wijze van aanplakking moet voldoende stevig zijn en gebeurt in ieder geval onder eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

Het is verboden affiches te overplakken van activiteiten die nog niet verstreken zijn. 
 

Op iedere aanplakking dient de verantwoordelijke uitgever vermeld te worden. 

 

Art. 65. De aanplakkingen die niet conform de vorige artikelen (artikelen 60 – 64) werden aangebracht, dienen 

op het eerste politiebevel verwijderd te worden. 

 

Indien de verwijdering of de herstelling niet binnen de gestelde termijn is gedaan, zal de gemeente ambtshalve 

overgaan tot de verwijdering of herstelling, op kosten en risico van de overtreder, met toepassing van het in 

voege zijnde tariefreglement. 

 

11.2. AANPLAKKEN EN VERSPREIDEN VAN RECLAMEARTIKELEN EN PUBLICITEIT, 

AANBRENGEN VAN GRAFFITI 

 

Art. 66. Het is verboden zonder toelating van de burgemeester reclame te maken, drukwerken of om het even 

welke tekeningen uit te delen in openbare plaatsen. Deze bepaling is niet van toepassing op geschriften, 

drukwerk in verband met verkiezingen, politiek, filosofie, met religieus karakter. De personen die optreden als 

omroeper, verkoper of verdeler van kranten, publicaties, tekeningen, gravures, advertenties, reclame en 

allerhande drukwerken in straten en andere openbare plaatsen, mogen zonder vergunning geen materiaal 
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gebruiken voor de uitoefening van die activiteit, behalve voor wat betreft de voor de gemeente voorbehouden 

standplaats op de openbare markt. 

 

De verdelers van kranten, documenten, tekeningen, gravures, advertenties en allerhande drukwerken dienen wat 

er door het publiek op de grond wordt gegooid, op te rapen. 

 

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

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

- voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen; 

- stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare weg of op de drempel van deuren en 

vensterbanken van gebouwen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve intrekking 

van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet naleeft of als hij een 

bepaling van onderhavig artikel schendt. 

 

Indien de overtreder van deze bepalingen geen vergunning heeft, moet hij, onverminderd de mogelijkheid tot het 

opleggen van een administratieve boete van maximum 250 euro, de zaken onmiddellijk reinigen of wegnemen, 

zo niet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

 

Art. 66bis. Een los- of vrijstaande reclameconstructie mag enkel en alleen worden geplaatst bij een vergund 

gebouw, mits duidelijke toestemming van de houder van het zakelijke recht, op de percelen die volgens het 

gewestplan Aarschot - Diest (Koninklijk Besluit van 7 november 1978), ingekleurd staan als woongebied, 

woongebieden met een landelijk karakter en de industriegebieden. 

 

Een los- of vrijstaande reclameconstructie is een niet-vaste constructie waarop aanplakbrieven, berichten, 

plakkaten of affiches met publiciteit of reclame voor evenementen en activiteiten kunnen aangebracht worden, 

en 

- waarvoor volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geen stedenbouwkundige vergunning vereist is 

- met een minimale gemeten reclameoppervlakte van 500 mm x 1000 mm. 

 

Het is verboden om zonder de toelating tot plaatsen van de burgemeester gebruik te maken van los- of 

vrijstaande reclameconstructies op het grondgebied Aarschot.  

 

De aanvraag voor het plaatsen van een los- of vrijstaande reclameconstructie dient uiterlijk 15 dagen vóór het 

plaatsen te worden ingediend bij de burgemeester. 

 

Bij de beoordeling van de toelating moet de toegankelijkheid gevrijwaard blijven. 

 

Er kan echter geen toelating worden verleend voor het plaatsen van een los- of vrijstaande reclameconstructie: 

- gelegen in beschermde landschappen, aan monumenten, in stads- en dorpsgezichten; 

- gelegen aan openbare en kerkelijke gebouwen tenzij het handelt om publiciteit die betrekking heeft op de in 

de gebouwen geplande activiteiten; 

- gemonteerd op een niet-zelfbewegend voertuig waarop publiciteit is aangebracht, en geplaatst is op zowel 

de openbare weg als op private eigendom. 

 

Los- of vrijstaande reclameconstructies moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Een reclameconstructie dient te allen tijde in goede en reine staat onderhouden worden opdat deze, door 

zijn staat, of de staat van de op de constructie aangebrachte media de veiligheid, reinheid, het esthetische 

uitzicht of het landschaps- en het straatbeeld van de omgeving niet zou schaden; 

- De oppervlakte van een enkelzijde van een reclameconstructie mag niet groter zijn dan 2 m
2
; 

- Een reclameconstructie moet op ten minste 2 meter van de zijdelingse perceelscheiding, en op ten minste 

25 meter van de hoeken van de straten geplaatst te worden; 

- De afstand tussen 2 reclameconstructies dient minimaal 10 meter te bedragen; 

- De gegevens van de exploitant, d.i. de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, verantwoordelijk voor de 

reclameconstructie, moeten te allen tijde duidelijk leesbaar aangebracht zijn op de constructie; 

- Een reclameconstructie mag, noch door haar stand, noch door haar vorm, de zichtbaarheid van de 

wegenuitrusting zoals wegwijzers, straatnaamborden, huisnummers, verlichtingstoestellen of enig ander 

toestel van openbaar nut hinderen; 

- Een reclameconstructie mag de zichtbaarheid van de kruispunten en de vrije ruimte rondom niet hinderen; 
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- Een reclameconstructie die gedurende een termijn van 8 dagen niet voor publicitaire doeleinden wordt 

gebruikt, dient onverwijld door de exploitant te worden verwijderd.  

 

De op de los- of vrijstaande reclameconstructies aangebrachte aanplakbrieven moeten steeds voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

- De aanplakbrieven, berichten, plakkaten of affiches dienen steeds in goede staat onderhouden te worden; 

- De aanplakbrieven, berichten, plakkaten of affiches worden verwijderd wanneer zij hun belang hebben 

verloren, of uiterlijk acht dagen nadat de datum verstreken is van het feit dat deze aankondigen; 

- De aanplakbrieven, berichten, plakkaten of affiches worden vernieuwd van zodra zij gescheurd of 

onzindelijk zijn; 

- Geen enkele reclame mag geplaatst worden alvorens elk spoor van vroeger geplaatste reclame volledig 

verwijderd is. 

 

De bepalingen van onderhavig artikel zijn niet van toepassing: 

- op de publicitaire geschriften waarvoor er een specifieke, wettelijke of decretale regeling geldt; 

- op de geschriften en drukwerken betreffende de verkiezingen; 

- op de geschriften en drukwerken van politieke aard; 

- op de notariële aankondigingen en aankondigingen betreffende het te koop of ter beschikking stellen van 

panden.  

 

Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde de administratieve intrekking van de toelating tot 

plaatsen van de burgemeester uitspreken.  

 

Indien de exploitant van de los- of vrijstaande reclameborden nalaat om de bepalingen van onderhavig artikel 

correct na te leven, moet hij, onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een gemeentelijke 

administratieve boete van maximum 250 euro, de los- of vrijstaande reclameconstructie onmiddellijk wegnemen 

of reinigen, zo niet houdt de gemeente zich het recht voor dit te doen op kosten en op risico van de exploitant. 

 

Art. 67. De affiches of zelfklevers die niet conform het vorig artikel werden aangebracht, dienen op het eerste 

politiebevel verwijderd te worden. 

 

Ook de opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes, zelfklevers, tags 

of graffiti die aangebracht worden op de openbare weg, op bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en 

zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare 

weg of in de onmiddellijke nabijheid liggende opstanden, op andere plaatsen dan die welke door de 

gemeenteoverheid tot aanplakking bestemd zijn of vooraf en schriftelijk werden vergund door de eigenaar of 

door de gebruiksgerechtigde (voor zover de eigenaar eveneens zijn akkoord vooraf en schriftelijk heeft gegeven), 

dienen op het eerste politiebevel verwijderd te worden. 

 

Als de daders van de in onderhavig artikel beschreven feiten nalaten aan het politiebevel gevolg te geven, zal de 

gemeente ambtshalve overgaan tot de verwijdering, op kosten en risico van de overtreder, met toepassing van het 

in voege zijnde tariefreglement. 
 

11.3. HUIS AAN HUIS BEDELING VAN RECLAMEDRUKWERK 

 

Art. 68. Voor de toepassing van de artikelen 68 tot en met 70 worden volgende definities in aanmerking 

genomen: 

- reclame: openbare aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden of het vragen van diensten; 

- huis aan huis bladen: ongeadresseerde drukwerken die met een vaste frequentie gratis huis aan huis worden 

verspreid in een geografisch beperkt gebied, waarvan tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie 

over en nieuws, andere dan reclame, uit het eigen verspreidingsgebied; 

- reclamedrukwerk: ieder drukwerk dat geheel of gedeeltelijk uit reclame bestaat, uit het eigen 

verspreidingsgebied; 

- ongeadresseerde reclame: reclamedrukwerk dat gratis huis aan huis verspreid wordt zonder vermelding van 

adres van de ontvanger; 

- de verspreider: de organisatie of persoon die het ongeadresseerd reclamedrukwerk verspreidt of doet 

verspreiden. 

 

Art. 69. Het is verboden om alle in artikel 68 vermelde reclame af te leveren in brievenbussen met het opschrift: 

“Geen reclamedrukwerk a.u.b.”, uitgezonderd de bedeling door de Post. 
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Art. 70. De verspreiders van ongeadresseerde reclame en huis aan huis bladen deponeren deze stukken zodanig 

dat alleen de bewoner van het betrokken adres ze kan bereiken. 

De verdelers moeten vermijden dat de stukken op de openbare weg kunnen vallen of waaien. 

 

11.4. STRAFBEPALINGEN 

 

Art. 71. De overtreders van de artikelen 60 tot 70 kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van 

maximum 250 euro. 

 

Kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro, zij die wettig aangebrachte 

aanplakbiljetten kwaadwillig aftrekken, scheuren, bevuilen of bedekken. 
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AFDELING 12. 

ORDELIJKE EN MILIEUVRIENDELIJKE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
 

Art. 71. Om verkiezingscampagnes op een ordelijke en milieuvriendelijke wijze te laten verlopen, dienen de 

hiernavolgende bepalingen met betrekking tot “verkiezingen” in het algemeen door alle betrokken politieke 

partijen strikt nageleefd te worden en dit tijdens de hele duur van elke verkiezingscampagne. 

 
Art. 72. Tijdens een verkiezingscampagne is het verboden op het grondgebied van de stad om: 
- te kalken, verven of spuiten op openbare wegen en voetpaden, evenals op openbare eigendommen; 

- te plakken op openbare eigendommen, verkeersborden en containers; 

- verkiezingspanelen te hangen aan elektriciteits- en/of telefoonpalen, evenmin aan verkeerssignalisatiepalen 

en bomen op openbaar domein, autobusschuilhuisjes, elektriciteits- en telefoonkabines; 

- verkiezingspropaganda te voeren op of langs de openbare wegen tussen 22 en 7 uur, behalve het huis aan 

huis bestellen van propagandafolders, tenzij de hogere overheid andere bepalingen voorschrijft; 

- verkiezingsaffiches of  -drukwerk op de openbare weg te gooien. 

 

Art. 73. Het stadsbestuur zal, uiterlijk één week na de bekendmaking van de door loting bepaalde lijstnummers, 

officiële aanplakborden plaatsen op vooraf vastgelegde plaatsen. 

 

De verdeling van de plaatsen op deze officiële aanplakborden zal door loting gebeuren van links naar rechts, 

eveneens uiterlijk één week na het toekennen van de lijstnummers. 

 

Deze verdeling zal door de burgemeester aan de voorzitters van de betrokken politieke partijen worden 

meegedeeld. 

 

Tevens zal de burgemeester bij elke verkiezingscampagne alle betrokken politieke fracties via de 

partijvoorzitters aan afschrift van dit reglement bezorgen en hen vragen het voor kennisneming te ondertekenen 

en dit op een bijeenkomst ten stadhuize, uiterlijk één week na de toewijzing van de lijstnummers. 

 

Art. 74. De officiële aanplakborden staan ter beschikking van de verschillende partijen voor 

publiciteitsdoeleinden. Zij zullen steeds tijdig door toedoen van de stadsdiensten geplaatst worden, en dit 

uiterlijk één week na de toewijzing van de lijstnummers. 

 

De officiële nummers van de partijen worden aangebracht op deze aanplakborden, en het is elke partij slechts 

toegelaten aan te plakken op de voor haar voorziene panelen of gedeelten hiervan. 

 

Art. 75. De stadsdiensten zullen de nodige maatregelen treffen om iedere mogelijke aanplakking of 

beschildering aangebracht in strijd met dit reglement, onmiddellijk te verwijderen. 

 

Art. 76. De politieke partijen die opkomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen krijgen via de website van de 

stad Aarschot een link naar hun site ter beschikking. 

 

Art. 77. De overtreders van de bepalingen in de artikelen 71 tot en met 74 kunnen bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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AFDELING 13.  

BEWEGWIJZERING INDUSTRIEZONE NIEUWLAND 
 

Art. 78.  Ieder bedrijf heeft een identificatienummer. Het identificatienummer is samengesteld uit één letter (de 

zone ABCD) gevolgd door 3 cijfers. 

 

Art. 79. Bedrijven die over een identificatienummer beschikken, worden op geen enkele andere manier 

bewegwijzerd op de openbare weg op de industriezone Nieuwland. 

 

Persoonlijke logo’s van bedrijven worden niet toegestaan op de bewegwijzering op de openbare weg. Het is wel 

toegestaan op het privéterrein van het bedrijf. 

 

Art.. 80. De wegwijzers met bedrijfsnamen (F34a) op de invalswegen worden verwijderd opdat de 

functionaliteit van het nieuwe systeem volledig tot haar recht komt. De F34a borden worden vervangen door 

informatieborden met gegevens over de nummeringsstructuur op het bedrijfsniveau. 

 

Art. 81. Wegwijzers, borden die door de bedrijven op de openbare weg worden aangebracht, worden ambtshalve 

verwijderd, op kosten en risico van de overtreder met toepassing van het in voege zijnde tariefreglement. 

De wegwijzers die ambtshalve werden weggehaald en die niet binnen de week worden afgehaald, worden 

vernietigd. 

 

Art. 82. Degene die de bepalingen van artikel 79 overtreedt, kan gestraft worden met een administratieve 

geldboete van maximum 250 euro. 
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HOOFDSTUK III – DE OPENBARE VEILIGHEID EN DE VLOTTE DOORGANG 

 
AFDELING 1. 

SAMENSCHOLINGEN, BETOGINGEN, OPTOCHTEN 

 

Art. 1. Samenscholingen, optochten, betogingen en alle andere manifestaties in open lucht zijn verboden, tenzij 

mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan en toelating van de burgemeester. 

 

Samenscholingen, optochten, betogingen en alle andere manifestaties in een afgesloten ruimte zijn verboden, 

tenzij mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de burgemeester. 

 

Onder manifestatie verstaat men een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of een eis 

kenbaar te maken. 

 

Art. 2. Elke kennisgeving van samenscholingen, betogingen, en optochten moet schriftelijk geschieden, ten 

minste 10 werkdagen vóór de voorziene datum van de betoging, de samenscholing of de optocht. Deze 

kennisgeving moet volgende inlichtingen bevatten: 

 

- de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en) 

- het voorwerp van het evenement 

- de datum en het tijdstip van de bijeenkomst 

- de geplande route 

- de voorziene plaats en tijdstip van het einde van het evenement en in voorkomend geval de ontbinding van 

de optocht 

- of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van het evenement 

- de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen 

- de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen. 

 

De burgemeester kan bepaalde voorwaarden opleggen of bij gewichtige redenen (zoals gevaar om 

wanordelijkheden te verwekken, openbare rust te verstoren, een gevaar of belemmering van het verkeer 

inhouden,…) kan hij de samenkomst, optocht, betoging of andere manifestatie verbieden. 

 

Het dragen of voorhanden hebben van enig voorwerp dat gebruikt kan worden om te slaan, te steken of te 

verwonden, evenals het dragen van helmen of schilden is gedurende hogervermelde  manifestaties verboden. 

 

Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op de openbare weg dient zich te schikken naar de bevelen 

van de politie. 

 

Het is verboden de openbare weg te versperren of te belemmeren zodat het vrije verkeer van het publiek 

gehinderd wordt. 

 

Kwaadwillige samenscholingen kunnen verboden worden door de overheid, vermits deze gericht zijn op een 

verstoring van de openbare orde en risico’s voor de gemeenschap in haar geheel kunnen meebrengen. 

 

Art. 3. Diegene die de bepalingen van de artikelen 1 of 2 overtreedt, kan bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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AFDELING 2. 

HINDERLIJKE OF GEVAARLIJKE ACTIVITEITEN IN OPENBARE RUIMTEN 
 
Art. 4. Het is verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privé-

eigendommen over te gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het 

gedrang kan brengen, zoals: 

 

1. gooien, stoten of lanceren van een voorwerp dat iemand kan hinderen of bevuilen of dat andermans 

eigendom kan beschadigen of vernielen. Deze bepaling is niet van toepassing op de sportdisciplines en spelen 

die in adequate installaties worden verricht, noch op darts of jeu-de-boules op andere plaatsen dan in de 

openbare ruimte; 

 

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

 

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

van de bevoegde overheid ; 

 

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

 

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

 

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

 

Overeenkomstig de wapenwet
2
  is het verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen 

en in privé-eigendommen over te gaan tot het gebruiken van vuurwapens of wapens met samengeperste lucht, 

uitgezonderd in stands die daartoe een vergunning hebben of in schietkramen op kermissen en onverminderd de 

wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht. 

 

Wapens, munitie of vuurwerk die gebruikt worden in strijd met bovenvermelde bepalingen, worden in beslag 

genomen overeenkomstig de vigerende wetgeving. 

 

Bij overtreding van dit artikel kan een administratieve geldboete worden opgelegd van maximum 250 euro. 

 

Art. 5. Het gebruik van vogelschrikkanonnen en luchtdrukkanonnen wordt geregeld door de artikelen 25 tot en 

met 34 (Hoofdstuk IV – Milieu en Openbare Rust, Afdeling 2. Geluidshinder). 

 

Art. 6. Onverminderd de bepalingen van het decreet op de ruimtelijke ordening
3
 dient bij elke bouwwerf voor de 

aanvang van de bouwwerken en tijdens de gehele duur ervan, een mededeling aangebracht waaruit blijkt dat een 

bouwvergunning werd afgeleverd. Deze mededeling gesteld op een formulier afgeleverd door de gemeente 

wordt voor een nieuwbouw op een stevig bord aangebracht langs de straat, op een hoogte van minimum 1,50 m 

en van maximum 2,00 m. Voor verbouwingswerken wordt de mededeling op een goed zichtbare wijze 

aangebracht op de straatgevel van de eigendom waar de verbouwing plaatsgrijpt. 

 

Art. 7.  De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen verspreiden, 

mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare schermen.  

 

Diegene die de bepalingen van dit artikel niet naleeft, kan gestraft worden met een administratieve geldboete van 

maximum 250 euro. 

 

Art. 8. Voorwerpen die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden, mogen niet op de 

openbare weg geworpen, geplaatst of achtergelaten worden. 

 

Diegene die de bepalingen van dit artikel niet naleeft, dient op het eerste politiebevel de voorwerpen van de 

openbare weg te verwijderen, zoniet zal de gemeente ambtshalve overgaan tot de verwijdering, op kosten en 

risico van de overtreder, met toepassing van het in voege zijnde tariefreglement. 

                                                           
2 Wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van den handel en het dragen van wapenen en op den handel in munitie (B.S. 22.06.1933) en 

latere wijzigingen. 
3 Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, gewijzigd op 28 september 1999, 22 december 1999, 26 

april 2000, 8 december 2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002, 19 juli 2002, 28 februari 2003, 4 juni 2003 en 21 november 2003. 
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Art. 9. Het is verboden voor ieder persoon die in de openbare ruimte een activiteit uitoefent, ongeacht of hij 

hiervoor een vergunning heeft gekregen: 

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

- vergezeld te zijn van een agressief dier; 

- zich dreigend op te stellen; 

- de doorgang van voorbijgangers te verhinderen; 

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

zondag. 

 

In geval van overtreding van onderhavig artikel kan de politie of de gemachtigde ambtenaar de activiteit 

onmiddellijk doen stopzetten onverminderd de mogelijke bestraffing met een administratieve geldboete van 

maximum 250 euro. 

 

Art. 10. Overeenkomstig de wegcode is het gebruik van steps, rolschaatsen of skateboards en dergelijke enkel 

toegelaten op voorwaarde dat de openbare veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht. De bevoegde overheid 

kan het echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt. 

 

Art. 11. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden in de openbare ruimte en in openbare 

plaatsen: 

- inzamelingen en inzamelingen door middel van verkoop te houden; 

- te zorgen voor vermakelijkheden zoals fuiven, bals, tentoonstellingen, spektakels of feestelijke verlichting. 

 

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

 

In geval van overtreding van dit artikel kan de politie of de gemachtigde ambtenaar de activiteit onmiddellijk 

laten stopzetten, onverminderd de mogelijke bestraffing met een administratieve geldboete van maximum 250 

euro. 

 
Art. 12. Onverminderd de wetgeving op de ambulante handel is voor de uitoefening van leurdersactiviteiten op 

het grondgebied van de stad een voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester vereist. 

 

Onder leurdersactiviteiten wordt verstaan: 

- standwerkers langs de baan (betreft al dan niet vaste kramen welke langs de wegen staan en waar passanten 

gaan kopen) 

- mobiele leurhandel (van deur tot deur, ijsventers, …) 

 

Het leuren kan door de burgemeester verboden of geschorst worden tijdens openbare feestelijkheden of andere 

buitengewone omstandigheden, in straten of op plaatsen waar het leuren het verkeer zou hinderen of de openbare 

orde zou verstoren. 

 

In geval van overtreding van dit artikel kan de politie of de gemachtigde ambtenaar de activiteit onmiddellijk 

laten stopzetten, onverminderd de mogelijke bestraffing met een administratieve geldboete van maximum 250 

euro. 

 

Art. 13. Het is verboden buiten de zalen voor spektakels of concerten en plaatsen voor sportbijeenkomsten of 

vermakelijkheden, de voorbijgangers op de openbare weg aan te klampen om hun inkomkaarten te koop aan te 

bieden of om hun uit te leggen hoe ze er zich kunnen aanschaffen. 

 

Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders alsook voor personen die ze tewerkstellen, 

cliënten aan te spreken of te roepen teneinde ze aan te sporen om naar hun zaak te komen. 

 

De overtredingen tegen de bepalingen van onderhavig artikel kan bestraft worden met een administratieve 

geldboete van maximum 250 euro. 

 

Art. 14. Het is verboden op welke manier dan ook ieder concert, spektakel, vermakelijkheden en bijeenkomsten 

op de openbare weg, toegelaten door de gemeentelijke overheid, te storen. 

 

Het is verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, concerten of sport in de gemeente: 
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a) zich op de scène, piste of terrein te begeven zonder daar vanwege de artiesten, sportlui of organisatoren een 

uitnodiging of toelating voor te hebben gekregen, alsook zich toegang te verschaffen tot de private delen van het 

etablissement of degene die voor de artiesten of sportlui voorbehouden zijn; 

 

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

andere manier het publiek, de acteurs of de sportbeoefenaars kunnen storen; 

 

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

 

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

maximum 250 euro. 
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AFDELING 3. 

PLAATSING VAN KRANEN 

 
Art. 15. Iedere plaatsing van een torenkraan op de openbare ruimte is onderworpen aan de vergunning van het 

college van burgemeester en schepenen.  

 

Onverminderd de reglementaire voorschriften inzake stedenbouw, leefmilieu en arbeidsbescherming, is het 

verplicht: 

 

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

Arbeidsbescherming het opmaken van een proces-verbaal van verificatie vereist, een fotokopie van dit 

document, opgesteld door een erkend organisme, op te sturen naar het college van burgemeester en 

schepenen, binnen een termijn van drie weken voor de montage of het opnieuw monteren; 

 

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

twee exemplaren, met alle nuttige aanduidingen en kenmerken van het tuig, met inbegrip van de 

plaatsruimte en de draaicirkel van de arm; 

 

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

hijskranen moeten aan rails vastgemaakt worden en de rails moeten op hun beurt stevig in de grond 

verankerd worden om uitrukking te voorkomen; 

 

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

verschillende plaatsen vastgeankerd wordt; 

 

5. dat de gebruikers alle gepaste maatregelen nemen opdat de stabiliteit van de torenkraan niet zou 

verminderen wanneer deze zich in draaistand bevindt; 

 

6. dat de vervoerde materialen indien deze poedervormig of vloeibaar zijn of zich kunnen verspreiden, zouden 

opgeborgen worden in containers zodat er niets kan vallen op het openbaar domein, in de private 

eigendommen of binnen de met paalwerk omheinde ruimte. De omheining moet zo nodig op bevel van een 

overheidsbeambte verwijderd worden bij de dagelijkse sluiting van de werkplaats; 

 

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

namen, adressen en telefoonnummers van de aannemer, de ingenieur of bevoegde technicus alsook een lid 

van het kraanpersoneel, die te allen tijde snel bereikt kunnen worden, zowel overdag als ’s nachts. Een kopie 

van deze lijst dient aan de buitenzijde van het kantoor van de werkplaats aangeplakt te worden. 

 

De overtredingen op dit artikel worden geregeld in de ARAB en de veiligheidswetgeving. 
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AFDELING 4. 

PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN DE OPENBARE RUIMTE 
 
Art. 16. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke en reglementaire 

bepalingen inzake stedenbouw is het volgende verboden: 

 

1. Iedere privatieve bezetting van de openbare weg op het niveau van de begane grond alsook erboven of 

eronder, zoals een vastgehecht, opgehangen, geplaatst of achtergelaten voorwerp waardoor schade 

berokkend kan worden aan de veiligheid of het gemak van doorgang. 

 

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

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

 

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

worden door een stevig bevestigde en niet uitstekende voorziening. 

 

Onverminderd de bepalingen van het verkeersreglement mag geen enkel voorwerp, zelfs gedeeltelijk, de 

voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid volledig moet verzekerd zijn, verbergen. 

 

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

openbare weg verbergen. 

 

De voorwerpen die in strijd met onderhavig artikel zijn geplaatst, vastgehecht of opgehangen, dienen op het 

eerste politieverzoek of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden. Zo niet zal daar ambtshalve toe 

worden overgegaan op kosten en risico van de overtreder met toepassing van het in voege zijnde tariefreglement. 
 

Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve intrekking 

van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet naleeft. 

 

Art. 17.  
§1. Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen, stoelen, 

banken, tafels, windschermen, fietsrekken, reclameborden, tenten, e.a., koel- of drankinstallaties of automaten 

voor bedeling van frisdranken, ijsroom of andere eetwaren of goederen, en bestemd voor de uitbating van een 

horeca-instelling op het openbaar domein te plaatsen.  

 

Een vergunning is eveneens vereist om het openbaar domein te mogen gebruiken voor een bouwwerf of 

opslagplaats van bouwmaterialen, het oprichten en plaatsen van allerhande toestellen of machines in functie van 

uit te voeren bouw-, onderhouds- of herstellingswerken, voor verhuis bij inname van parkeerplaatsen. 

 

De voorwerpen, het materiaal en materieel die in strijd met dit artikel geplaatst of uitgestald zijn, dienen op het 

eerste verzoek van de politie of van een gemachtigd ambtenaar verwijderd te worden, zoniet kan ambtshalve 

worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder, met toepassing van het in 

voege zijnde tariefreglement. 

 

§2. De aanvraag tot machtiging gebeurt op het daartoe voorziene formulier. Hierbij wordt een plan op schaal 

1/100 gevoegd met de nodige afmetingen en met de aanduidingen van alle voorwerpen die zullen geplaatst 

worden. Op dit plan worden bovendien alle hindernissen aangebracht in een zone van minimum 2 meter rond de 

gevraagde oppervlakte.  

Onder hindernissen wordt verstaan: alle elementen zoals parkeermeters, stoepkasten van nutsvoorzieningen, 

verlichtingspalen, signalisatiepalen, papiermanden , e.a. 

 

De vergunning houdt niet automatisch het recht in om zonder aanvragen over te gaan tot het plaatsen van houten 

vloeren, horizontale of verticale afscheidingen, verlichtingspalen, geluidsinstallaties e.d..  Dergelijke constructies 

dienen in voorkomend geval aangevraagd samen met de aanvraag om machtiging.  Het rekwest moet alle nodige 

specificaties en technische gegevens vermelden. 

 

§3.  Verkeersveiligheid 

Als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2 m, dient steeds een minimale obstakelvrije loopweg van 

1,50 m breedte te worden gegarandeerd. 
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Als de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1,50 m en 2 m, mag slechts 0,50 m hiervan door 

obstakels worden ingenomen. 

 

Elke weg voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van minstens 1 m breed en een vrije 

hoogte van minstens 2,10 m.  

 

Het college kan omwille van de verkeersveiligheid striktere eisen i.v.m. de vrij te laten doorgang stellen. Dit kan 

gebeuren in winkelstraten, in schoolomgevingen, aan zebrapaden, e.d. 

 

Bij inname van het openbaar domein voor werken en leveringen zullen de nodige voorzorgs- en 

veiligheidsmaatregelen getroffen worden door en op kosten van de vergunninghouder (o.a. aanbrengen van de 

nodige signalisatie, verlichting e.a. overeenkomstig de wettelijke schikkingen).  

 

Tijdens markten mag  de inname nodig  voor uitvoering van werken (na overleg) e.a., de uitstalling of het terras 

maximum 1 m uit het gevelfront bedragen en dit voor zover een vrije doorgang van minimum 1 m tussen de 

inname, de uitstalling of terras en het marktkraam wordt gerespecteerd. Zo dit  niet mogelijk is, mag er tijdens de 

markt geen inname voor werken e.a. gebeuren (na overleg), geen uitstalling of terras worden geplaatst. Tevens 

moeten de vergunninghouders zich in dit verband schikken naar de aanwijzigingen die door de marktleider, de 

politie of de daartoe aangestelde ambtenaar gegeven worden.  

 

Het geven van een vergunning legt geen enkele verplichting bij de stad in verband met het behoeden van de 

uitgestalde koopwaren en de op het openbaar domein geplaatste voorwerpen. 

 

§4. Geldigheid van de vergunning 

De vergunning is tijdelijk en herroepbaar. Ze is geldig gedurende de periode vermeld in de vergunning. 

 

De vergunning kan door het college worden ingetrokken of gewijzigd indien het college van oordeel is dat het 

terras of uitstalling of de inname ten behoeve van bouwwerken of verhuis e.a. om redenen van 

verkeersveiligheid gevaar kan opleveren of omwille van andere redenen zoals lawaai, vervuiling of hinder voor 

omwonenden.   

De vergunning dient jaarlijks vernieuwd te worden voor inname ten behoeve van terrassen. Voor inname ten 

behoeve van werken kan een verlenging aangevraagd worden vóór het verstrijken van de vergunde periode.  

 

In geval van gevaar en voor de doorgang van politie- en of hulpdiensten of bij maatregelen van openbare 

veiligheid moet de inname ten behoeve van werken, verhuis e.a., het terras of de uitstalling onmiddellijk 

weggenomen worden door de vergunninghouder, uitbater of het personeel en dit op het eerste verzoek van de 

politie, de aanwezige verantwoordelijke van de hulpdiensten of een daartoe aangewezen ambtenaar. 

 

Zowel de intrekking van de vergunning  als het tijdelijk wegnemen van het materiaal of materieel ten behoeve 

van werken, verhuis e.a., van het terras of uitstalling brengen voor de vergunninghouder geen recht op 

schadevergoeding, onder welke vorm dan ook, met zich mee. 

 

§5. Tijdelijke vergunningen van beperkte duur 

Het college kan tijdelijke vergunningen van beperkte duur verlenen ter gelegenheid van: 

- feestelijkheden waaraan de stad haar medewerking verleent; 

- feestelijkheden waarbij de stad optreedt als medeorganisator: braderiën, wijkfeesten en activiteiten 

ingericht met vergunning van het stadsbestuur, waarvan de sociale, culturele, sportieve of liefdadige 

bedoelingen erkend zijn door het stadsbestuur; 

- de jaarlijkse feesten georganiseerd in de deelgemeenten;  

- officieel erkende kermissen; 

 

De burgemeester kan in buitengewone omstandigheden tijdelijke vergunningen wijzigen of opheffen naargelang 

de openbare veiligheid dit vereist. 

 

§6. Gebruik van de vergunning – inname door horeca 

Uitbating 

De vergunning is slechts geldig voor de aanvrager, de uitbater van de betrokken zaak en zijn ter plaatse 

aangesteld personeel. Het gebruik voor de verkoop of uitstalling van andere producten dan deze die normaal 

door de handelaar-vergunninghouder verkocht worden, is verboden.  Het doorverhuren of afstaan van een terras 

of een gedeelte daarvan aan andere personen, firma’s, instellingen of verenigingen is verboden.  Uitzonderingen 
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vormen de vergunningen die door het college afgeleverd worden aan terrashouders die voor de woning of 

handelszaak van hun buur een terras willen uitbaten en die hiertoe een schriftelijk akkoord van de betrokken 

buren kunnen voorleggen. Dit akkoord kan voorwaarden vermelden (b.v. periode van de dag, in te nemen 

oppervlakte, …). Het college kan in de gevallen vermeld onder artikel 17 §5. de ruimten voor woningen of 

handelszaken die niet benut worden, laten innemen door derden.  Aan deze vergunningen kunnen voorwaarden 

gekoppeld worden ten einde de hinder voor de aanpalende te beperken. 

 

Toegestane oppervlakte 

Er mag slechts één oppervlakte ingenomen worden binnen de afmetingen van de vergunning. Voor de 

ingenomen oppervlakte dient een belasting betaald overeenkomstig het belastingreglement op terrassen. 

Ten einde de controle mogelijk te maken, moet de vergunning op een van buitenuit zichtbare plaats aangebracht 

worden op kosten van de vergunninghouder. De vergunninghouder moet bovendien de nodige merktekens 

aanbrengen om de afbakening van het terras op het terrein duidelijk te maken.  

De politie stelt officieel de naleving van de vergunning vast. 

 

§7. Gebruik van de vergunning – inname andere dan horeca 

Er mag slechts deze oppervlakte ingenomen worden die vermeld staat op de vergunning. 

Voor de ingenomen oppervlakte dient een retributie betaald overeenkomstig het retributiereglement op de 

privatieve ingebruikname van het openbaar domein. Teneinde de controle mogelijk te maken, moet de 

vergunning op een duidelijk zichtbare plaats aangebracht zijn.  

De politie stelt officieel de naleving van de vergunning vast.  

 

§8. Verantwoordelijkheid 

De houder van de vergunning is te allen tijde verplicht alle afval te verwijderen op wegdek, stoep en 

parkeerplaatsen. Hij is ertoe gehouden het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat te herstellen na het 

verstrijken van de vergunde periode. 

De vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen aan derden of aan het openbaar 

domein, die het gevolg zouden zijn van zijn inname. 

De vergunninghouder moet steeds het verkeersreglement navolgen. 

 

§9. Decreet ruimtelijke ordening 

De vergunning geeft geen enkel recht op het plaatsen, in stand houden, oprichten of andere werken, dewelke 

onder toepassing vallen van het decreet op de ruimtelijke ordening. 

 

§10. Onverminderd de bepalingen inzake ruimtelijke ordening, zal het college van burgemeester en schepenen 

de administratieve intrekking of de administratieve schorsing bevelen van de machtiging die het verleend had 

aan de uitbater indien deze laatste de voorwaarden niet respecteert die gesteld werden bij de toekenning van de 

voormelde machtiging. 

 

Art. 18. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het verboden 

spandoeken, wimpels, vlaggen of antennes en parabolen op voorgevels van gebouwen of over de openbare weg 

te hangen zonder machtiging van de bevoegde overheid. 

 

Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een vlaggenversiering en spandoeken waarvoor een algemene 

machtiging of een machtiging van de gemeente verkregen werd. 

 

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

maximum 250 euro. 

 

Art. 19. Externe installatie van hertz- of parabolische antennes die radiodiffusie en televisie ontvangen, of gelijk 

welke andere gelijkwaardige ontvangstinstallatie, worden toegelaten mits het verkrijgen van een 

stedenbouwkundige vergunning houdende ondermeer bijzondere bepalingen betreffende de volgende punten: 

 

1/ de antenne mag niet zichtbaar zijn vanuit elke ruimte die voor het publiek toegankelijk is (straat, voetpad, 

park, enz … ); 

 

2/ de antenne moet worden geplaatst: 

- hetzij op de achterste dakschilden of op de achtergevels van de gebouwen; 

- hetzij in de tuinen, voor zover ze bedekt is door vegetatie met permanente bladeren; 

- hetzij elders als ze bedekt is door toegelaten constructies; 
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3/ in de gevallen bedoeld in bovenvermeld punt 2, mag de antenne de architecturale kwaliteiten van het gebouw 

niet in het gedrang brengen, noch het algemeen esthetisch aspect van het gebouw schaden. 

 

De eigenaars of gebruikers van antennes en parabolen moeten voortdurend nagaan of de stabiliteit ervan perfect 

is. De antennes mogen nooit aan de voorzijde van een gebouw worden geïnstalleerd. Elke antenne of al dan niet 

verlicht uithangbord die niet meer gebruikt wordt, moet worden verwijderd binnen de dertig dagen die volgen op 

de stopzetting van het gebruik ervan. 

 

In geval van niet-naleving van de voorwaarden die in de vergunning gesteld zijn, zal het college van 

burgemeester en schepenen de definitieve intrekking van de vergunning uitspreken. 

 

Indien de eigenaar of gebruiker geen vergunning heeft, wordt hij verplicht de antenne of parabool te verwijderen, 

zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en risico van de overtreder, met toepassing 

van het in voege zijnde tariefreglement. 

 

Art. 20. Zonder de toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid mogen op de openbare weg geen laad- of 

hijstoestellen, containers of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden. 

 

Art. 21. Indien om welke reden dan ook een persoon uit het huis dat hij/zij bewoont, wordt gedreven en diens 

meubels op de openbare weg worden gezet, moet deze persoon ze op het moment van de uitzetting verwijderen. 

Indien de eigenaar zijn goederen niet onmiddellijk verwijdert, zullen ze, ten gevolge van de wet van 30 

december 1975
4
, door de gemeente gedurende zes maanden worden bewaard. Na deze termijn worden de 

goederen eigendom van de gemeente. De gemeente mag de kosten die zij gemaakt heeft voor het weghalen en 

bewaren van de goederen aanrekenen aan de eigenaar of zijn rechthebbenden conform het in voege zijnde 

belastingreglement op het weghalen en bewaren van goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op 

de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting.  

 
Art. 22. Bomen en beplantingen op private eigendommen moeten zodanig gesnoeid worden dat iedere tak die 

over de openbare weg hangt; 

• zich op minstens 4,50 m hoogte van de grond bevindt en het uiteinde ervan zich op minstens 1 m 

afstand van de rijweg bevindt; 

• de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengt; 

• het normaal uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten niet belemmert. 

 

Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de politie andere afmetingen opleggen. De 

voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn na de desbetreffende betekening verricht te worden. 

Indien er aan onderhavige bepaling geen gevolg wordt gegeven, zullen de werken door de gemeente verricht 

worden op kosten en risico van de in gebreke blijvende partij. 

 

Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt en waarop de wegcode niet van toepassing is, kan bestraft 

worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

 

Art. 23. Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen van de binnenkant van een gebouw op de openbare 

weg te laten uitsteken zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de voorbijgangers 

te waarborgen. 

 

Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het openen van buitenzonneblinden, 

beweegbare luiken of zonnegordijnen die op de gelijkvloerse verdieping geplaatst zijn indien het gebouw zich 

bevindt langs de rooilijn die aan de openbare weg grenst. 

 

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

worden gehouden. 

De pallen en haken moeten steeds stevig vastgemaakt zijn zodanig dat ze de voorbijgangers niet kunnen 

verwonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen. 

 

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

maximum 250 euro. 

                                                           
4 Wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter 

uitvoering van vonnissen tot uitzetting (B.S. 17.01.1976), gewijzigd bij wet van 30 november 1998. 
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Art. 24. Ingangen van kelders en toegangen tot ondergrondse ruimten op de openbare weg mogen slechts 

geopend worden: 

 

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

-      met inachtneming van alle maatregelen om de veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen. Tijdens de 

openstelling zal de eigenaar de nodige materiële voorzieningen treffen of laten treffen, om ongevallen te 

voorkomen. Indien dit niet mogelijk is dan zal minstens de aandacht van het publiek hierop gevestigd 

worden met daartoe geschikte middelen of verkeerssignalisatie (overeenkomstig artikel 78 van de wegcode). 

 

Beide voorwaarden zijn cumulatief. 

 

Art. 24bis.  
§1. Vergunningen tot inname van het openbaar domein tengevolge van werken worden afgeleverd door het 

college van burgemeester en schepenen. 

De aanvragen worden via het voorziene formulier ingediend bij de lokale politie Aarschot. 

De lokale politie Aarschot controleert de aard en de inhoud van de aanvraag op verkeerstechnisch vlak. De 

aanvraag - samen met het advies van de lokale politie – wordt overgemaakt aan het departement technische 

zaken van de stad Aarschot. 

Ht departement technische zaken legt de aanvraag tot inname openbaar domein ter beslissing voor aan het 

college van burgemeester en schepenen. De vergunning wordt afgeleverd na betaling van de door de 

gemeenteraad vastgestelde retributie. 

 

§2. Termijnen tot indienen van de aanvragen: 

- grote werken met ingrijpende of langdurige wegomleggingen: 4 weken voorafgaand aan de werken 

- andere werken met beperkte wegomleggingen: 1 week voorafgaand aan de werken 

- kleine werken zonder wegomlegging: 3 werkdagen voorafgaand aan de werken. 

 

§3. De aanvrager zorgt voor de verwittiging van de buurtbewoners door de huis aan huis bedeling van een 

bericht. De verplichting tot het verwittigen van de buurtbewoners zal opgenomen worden in de afgeleverde 

vergunning. 

 

§4.  De technische dienst staat in voor het plaatsen en ophalen van de verkeerssignalisatie. 
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AFDELING 5.  

HET GEBRUIK VAN GEVELS VAN GEBOUWEN 
 

Art. 25. Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende huisnummer goed 

zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. In flatgebouwen moet elk appartement op de ingangsdeur een 

nummer dragen dat overeenstemt met het nummer van de brievenbus. 

 

Het is verboden op welke manier dan ook de toegekende huisnummers en straatnaamborden te verbergen, af te 

rukken, te beschadigen of te doen verdwijnen. 

 

In geval van wijziging van nummer dient het oude nummer met een zwarte streep te worden doorstreept en mag 

het maximaal twee jaar behouden blijven vanaf de betekening terzake door het bestuur. 

 

Als werken aan het gebouw de verwijdering van het huisnummer vereisen, dient dit nummer ten laatste acht 

dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld. 

 

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

maximum 250 euro. 

 

Art. 26. Onverminderd de bepalingen van de wet van 10 maart 1925
5
 en de wet van 6 februari 1987

6
 dienen de 

eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke verantwoordelijken van een gebouw, 

zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling teweegbrengt, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook 

wanneer dit zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel langs de straatkant, het aanbrengen toe te 

staan van: 

- een plaat met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw; 

- alle verkeerstekens; 

- alsook tekens, uitrustingen en houders van leidingen die van belang zijn voor de openbare veiligheid. 

 

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

maximum 250 euro. 

 

Art. 27. De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van een gebouw moeten zich ervan verzekeren 

dat het gebouw, inclusief de installaties en apparaten waarmee het uitgerust is, zich in perfecte staat bevindt van 

conservering, onderhoud en werking teneinde de openbare veiligheid niet in het gedrang te brengen. 

 

                                                           
5 Wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening (B.S. 25.04.1925) en latere wijzigingen. 
6 Wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie en teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie 

(B.S. 03.04.1987), errata 25.04.1987 en latere wijzigingen. 
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AFDELING 6. 

ALGEMENE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN SCHENDINGEN VAN DE OPENBARE 
VEILIGHEID 

 

Art. 28. Het is verboden de geluidssignalen van brandweer, lokale of federale politie en andere hulpdiensten na 

te bootsen. 

 

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

maximum 250 euro. 

 

Art. 29. Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel bestemd 

om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden. 

 

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

maximum 250 euro. 

 

Art. 30. Onbevoegde personen mogen niet binnendringen in gebouwen of voorzieningen van openbaar nut die 

niet voor het publiek toegankelijk zijn. 

 

De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot de onbezette gebouwen te voorkomen.  

 

De afsluitingen, schutsels, omheiningen die verankerd zijn in de grond en niet-bebouwde terreinen begrenzen, 

evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen, moeten stevig vastgemaakt zijn opdat ze, zelfs door krachtige 

windstoten, niet kunnen wegwaaien of vallen. De stabiliteit en verankering moeten regelmatig nagekeken 

worden. 

 

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

maximum 250 euro. 

 

Art. 31. Enkel de daartoe bevoegde personen mogen kranen van leidingen of kanaliseringen, schakelaars van de 

openbare verlichting, openbare uurwerken, signalisatieapparaten, alsook uitrustingen voor telecommunicatie die 

zich bevinden op of onder de openbare weg of in openbare gebouwen bedienen. 

 

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

maximum 250 euro. 

 

Art. 32. Onverminderd de wettelijke voorschriften of reglementen, is het verboden een gevaarlijk, giftig, 

explosief of ontvlambaar product vermeld in de lijst van gevaarlijke stoffen (europese richtlijn 67/548/EEG
7
, 

Seveso II richtlijn
8
) te bezitten, te bewerken of te vervoeren. 

 

                                                           
7 Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake 

de indeling, de verpakking en de kenmerken van gevaarlijke stoffen (Publicatieblad nr 196 van 16.08.1967 blz. 0001 – 0098) 
8 Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 

stoffen zijn betrokken  (Publicatieblad nr. L 010 van 14.01.1997 blz. 0013 – 0033) en latere wijzigingen. 
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AFDELING 7. 

BRANDPREVENTIE 
 
Art. 33. Zodra er brand uitbreekt, dienen de personen die het vastgesteld hebben, dit onmiddellijk te melden, 

hetzij bij de politie, hetzij bij de dichtstbijzijnde brandweerdienst, hetzij op het centraal noodoproepnummer. 

Indien mogelijk dienen zij eveneens de bewoners of gebruikers van het pand te waarschuwen. 

 

Art. 34. De personen die zich bevinden in een gebouw waarin brand is uitgebroken, alsook in de omringende 

gebouwen, moeten: 

- onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van brandweer, burgerbescherming, politie of andere openbare 

diensten waarvan de tussenkomst vereist is om het onheil te bestrijden; 

- de toegang tot hun gebouw mogelijk maken; 

- het gebruik van watertappunten en alle middelen om de brand te bestrijden waarover ze beschikken 

mogelijk maken. 

 

Art. 35. Onverminderd de bepalingen van artikel 519 strafwetboek
9
 is iedere eigenaar, huurder, vruchtgebruiker 

of titularis van een gebruiksrecht of een recht van bewoning, verplicht schouwen waarvan hij gebruik maakt, om 

brandstoffen andere dan aardgas te verbranden minstens 1 maal per jaar door een geschoold vakman te laten 

reinigen.  

 

Zij die nalaten ovens, schoorstenen, of fabrieken waar gebruik wordt gemaakt van vuur te onderhouden, te 

herstellen of te reinigen, kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

 

Art. 36. Alle handelingen die de toegang tot de signalisatie of het gebruik van de watervoorraden voor het 

blussen van branden hinderen, zijn verboden. 

 

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

maximum 250 euro. 

 

Art. 37. Als een evenement zoals een fuif, een dansfeest of andere bijeenkomst georganiseerd wordt in een voor 

het publiek toegankelijke plaats waarvan de organisatoren niet kunnen bewijzen dat de plaats beantwoordt aan de 

veiligheidsvoorschriften, met name in toepassing van de regelgeving inzake brandveiligheid, kan de 

burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in voorkomend geval het etablissement doen evacueren 

en sluiten. 

 

Art. 38. Onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, is het verboden op plaatsen die voor het 

publiek toegankelijk zijn, gelijk welke voorwerpen te plaatsen, te bevestigen of op te hangen die de doorgang in 

de trappen, uitgangen of nooduitgangen alsook in de gangen die erheen leiden, hinderen of die op gelijk welke 

wijze hun breedte of hoogte beperken. 

 

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

maximum 250 euro. 

 

Art. 39.  
§1. Elk gebouw of elke constructie conform het K.B. van 7 juli 1994

10
, moet toegankelijk zijn voor de 

hulpvoertuigen. 
Deze toegangsweg moet het verkeer, het parkeren en het aanwenden van het materiaal dat door de hulpdiensten 

en de brandweer gebruikt wordt, toelaten. 

 

§2. Die toegangsweg moet steeds vrij en gemakkelijk toegankelijk blijven. 

Het is verboden er voertuigen op te parkeren of er gelijk welke materialen of voorwerpen achter te laten. 

 

                                                           
9 Artikel 519 van het strafwetboek : 

« Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die 

straffen alleen wordt gestraft het veroorzaken van brand van andermans roerende of onroerende eigendommen, hetzij door ouderdom of 

gebrek aan herstelling of reiniging van nabijgelegen ovens, schoorstenen, smederijen, huizen of fabrieken, hetzij door het aansteken van 

vuren op het veld op minder dan honderd meter afstand van huizen, gebouwen, wouden, heiden, bossen, boomgaarden, beplantingen, hagen, 

mijten, tassen graan, stro, hooi, voeder of van enige andere stapel brandbare stoffen, hetzij door vuur of licht te dragen of te laten staan of 

vuurwerk aan- of af te steken zonder voldoende voorzorg. » 
10 Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe 

gebouwen moeten voldoen (B.S. 26.04.1995), gewijzigd bij K.B. van 4 april 1996, 18 december 1996, 19 december 1997 en 4 april 2003. 
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§3. Deze toegangsweg zal aangeduid worden hetzij door wegmarkeringen, hetzij door elk ander 

signalisatiemiddel dat gepast geacht wordt. 

 

Diegene die de bepalingen van paragraaf 2 overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve geldboete 

van maximum 250 euro. 
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AFDELING 8.  

BRANDVEILIGHEID IN DE HORECAZAKEN 
 

8.1.  ALGEMEEN 

 

Art. 40.  Doel  
Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken 

moeten voldoen om:  

a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;  

b) de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 

c) preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken. 

 

Art. 41. Toepassingsgebied 
Deze reglementering is van toepassing op alle horecazaken welke permanent uitgerust zijn met stoelen en/of 

tafels, dit om de bezoekers toe te laten tot consumptie van eten of drinken. 

 

Onder horecazaken worden verstaan:  

zalen, restaurants, feestzalen, parochiezalen, kantines, drankgelegenheden, cafés, verbruikszalen, tavernen, 

frituren, dansgelegenheden, restaurants, enz... 

  

Onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen die van toepassing kunnen zijn, zijn de bepalingen 

van dit reglement van toepassing op alle gebouwen, lokalen of plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen 

betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft. 

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

 

Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, 

tenten, e.d. 

 

Art. 42. Terminologie 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 

- basisnormen:   

het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en 

ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en de bijlagen
10

. 

- netto-oppervlakte:  

de oppervlakte die beschikbaar is voor de aanwezige personen, verminderd met de oppervlakte van vast 

meubilair, vestiaires en sanitair. 

- stappenplan:    

het stappenplan bevat een voorstel van de exploitant tot regularisatie van de vastgestelde gebreken. De 

exploitant dient zelf bouwtechnisch verantwoorde termijnen tot uitvoering van de noodzakelijke 

aanpassingswerken voor te stellen. 

Dit stappenplan dient goedgekeurd door de bevoegde brandweerdienst en de opvolgingscommissie. 

- opvolgingscommissie:  

het orgaan dat instaat voor de goedkeuring en de opvolging van het stappenplan en dat advies geeft bij het 

verkrijgen van afwijkingen. 

De samenstelling en werking van de opvolgingscommissie wordt bepaald door de gemeenteraad. Een 

brandweerofficier-preventionist van de bevoegde brandweerdienst maakt ambtshalve deel uit van de 

opvolgingscommissie.  

Andere zetelende leden kunnen zijn:  

- vertegenwoordigers van de betrokken stad of gemeente (voorzitter, secretaris, milieudienst, politie, 

gezondheidsdienst, urbanisatiedienst,...) 

- vertegenwoordigers van de horeca of middenstandsorganisatie van de betrokken stad of gemeente. 

 

Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen. 

 

Art. 43. Reactie bij brand van de materialen  
Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de materialen wordt verwezen naar 

bijlage 5 bij de basisnormen. 
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1. Wanden van de lokalen. 

De bekledingen van de wanden moeten voldoen aan de classificatie opgenomen in onderstaande tabel: 

 

Vloerbekledingen Bekleding van verticale 
wanden 

Plafonds en valse 
plafonds 

Lokaal 

 

A1 

 

A1 

 

A1 

Technische lokalen 

Stookplaatsen 

Keukens 

 

A3 

 

A2 

 

A2 

Evacuatiewegen 

Publiek toegankelijke   

Lokalen 

A3 A3 A2 Gebouwen met één bouwlaag 

 

2. Meubilair 

De bekledingen van het meubilair hebben een minimale classificatie A2. 

 

3. Versieringen 

Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid met zich mee brengen. 

 

Art. 44.  Bepaling van het aantal toegelaten personen 
Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria: 

- de netto-oppervlakte; 

- het aantal uitgangen; 

- de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen. 

 

1. op basis van de netto-oppervlakte: 

Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,4 per m
2
 netto-oppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger 

geheel getal afgerond. 

 

In horecazaken waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het meubilair, 

wordt  het aantal toegelaten personen gelijkgesteld met het aantal zitplaatsen.  

 

2. op basis van het aantal uitgangen: 

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig artikel 48 §1. van dit 

reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen. 

 

3. op basis van de vereiste nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen: 

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, overeenkomstig punt 5.6. van 

bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen.   

 

De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt minimaal 0,80 m.  

 

In horecazaken die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m, bedraagt het 

aantal toegelaten personen 80. 

 

Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het  aantal toegelaten personen. 

 

Art. 45. Procedure 
Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de 

binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de 

brandveiligheid kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd bij de 

burgemeester. 

 

Het openhouden, openen of heropenen van horecazaken vermeld onder artikel 41 van deze reglementering is 

onderworpen aan een exploitatievergunning af te leveren door de burgemeester, na advies van de brandweer.  

Deze toelating is steeds herzienbaar. 

 

8.2. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 

 

Art. 46. De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer.  
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Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel 

toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de 

brandweer in het gedrang komen.  

 

8.3. COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE 
 

Art. 47.  Algemeen principe 
De horecazaak dient gecompartimenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, ongeacht 

of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of door derden.  

 

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

 

De volgende uitzondering is nochtans toegestaan: een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven 

elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die 

bouwlagen niet groter is dan 2 500 m
2
.  

 

Art. 48. Evacuatie van de compartimenten 
§1. Aantal uitgangen  

Elk compartiment heeft minimum: 

- één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;  

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

- 2 + n uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de 

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

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de bezetting en de 

configuratie van de lokalen. 

 

Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.  

 

Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen, gebruikt wordt als privé lokalen voor de 

exploitant mag een uitgang van de horecazaak ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte. 

 

Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen, gebruikt wordt als privé lokalen voor derden, 

is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist. 

 

§2. De uitgangen  

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De 

evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte. 

 

8.4. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN 
 

Art. 49. Doorvoeringen door wanden 
Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen 

niet nadelig beïnvloeden. 

 

Art. 50. Structurele elementen 
De structurele elementen dienen te voldoen aan onderstaande tabel: 

 

 

 structuur van het gebouw 
 

aantal bouwlagen bovengrondse structuur dakstructuur ondergrondse structuur ** 

1 stabiliteit ½ h stabiliteit ½ h Rf 1 h 

2 Rf ½  h Rf ½  h* Rf 1 h 

> 2 Rf 1 h Rf ½  h* Rf 1 h  

 

* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement 

met weerstand tegen brand ½  h. 

** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau. 
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De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de structurele elementen.  

 
Art. 51. Plafonds en valse plafonds 
§1. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit 

bij brand van ½  h.  

 

§2. De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale 

wanden die ten minste een weerstand tegen brand van ½  h bezitten.  

 

8.5. VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN 

EVACUATIEWEGEN 

 

Art. 52. Compartimenten 
De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen met een 

minimum van ½  h. 

 

Art. 53. Evacuatiewegen 
§1. De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand tegen brand van de structurele 

elementen. 

 

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m verwijderd zijn van 

beglaasde delen van andere buitenwanden.  

 
§2. Trappenhuizen 

De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. 

 

Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg die 

beantwoordt aan de voorschriften van artikel 54. 

  

§3. Trappen 

De trappen hebben de volgende kenmerken: 

1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van ½  h of dezelfde opvatting van constructie 

als een betonplaat met een weerstand tegen brand van ½  h;  

2. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 

1,20 m is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;  

3. de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 m;  

4. de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;  

5. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximale hellingshoek 37°);  

6. zij zijn van het “rechte" type, maar “wenteltrappen” worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben 

en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 1, 2, 4 en 5, ten minste 24 cm aantrede 

hebben op de looplijn.  

 
Art. 54. Evacuatiewegen en vluchtterrassen 
De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen. 

 

De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren. 

 

De af te leggen afstand van op elk punt van de horecazaak tot aan de dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal: 

- 20 m indien er maar één uitgang is; 

- 25 m indien er 2 of meerdere uitgangen zijn. 

   

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De 

evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte. 

 

Worden als veilige ruimten beschouwd: een ander compartiment, of in open lucht indien minstens 6 m 

verwijderd van het gebouw en in verhouding tot de hoeveelheid gebruikers van deze weg. Voor de berekening 

van deze veilige ruimte zal men rekening houden met de volledige maximale capaciteit van de horeca-inrichtng 

en 2 personen per m². 
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Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, die geen 

weerstand tegen brand van ½  h hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen 

verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatieweg.  

 

De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie kunnen belemmeren.  

 

Art. 55. Draaizin van uitgangsdeuren 
§1. De deuren moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.   

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

Voor instellingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten minste één 

uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 

Voor instellingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in 

de richting van de uitgang opendraaien. 

 

§2. Draaideuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet toegelaten. 

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

aanwezigheid. 

 

§3. Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet  

uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer de 

energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt. 

 

Art. 56. Signalisatie 
De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de “Codex over het welzijn op het 

werk.” 

 

Deuren in overtal die niet voldoen aan de criteria van uitgang of nooduitgang dienen aangeduid met de gepaste 

pictogrammen. Dit zijn geen groen-witte pictogrammen. Deuren die niet leiden tot uitgangen krijgen de 

vermelding “GEEN UITGANG”. 

 

8.6. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN 

TECHNISCHE RUIMTEN 

 
8.6.1. TECHNISCHE LOKALEN EN RUIMTEN 

 

Art. 57. Algemeen 
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment. 

 

Art. 58. Verwarming en brandstof 
1. Stookplaatsen 

De stookplaats beschikt over een hoge en lage verluchting. 

Op een oliegestookte verwarmingsinstallatie dient een automatische blusinstallatie aangebracht. 

Bij een gasgestookte verwarmingsinstallatie dient steeds een buitenafsluiter voorzien. 

Er mag geen opslag zijn van brandbare materialen in een strook van 1 m rond de stookinstallatie. 

Indien de stookplaats gecompartimenteerd is door wanden met een brandweerstand van minimum 1 h en 

door zelfsluitende deuren met een brandweerstand van ½ h, dient geen automatische blusinstallatie voorzien 

te worden.  

 

Verwarmingsinstallaties met een vermogen > 70kW, ongeacht de aard van de brandstof, worden 

ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de 

norm NBN B 61-001. 

 

2. Lokale verbrandingstoestellen 

De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen. 

Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of houders met vloeibare brandstoffen zijn niet 

toegelaten in de horecazaken. 

 

3. Butaan- en propaangas in flessen 

Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege flessen, moeten in de open lucht worden ondergebracht. 

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast. 
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8.6.2. KEUKENS 

 

Art. 59. Enkel keukens voorzien van een frituurtoestel dienen gescheiden van de andere bouwdelen door wanden 

met een brandweerstand van 1 h en door (bij brand) zelfsluitende deuren of luiken met een weerstand tegen 

brand van ½ h.  

 

De keukens, met een vast frituurtoestel, dienen niet gecompartimenteerd ten opzichte van de horecazaak indien 

elk frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat 

de toevoer van energie naar het frituurtoestel automatisch onderbreekt. 

 

8.7. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN 

 

8.7.1. ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIES VOOR  

DRIJFKRACHT, VERLICHTING EN SIGNALISATIE 

 

Art. 60. Deze installaties voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, 

evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).   

 

Art. 61. Veiligheidsverlichting 
De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de zalen of lokalen die 

toegankelijk zijn voor het publiek worden voorzien van een veiligheidsverlichting.  

 

Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de 

voeding geschieden door één of meer autonome stroombronnen. 

 

Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen 

eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.  

 
8.7.2. INSTALLATIES VOOR BRANDBAAR GAS VERDEELD DOOR LEIDINGEN 

 

Art. 62. Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap. 

 

8.7.3. INSTALLATIES VOOR MELDING EN ALARM 

 

Art. 63. Deze installaties worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst.  

 

1. Melding 

Elke horecazaak moet voorzien zijn van een telefoontoestel met vermelding van de oproepnummers van de 

hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van de horecazaak. 

 

2. Alarm 

In horecazaken met een capaciteit vanaf 100 personen  moet er een alarmsysteem beschikbaar zijn, waarmee 

de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet de horecazaak zo spoedig mogelijk te 

verlaten. 

Een alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het publiek 

toegankelijke lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn. 

 

8.7.4. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 

 

Art. 64.  De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen.  

 

Art. 65. Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het 

gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. Deze instructies dienen vermeld in het veiligheidsregister. 

 
Art. 66.  Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig 

gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld.  Het moet steeds onmiddellijk in werking 

kunnen gebracht worden. 
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8.7.5. ANDERE TECHNISCHE INSTALLATIES (VERLUCHTING, R.W.A.-INSTALLATIES, ... ) 

 

Art. 67. In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor andere 

technische installaties. 

 

8.8. ONDERHOUD EN PERIODIEKE CONTROLE 
 

Art. 68. Onderhoud 
De technische uitrustingen van de horecazaak, zoals dampkappen enz., moeten in goede staat gehouden worden. 

 

Art. 69. Periodieke controle 
Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), 

hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een daartoe Externe Dienst voor Technische Controle 

(EDTC): 

 

installatie controle-orgaan periodiciteit 

personenliften EDTC zie reglementering terzake 

goederenliften EDTC zie reglementering terzake 

cv en schouwen BI/BP jaarlijks 

alarm * BI/BP jaarlijks 

branddetectie * BI/BP jaarlijks 

brandbestrijdingsmiddelen * BI/BP jaarlijks 

individuele gasverwarmingstoestellen * BI/BP jaarlijks 

gasinstallatie * BI/BP 5 jaarlijks 

laagspanning * EDTC 5 jaarlijks 

veiligheidsverlichting BI/BP jaarlijks 

veiligheidsverlichting EDTC 5 jaarlijks 

hoogspanning behorende tot de zaak EDTC jaarlijks  

 

Installaties aangeduid met een “*” worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij 

transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, 

bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle 

onderworpen. 

 

Art. 70. Veiligheidsregister 
In elke horecazaak dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde personen.   

Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen: 

- exploitatievergunning 

- stappenplan 

- aantal toegelaten personen 

- verslagen van de periodieke controles 

- instructies bij brand 

- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing). 

 

8.9.  OVERGANGSBEPALINGEN 
 

Art. 71. Bij wijze van overgangsmaatregel kan de burgemeester voor bestaande inrichtingen termijnen toestaan 

om de nodige aanpassingen uit te voeren.  

 

De toegestane termijn zal, op het ogenblik van de inwerkingstreding van dit reglement, beperkt blijven tot 

(datum), zijnde de einddatum van de algemene overgangsbepalingen. 

 

De termijnen van de overgangsbepalingen worden opgelegd door de brandweer. Zij gebruikt de volgende 

leidraad: 

- drie maanden: opmerkingen met betrekking tot evacuatie zoals veiligheidsverlichting, alarm en melding, 

detectie, uitgangen en evacuatiewegen, pictogrammen, draagbare blustoestellen en hun signalisatie, RWA-

installaties, keuringen van elektrische installaties, gasinstallaties en liften. 

- zes maanden: opmerkingen met betrekking tot de overige blusmiddelen en hun signalisatie, toegankelijkheid 

van de brandweer. 
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- twee jaar: opmerkingen met betrekking tot compartimentering, reactie bij brand van materialen, 

brandweerstand van bouwelementen, stabiliteit en gebruikte materialen. 

 

De aanpassingen mogen niet in strijd zijn met punten die door andere wets- of verordeningsbepalingen geregeld 

worden. De brandweer kan rekening houden met plaatselijke omstandigheden en strengere termijnen opleggen. 

 

8.10.  AFWIJKINGEN 

 

Art. 72. Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester, 

indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, afwijkingen 

toestaan. 

 

De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient duidelijk gemotiveerd te 

zijn.  Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, 

dienen bijgevoegd. 

Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau vereist in de 

voorschriften. 

 

Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden mits gunstig advies van brandweer.  

 
8.11. STRAFBEPALINGEN 

 

Art. 73. Overtredingen van onderhavig reglement worden gestraft met politiestraffen, onverminderd de 

bevoegdheid van de burgemeester hem verleend door de wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte 

verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. 

 

8.12.  MAATREGELEN 
 

Art. 74. In het belang van de openbare veiligheid en de volksgezondheid kan de burgemeester, nadat – 

behoudens kennelijke onmiddellijke bedreiging of indien zulks geen klaarheid kan brengen over de feitelijke 

vaststellingen – de betrokkene gehoord werd, de betrokken constructie al naar gelang van het geval 

onbewoonbaar verklaren, sluiten, een exploitatieverbod opleggen en/of elke andere rechtstreeks uitvoerbare 

maatregel treffen. 

 

Behoudens wanneer de bevoegdheid in geval van hoogdringendheid een voorlopige sluiting van een instelling of 

tijdelijke schorsing van een vergunning uit te spreken door een bijzondere regelgeving is toevertrouwd aan een 

andere overheid, kan de burgemeester wanneer elke verdere vertraging een ernstig nadeel zou kunnen 

berokkenen, die maatregelen nemen wanneer de voorwaarden van de uitbating van de instelling of van de 

vergunning niet worden nageleefd en nadat de overtreder de mogelijkheid geboden werd om zijn 

verweermiddelen naar voren te brengen. Die maatregelen vervallen dadelijk indien zij door het college van 

burgemeester en schepenen niet worden bekrachtigd. Zowel de sluiting als de schorsing kunnen een termijn van 

drie maanden niet overschrijden. Na verloop van deze termijn wordt de beslissing van de burgemeester van 

rechtswege opgeheven. 

 

Indien de openbare orde rond een voor het publiek toegankelijke inrichting wordt verstoord door gedragingen in 

die inrichting, kan de burgemeester besluiten deze te sluiten, voor de duur die hij bepaalt. Die maatregelen zullen 

onmiddellijk ophouden uitwerking te hebben indien zij niet tijdens de eerstvolgende vergadering van het college 

van burgemeester en schepenen worden bevestigd. De sluiting mag een termijn van drie maanden niet 

overschrijden. De beslissing van de burgemeester wordt opgeheven bij het verstrijken van die termijn. 
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AFDELING 9.  

BRANDVEILIGHEID IN INRICHTINGEN VAN TIJDELIJKE AARD 
 

9.1.  MARKTEN 

9.1.1. ALGEMEEN 

 

Art. 75. Doel 
Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een markt moet voldoen om de 

brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te 

vergemakkelijken. 

 

Art. 76. Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een markt in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de 

frequentie of de duur.  

 

Art. 77. Terminologie 
Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de 

preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

 

Onder een marktkraam wordt verstaan:  

alle verkooppunten en verkoopstanden in haar breedste betekenis. 

 

Art. 78. Reactie bij brand van de materialen 
Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de 

preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

9.1.2. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 

 

Art. 79.  
In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een markt, zal de inrichter, via de burgemeester, advies 

vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst. 

De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende 

eisen kan worden voldaan: 

- de lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder. 

- middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote 

bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.  

De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven, dit met een permanent 

vrije hoogte van minimum 4 m. 

9.1.3. OPSTELLING VAN DE MARKTKRAMEN 

 

Art. 80.  
§1. Geen enkel marktkraam mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen 

zich kunnen opstellen. 

 

§2. De rijen die gevormd worden door de marktkramen, dienen minstens om de 30 m voorzien te worden van 

een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.  

 

§3. Tussen de gebouwen en de achterkant van de marktkramen dient steeds een doorgang met een minimum 

breedte van 1 m vrij te blijven. 

 

§4. Het is verboden om marktkramen te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder 

dan 1m van bovengrondse en ondergrondse hydranten. 

 

§5. Marktkramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de 

voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden, zijn onder andere hamburger- en hotdogkramen, 

braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands… enz. 
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9.1.4. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 

 

Art. 81. 
§1. Alle marktkramen met een kook-, bak- of braadtoestel, en/of van een verwarmingstoestel, moeten in het bezit 

zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare 

en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden. 

 

§2. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op een goed zichtbare en 

gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren 

gehangen worden. 

 

§3. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen. 

9.1.5. BRANDSTOFFEN 

 

Art. 82. 
§1. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op een veilige manier 

opgesteld te worden, zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te 

belemmeren. 

 
§2. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed 

vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting. 

 

§3. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen, wordt slechts 

elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een barbecue of van een afgeschermd verwarmingstoestel 

zijn ook vaste brandstoffen toegestaan. 

 
§4. Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn verboden. 

9.1.6. ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

 

Art. 83. 
§1. De inrichter van de markt zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de 

standhouders kunnen aansluiten. 

 

§2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake 

en de regels van goed vakmanschap. 

 

§3. De marktkramen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, dienen over een positief verslag van 

keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een erkend organisme 

zoals aangeduid in artikel 275 van het AREI en artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 

13 maanden. 

9.1.7. SLOTBEPALINGEN 

 

Art. 84. 
Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de markt of van de opstelling van de marktkramen onderling 

dient, via de burgemeester, het advies van de bevoegde brandweerdienst gevraagd te worden. 
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9.2. KERMISSEN 

9.2.1. ALGEMEEN 

 
Art. 85. Doel 
Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een kermis moet voldoen om de 

brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te 

vergemakkelijken. 

 

Art. 86. Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een kermis in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de 

frequentie of de duur. 

 

Art. 87. Terminologie 
Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de 

preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

Onder een kermisattractie worden eveneens al zijn bijhorigheden verstaan, zoals de woonwagens, de voertuigen, 

de stroomgroepen, enz…  

Art. 88. Reactie bij brand van de materialen 

Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de 

preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

9.2.2. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 

 

Art. 89. 
§1. In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een kermis, zal de inrichter, via de burgemeester, 

advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst. 

 

§2. De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan 

volgende eisen kan worden voldaan: 

- de lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder. 

- middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote 

bezetting of een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.  

De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven. dit met een permanent 

vrije hoogte van minimum 4 m. 

9.2.3. OPSTELLING VAN DE KERMISATTRACTIES 

 
Art. 90. 
§1. De gebruikers van de kermisattracties moeten kunnen geëvacueerd worden. Hiertoe moeten evacuatiewegen 

vrij gehouden worden. Deze evacuatiewegen moeten naar een veilige plaats leiden. De vrije breedte van deze 

evacuatiewegen moet minstens 1,20 m bedragen. 

 

§2. Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen 

zich kunnen opstellen. 

 

§3. De rijen die gevormd worden door de kermisattracties dienen minstens om de 30 m voorzien te worden van 

een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.  

 

§4. Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een doorgang met een minimum 

breedte van 1 m vrij te blijven. 

 

§5. Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een afstand van 

minder dan 1m van bovengrondse en ondergrondse hydranten. 

 

§6. Kramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen van 

de hulpdiensten.  
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Bedoeld worden, zijn onder andere hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, 

barbecuestands… enz. 

9.2.4. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 

 

Art. 91. 
§1. In elke kermisattractie moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m² voorzien worden, met een 

minimum van twee toestellen. 

 

§2. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het bezit moeten zijn van een 

blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. 

Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden. 

 
§3. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze deken wordt op een goed zichtbare en 

gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren 

gehangen worden. 

 

§4. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen. 

9.2.5. BRANDSTOFFEN 

 

Art. 92. 
§1. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op een veilige manier 

opgesteld te worden, zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te 

belemmeren. 

 
§2. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed 

vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting. 

 
§3. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen, wordt slechts 

elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een barbecue of van een afgeschermd verwarmingstoestel 

zijn ook vaste brandstoffen toegestaan. 

 

§4. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden. 

9.2.6. ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

 

Art. 93. 
§1. De inrichter van de kermis zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de 

kermisattracties en de kramen kunnen aansluiten. 

 

§2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake 

en de regels van goed vakmanschap. 

 
§3. De uitbaters van een kermisattractie of van een kraam, die beschikken over een attractie, kraam of wagen, 

welke is uitgerust met een elektrische installatie, dienen over een positief verslag van keuring van de elektrische 

installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een erkend organisme zoals aangeduid in artikel 

275 van het AREI en artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden. 

9.2.7. SLOTBEPALINGEN 

 

Art. 94. 
Tijdens de oprichting van de kermis wordt door de brandweer en/of de politie een controlerondgang gemaakt 

langsheen het parcours in functie van de naleving van deze reglementering en de wettelijke voorschriften. 
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9.3. TENTEN 
 

9.3.1. ALGEMEEN 

Art. 95. Doel 

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van tenten moet voldoen om de 

brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te 

vergemakkelijken. 

Art. 96. Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing in alle tenten welke toegankelijk zijn voor het publiek, dit met een bezetting 

vanaf 100 personen.  

Art. 97. Terminologie 

Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de 

preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

Art. 98. Reactie bij brand van de materialen 

Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de 

preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

 

Alle aangebrachte versieringen, evenals de georganiseerde activiteiten (vuurwerk, kaarsen, enz…), mogen geen 

bijzonder risico voor de (brand-)veiligheid met zich meebrengen. 

9.3.2. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 

 

Art. 99. 
In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van tenten, zal de inrichter, via de burgemeester, advies 

vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst. 

De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende 

eisen kan worden voldaan: 

- de lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder. 

- middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote 

bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg. 

De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven. dit met een permanent 

vrije hoogte van minimum 4 m. 

9.3.3. OPSTELLING VAN DE TENTEN 

 

Art. 100. 
§1. Geen enkele tent mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich 

kunnen opstellen. 

 

§2. Rondom elke tent zal steeds een vrije doorgang blijven met een breedte van minimum 1,20 m. Deze vrije 

doorgang zal gemeten worden vanaf de tentharingen. 

 
§3. Het is verboden om tenten op te stellen boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1 m 

van bovengrondse en ondergrondse hydranten. 

9.3.4. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 

 

Art. 101. 
§1. In de tent moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m² voorzien worden, met een minimum van twee 

toestellen. 

 
§2. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het bezit moeten zijn van een 

blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. 

Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden. 
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§3. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op een goed zichtbare en 

gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren 

gehangen worden. 

 

§4. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen. 

 

9.3.5. BRANDSTOFFEN 

 

Art. 102. 
§1. De opslagplaats van brandstoffen zal steeds buiten de tent voorzien worden. 

 

§2. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op een veilige manier 

opgesteld te worden buiten de tent, zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de 

doorgangen te belemmeren. Deze gasflessen zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden, terwijl deze 

opslagplaats dient afgesloten te worden voor het publiek, bij voorkeur met hoge hekkens. Daarnaast dient deze 

afgesloten ruimte vlot bereikbaar te zijn door de brandweer.  

 

§3. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed 

vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting. 

 

§4. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen, wordt slechts 

elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een barbecue of van een afgeschermd verwarmingstoestel 

zijn ook vaste brandstoffen toegestaan. 

 

§5. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden. 

9.3.6. ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

 

Art. 103. 
§1. De inrichter van de tent zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de standhouders 

kunnen aansluiten. 

 

§2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake 

en de regels van goed vakmanschap. 

 

§3. De inrichter van een tent die beschikt over een elektrische installatie, dient over een positief verslag van 

keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een erkend organisme 

zoals aangeduid in artikel 275 van het AREI en artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 

13 maanden. 

 

9.3.7. UITGANGEN 

 
Art. 104. 
§1. Voor de breedte van de uitgangen wordt gerekend met 1,25 cm uitgang per aanwezig persoon. De totale 

bezetting wordt berekend aan 2 personen per m² netto oppervlakte. De netto oppervlakte wordt bepaald in 

overleg tussen de inrichter en de brandweer. 

 
§2. Vanaf een bezetting tussen 50 en 250 personen zullen er minimum twee uitgangen aanwezig zijn, bij 

voorkeur in tegenovergestelde richtingen. Tot 500 personen zullen er minimum 3 uitgangen aanwezig zijn, 

terwijl er telkens één extra uitgang voorzien wordt per begonnen schijf van 500 personen. 

 

§3. De breedte van de uitgangen zal gemeten worden op een hoogte van 150 cm boven de normale vloerpas. 

 

§4. De verschillende uitgangen zullen aangeduid worden bij middel van de voorgeschreven pictogrammen, 

terwijl deze uitgangen en hun respectievelijke pictogrammen voldoende verlicht zullen worden met een 

veiligheidsverlichting. 
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9.3.8. PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

 
Art. 105. 
Er moet een attest afgeleverd worden, waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd conform aan de 

plaatsingsvoorschriften. De tent dient gebruikt te worden conform aan de richtlijnen van de plaatser van de tent. 

 

Ter hoogte van een uitgang of een nooduitgang mag het tentzeil niet dichtgevlochten zijn.  

 

Het tentzeil zal minimum een brandklasse A2 bezitten. 

 
9.3.9. SLOTBEPALINGEN 

 

Art. 106. 
Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de tent dient, via de burgemeester, het advies van de 

bevoegde brandweerdienst gevraagd te worden. 

 

Alvorens de tent in gebruik te nemen moet de inrichter in het bezit zijn van een gunstig advies van de brandweer.  
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AFDELING 10. 

BIJZONDERE BEPALINGEN DIE IN ACHT DIENEN TE WORDEN GENOMEN BIJ SNEEUW, 
VRIESKOU, IJS, IJZEL 

 

 
Art. 107. De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over 

tweederden van hun breedte, met een minimum van 1,50 m. Deze verplichting berust op de in artikel 6 

(Hoofdstuk II – De openbare netheid en gezondheid, Afdeling 2  - Voetpaden, bermen en onderhoud van 

eigendommen) vermelde personen. 

 

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. De 

rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven. 

 

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

maximum 250 euro. 

 

Art. 108.  Het is verboden op de openbare weg: 

- water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer; 

- glijbanen aan te leggen; 

- sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen. 

 

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

maximum 250 euro. 

 

Art. 109. Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van sneeuw of ijs op de 

treden van buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft de personen die daartoe overgaan niet van 

hun verplichting tot onderhoud van trottoirs, overeenkomstig artikel 6 (Hoofdstuk II – De openbare netheid en 

gezondheid, Afdeling 2  - Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen) en artikel 75 van onderhavig 

reglement. 

 

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

maximum 250 euro. 

 

Art. 110. Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens en 

waterlopen, zonder toelating van de bevoegde autoriteiten. 

 

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

maximum 250 euro. 
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AFDELING 11. 

ONTSPANNINGSACTIVITEITEN EN –PLAATSEN 
 
Art. 111.  

§1. De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke speelterreinen of speeltuinen moeten 

zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en rust niet in het gedrang komen. 

 

De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt worden voor andere 

spelen of sporten of andere doeleinden. 

 

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

werden toevertrouwd. 

 

Degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve geldboete van 

maximum 250 euro.  

 

§2. De gemeente is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op een gemeentelijk speelterrein. 

 

AFDELING 12. 

VERHUIZINGEN, LADEN EN LOSSEN 
 
Art. 112. Er mogen geen meubels of andere goederen geladen of gelost worden tussen 22 en 7 uur zonder 

machtiging van de bevoegde overheid.  

 

Bij overtreding van deze bepaling kan men bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 

250 euro. 

 

Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen of andere goederen op de openbare weg moet er 

overeenkomstig de wegcode op gelet worden dat de voetgangers niet verplicht worden het voetpad te verlaten, 

dat ze zich nergens tegen stoten of dat ze zich niet verwonden, dat noch de veiligheid noch de vlotte doorgang, 

noch de openbare rust in het gedrang komen. 

 

Art. 113. Het is verboden voor het cliënteel van winkelcentra, winkelkarren op de openbare ruimte achter te 

laten. De uitbaters van winkelcentra zijn verplicht alle nodige maatregelen te nemen die de naleving van deze 

bepaling vrijwaren. Bovendien dienen zij te zorgen voor herkenbare winkelkarren. 

 

Iedere overtreding op deze bepaling kan bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 

euro. 

 

Art. 114. Tevens gelden de bepalingen van artikel 10 (Hoofdstuk IV – Milieu en openbare rust, Afdeling 2. 

Geluidshinder) m.b.t. het hanteren, lossen en laden. 
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HOOFDSTUK IV - MILIEU EN OPENBARE RUST 

 

AFDELING 1.  

GEURHINDER 

 

Verbranding in open lucht (rook, geur, stof, …) 

 
Art. 1. Het is verboden vuur te maken op de openbare wegen, in weiden en in bossen. Het is verboden de buurt 

te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met stof of projectielen van allerlei 

aard. 

 

Onverminderd de toepassing van het veldwetboek en het bosdecreet is de vernietiging door verbranding in open 

lucht van welke afvalstoffen ook, verboden behoudens wanneer het gaat om droge plantaardige afvalstoffen 

afkomstig van: 

1. de ontginning van terreinen; 

2. eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden. 

 

Overeenkomstig de bepalingen van het veldwetboek dient deze verbranding te gebeuren op ten minste 100 meter 

afstand van de gebouwen, bossen, boomgaarden, hout-, hooi- en stromijten en mag geen hinder veroorzaken 

voor de buren. 

 

De toegelaten verbranding mag niet plaatshebben na zonsondergang of voor zonsopgang en ook niet indien de 

rook (en/of de opvliegende verbrande bestanddelen) door de heersende windrichting naar de bebouwing wordt 

gedreven of het zicht kan belemmeren op de openbare weg of enig brandgevaar kan opleveren voor omliggende 

goederen zoals bossen, mijten, gewassen, enz. 

 

Bij ongunstige meteorologische omstandigheden o.a. windstilte, droogte en langdurige temperatuursinversie 

(gevaar voor CO-verontreiniging, smog, ozon,...) is verbranding verboden. 

 

Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het eveneens verboden vuur te maken buiten gebouwen en 

in open lucht afval te verbranden, met inbegrip van groenafval. 

 

Bestrijding van bacterievuur 
 

Art. 1bis. In het kader van de bestrijding van Erwinia Amylovora (bacterievuur) is, in afwijking van artikel 1, 

het verbranden van plantaardig materiaal toegelaten onder de hierna volgende voorwaarden: 

 

1. De eigenaar dient in het bezit te zijn van een vernietigingsopdracht, afgeleverd door het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

2. De verbranding mag enkel uitgevoerd worden in opdracht van, en onder toezicht van de bevoegde 

medewerkers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

3. De volgende minimale veiligheidsmaatregelen moeten worden in acht genomen: 

a. Een voldoende veilige afstand dient te worden genomen tot de woningen, gebouwen, 

bossen, boomgaarden, hout-, hooi- en stromijten. 

b. De nodige brandbestrijdingsmiddelen dienen te allen tijde gedurende de verbranding 

voorzien te worden. 

c. Het verbod op het verbranden bij inversie of ongunstige meteorologische omstandigheden 

dient te allen tijde gerespecteerd te worden. 

 

Verbranding binnenshuis (open haarden, allesbranders, houtkachels, …) 

 
Art. 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

- houtkachel: een verwarmingstoestel voor vertrekken met besloten vuur waarvoor in hoofdzaak hout als 

brandstof wordt gebruikt; 

- open haard: de hele opengewerkte ruimte onder een schouw waar gestookt kan worden; 

- allesbrander: meestal in de schoorsteen sluitende of ingebouwde kachel waarvoor een grote verscheidenheid 

aan stoffen als brandstof gebruikt kan worden, maar ook een recipiënt met openingen voor luchttoevoer 

waarin in open lucht allerhande stoffen verbrand kunnen worden; 

- onbehandeld droog hout: droog hout dat niet geverfd, gevernist of behandeld is met beschermingsmiddelen. 
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Het verbranden van turf, bruinkool en niet-rookloze kolenagglomeraten, van vaste en vloeibare brandstoffen met 

meer dan 1 % zwavel, evenals het verbranden van alle afvalstoffen, is verboden. 

 

Een uitzondering op dit verbod vormen de in het decreet van 28 juni 1985, herhaaldelijk gewijzigd, betreffende 

de milieuvergunning en in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991, herhaaldelijk gewijzigd, 

houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en in het besluit van de 

Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ingedeelde 

inrichtingen die hiertoe over een geldige milieuvergunning beschikken. 

 

De gebruikers van open haarden, (hout)kachels en allesbranders moeten er voor zorgen dat deze goed 

onderhouden worden, optimaal zijn afgesteld en geen luchtverontreiniging veroorzaken die de gezondheid 

schaadt. 

 

Men dient al de maatregelen te nemen om de hinder van de verbranding en de evacuatie van afvalgassen tot een 

minimum te herleiden, o.a. door: 

- de schoorstenen en andere afvalkanalen recht omhoog te bouwen; 

- deze voldoende hoog op te trekken tot boven het straatniveau met als minimale hoogte de hoogte van de 

vergunde woonst of het vergunde gebouw waarin de installatie zich bevindt; 

- deze jaarlijks te vegen en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. 

 

Van het verbod op verbranding in installaties, open haarden (hout)kachels en allesbranders zijn evenwel 

uitgesloten: 

- onbehandeld droog hout; 

- steenkool of afgeleide producten. 

 

Barbecuestellen 
 

Art. 3. Onverminderd artikel 1 eerste lid zijn barbecues toegelaten in private tuinen en enkel als er gebruik wordt 

gemaakt van vaste of mobiele barbecuestellen. 

 

Kampvuren 
 

Art. 4. Een kampvuur is aan de toelating van de burgemeester onderworpen. Een kampvuur mag enkel worden 

ontstoken indien als brandstof louter gebruik wordt gemaakt van droog en onbehandeld hout. Aan deze toelating 

kunnen bijkomende voorwaarden worden verbonden. De geschreven aanvraag, met aanduiding van de plaats, zal 

ten minste acht dagen op voorhand aan het gemeentebestuur worden gericht. 

 

Strafbepalingen 

 
Art. 5. Diegene die de bepalingen van de artikelen 1 tot 4 overtreedt, kan bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 76 

AFDELING 2.  

GELUIDSHINDER 
 

Niet-hinderlijk geluid 

 
Art. 5bis. Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van: 

- spelende kinderen; 

- werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met 

toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid; 

- werken van 7 uur tot 20 uur op werkdagen en van 8 uur tot 20 uur op zaterdagen aan private 

eigendommen, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend en verbeterings-, 

verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen 

worden uitgevoerd en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet 

noodzakelijk lawaai te voorkomen; 

- werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming 

van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen; 

- een door het stadsbestuur vergunde manifestatie, voor zover de in de vergunning opgelegde 

voorwaarden worden nageleefd. 

 
Erediensten 

 
Art. 6. Het is verboden tijdens erediensten in de omgeving van plaatsen welke bestemd zijn of gewoonlijk 

dienen voor de eredienst, gerucht te maken of daden te stellen die storend zouden zijn voor de uitoefening van de 

diensten of de bijwoning ervan.  

 

Aanzet tot oproer 

 
Art. 7. Het college van burgemeester en schepenen kan verbieden, met het oog op de handhaving van de 

openbare rust, iedere tentoonstelling, verspreiding en handel van boeken, audiovisuele middelen of van ieder 

ander voorwerp dat vrijwillig aanzet tot oproer, m.n. geweld of haat, en/of in tegenstrijdigheid is met de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

 

Nachtgerucht 

 
Art. 8. Het is verboden om zich schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de 

inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 uur en 7 uur. 

 

Rumoer of gerucht  

 
Art. 9. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid 

gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag of bij nacht is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt 

veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de 

inwoners te verstoren. 

 

Hanteren, lossen en laden 
 

Art. 10. Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen die geluiden kunnen 

voortbrengen, zoals platen, bladen, baren, dozen, vaten of metalen recipiënten of andere, vallen onder de 

volgende principes: 

- deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, geplaatst op de grond en niet geworpen te 

worden; 

- als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, dienen ze 

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

 

Tevens gelden de bepalingen van de artikelen 80 en 81 (Hoofdstuk III – De openbare veiligheid en de vlotte 

doorgang, Afdeling 11 – Verhuizingen, laden en lossen). 

 

Stem-, instrumentale of muzikale uitvoeringen, luidsprekers, versterkers, parades 

 
Art. 11.  Behoudens vergunning van de burgemeester zijn volgende zaken verboden op de openbare weg: 
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- stem-, instrumentale of muzikale uitvoeringen op straat die de openbare rust verstoren; 

- het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven produceren of 

reproduceren en die de openbare rust verstoren; 

- kermisparades en -muziek die de openbare rust verstoren. 

 

Het is tevens verboden op de openbare weg en op openbare plaatsen (groene zone's, parken, e.a.) in open lucht 

radio's, televisietoestellen, juke-boxen, grammofonen, platendraaiers, CD-spelers, registreerapparaten, 

luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvangst- en zendtoestellen te laten functioneren indien de 

milieukwaliteitsnormen terzake worden overschreden. 

 

Het is verboden het optreden van een of meerdere orkesten, zangers, zang- of dansgroepen, variétéartiesten, al 

dan niet begeleid of gesteund door muziekinstrumenten, toe te laten in een gebouw, een afgesloten ruimte, een 

eigendom, openbare feest-, dans- en drankgelegenheden, indien de milieukwaliteitsnormen worden 

overschreden. 

 

Het gebruik van de apparaten en/of het laten optreden van de groepen of personen genoemd in het voorgaande 

lid kunnen bij overtreding van de daar genoemde normen op elk ogenblik verboden worden op politiebevel. Na 

veroordeling, bij herhaling, kan de burgemeester de sluiting bevelen voor de duur van acht dagen tot een maand 

van de openbare inrichting vermeld in dit artikel. 

 

De burgemeester kan afwijkingen toestaan voor sociale en culturele activiteiten. 

 

Geluid binnen private eigendommen en voertuigen 

 
Art. 12. Onverminderd de wetten, besluiten en reglementeringen - en in het bijzonder de milieureglementering 

(Vlarem) betreffende de strijd tegen lawaai, mag de intensiteit van geluidsgolven geproduceerd in private 

eigendommen de milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht en binnenshuis niet overschrijden. Het geluid 

in voertuigen die zich op de openbare weg bevinden, als  ze hoorbaar zijn op de openbare weg, mogen het niveau 

van het straatgeluid niet overschrijden. De overtredingen tegen onderhavige bepaling die aan boord van de 

voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan. 

 
Microwagens 

 
Art. 13. Het gebruik van voertuigen uitgerust met of voorzien van luidsprekers bestemd voor het maken van 

reclame en propaganda is onderworpen aan de voorafgaande geschreven toelating van de burgemeester. Die 

toelating kan in geen geval verleend worden voor zon- en feestdagen en tussen 12 uur en 13 uur en kan slechts 

toegestaan worden van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 18 uur op de gewone werkdagen. 

 

Het is verboden deze microwagens te laten werken op minder dan 100 meter van verpleeginstellingen 

(rustoorden, kinderopvangcentra, …). 

 

Verstoring van de rust bij private eigendommen 
 
Art. 14.  Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de bewoners te storen. 

 

Het is eveneens verboden kaarten of andere voorwerpen te koop aan te bieden zonder schriftelijke toestemming 

van de bevoegde overheid, behoudens de gevallen waarvoor geen vergunning vereist is.  

 
Modelvliegtuigen, - boten en -wagens en andere speeltuigen 

 
Art. 15. Het is verboden in de openbare ruimte, uitgezonderd de zones waar het door de burgemeester toegelaten 

is, bezig te zijn met op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens waarvan het voortgebrachte 

geluid de openbare rust verstoort.  

 

Het is tevens verboden om met motoren aangedreven speeltuigen, o.a. telegeleide of met kabels bestuurde 

experimenteertuigen en voertuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke of 

groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of in te richten in open lucht, op de openbare of private 

terreinen die gelegen zijn op minder dan 1000 meter van de private woningen. De gebezigde tuigen dienen in elk 

geval op minimum 500 meter van de private woningen te blijven.  
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Afwijkingen op voorgaande alinea kunnen door de burgemeester, zelfs voor particuliere gevallen, worden 

toegestaan ter gelegenheid van feestelijkheden of vieringen. 

 

Publiek toegankelijke etablissementen (cafés, restaurants, danszalen, ...) 

 
Art. 16. De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing op de etablissementen die gewoonlijk voor het 

publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten. 

 

Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd 

worden. Het is dan ook verboden elk gerucht of rumoer bij dag of bij nacht, dat zonder noodzaak wordt 

veroorzaakt of dat te wijten is aan een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg en dat van aard is de rust van de 

inwoners te verstoren, te produceren. 

 

Elk geluid waarvan de milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht en binnenshuis zoals bepaald in artikel 

16 worden overschreden (LA95, 1h-niveaus) wordt als hinderlijk beschouwd en is verboden. Wanneer evenwel 

kan aangetoond worden dat het gebruik van een geluidsbron, die onvermijdelijk de vastgestelde geluidsmaxima 

overschrijdt, noodzakelijk is, is dit niet van toepassing. 

 

1. Geluidsbronnen 
 

1.1 Binnenmetingen 
 

1.1.1 Etablissementen en private vertrekken - Niet-Vlarem ingedeelde inrichtingen 

 

Voor niet volgens de Vlarem-reglementering ingedeelde inrichtingen geldt dat het K.B. van 24 februari 1977 

betreffende de geluidsnormen van elektronisch versterkte muziek veroorzaakt door particulieren (private 

inrichtingen) of inrichtingen die voor het publiek al dan niet tegen betaling toegankelijk zijn (bv. cafés), wordt 

gehandhaafd. Het geluidsniveau voortkomend van elektronisch geproduceerde klanken mag binnenin het 

etablissement 90 db(A) niet overschrijden omwille van de gehoorbescherming van het aanwezige publiek.  

 

Enkel ambtenaren met een officieel getuigschrift inzake geluidsreglementering en officieren van de gerechtelijke 

politie zijn bevoegd om geluidsmetingen in de niet volgens de Vlarem-reglementering ingedeelde inrichtingen 

(Uitbatingen zonder milieuvergunning) uit te voeren.   

 

Telkens als een geluidsniveau in db(A) wordt uitgedrukt, wordt dit niveau gemeten bij middel van een 

geluidsmeter, waarvan de meettolerantie niet groter is dan 1 db(A). De metingen tot naleving van dit reglement 

zullen worden uitgevoerd met sonometers die voldoen aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische 

norm NBN 576.80. 

 

1.1.2 Etablissementen - Vlarem ingedeelde inrichtingen 

 

De volgens de Vlarem-reglementering ingedeelde inrichtingen (met milieuvergunning) dienen aan de 

geluidsnormen vermeld in de Vlarem-wetgeving te voldoen.  

 

Het toezicht op de naleving van de milieuvoorwaarden in voormelde inrichtingen berust bij de respectievelijke 

vergunningverlenende overheden.    

 

Telkens als een geluidsniveau in db(A) wordt uitgedrukt, wordt dit niveau gemeten bij middel van een 

geluidsmeter, waarvan de meettolerantie niet groter is dan 1 db(A). De metingen tot naleving van dit reglement 

zullen worden uitgevoerd met sonometers die voldoen aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische 

norm NBN 576.80. 

 

1.2 Open lucht - metingen 

 
1.2.1 Open ruimte 

 

De waarden van het geluidsdrukniveau in de open ruimte dient te voldoen aan de waarden volgens de bepalingen 

van artikel 16 in onderhavig reglement. Voor de open ruimten zijn deze normen vastgesteld. Het 

geluidsdrukniveau van de bron die het geluid produceert, dient te worden aangepast opdat de 

milieukwaliteitsnormen in de open lucht gehandhaafd blijven. 
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Enkel ambtenaren met een officieel getuigschrift inzake geluidsreglementering en officieren van de gerechtelijke 

politie zijn bevoegd om geluidsmetingen uit te voeren.   

 

Het geluidsdrukniveau wordt gemeten op 10 meter afstand van de geluidsbron en op een hoogte van 1,2 meter. 

Indien het geluid echter wordt voortgebracht in een privé-domein, wordt het gemeten op de dichtst bijgelegen 

grens van het domein. Bij onmogelijkheid van meten op 10 meter afstand of op de grens wordt de meest hierna 

benaderende afstand genomen. 

 

Telkens als een geluidsniveau in db(A) wordt uitgedrukt, wordt dit niveau gemeten bij middel van een 

geluidsmeter, waarvan de meettolerantie niet groter is dan 1 db(A). Indien geen meettoestel voorhanden is, 

zullen de vaststellingen van de verbaliserende overheid (waarin de geluidshinder duidelijk wordt beschreven) 

een bindende kracht hebben. De metingen tot naleving van dit reglement zullen worden uitgevoerd met 

sonometers die voldoen aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische norm NBN 576.80. 

 

 

MILIEUKWALITEITSNORMEN VOOR GELUID IN OPEN LUCHT  
 

 Gebied (Maximale) richtwaarden in dB(A) in open 

lucht 

  7u. – 17u. 
overdag 

17u. – 22u. 
’s avonds 

22u. – 7u. 
’s nachts 

1. landelijke woongebieden en gebieden voor 

verblijfsrecreatie, uitgezonderd gebieden sub 2, 

sub 3 en sub 8 

40 35 30 

2. woongebieden, landelijke woongebieden 

(uitgezonderd bufferzones) en recreatiegebieden 

op minder dan 500 m van industriegebieden niet 

vermeld sub 3 of van gebieden van gemeenschaps-

voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3. woongebieden, landelijke woongebieden              

(uitgezonderd bufferzones) en gebieden voor 

verblijfsrecreatie op minder dan 500 m van 

gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine 

en middelgrote ondernemingen, van dienst-

verleningsgebieden of van ontginningsgebieden 

tijden de ontginning 

50 45 40 

4. woongebieden uitgezonderd gebieden sub 2 en sub 

3 
45 40 35 

5. industriegebieden, dienstverleningsgebieden, 

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbare nutsvoorzieningen en ontginnings-

gebieden tijdens de ontginning 

60 55 55 

6. recreatiegebieden uitgezonderd deze sub 2 en 

gebieden voor verblijfsrecreatie 
50 45 40 

7. alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, 

militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere 

besluiten richtwaarden worden vastgesteld 

45 40 35 

8. bufferzones 55 50 50 

 

2. Geluid ontvangende ruimten 
 

2.1 Private vertrekken 
 

De waarden van het geluidsdrukniveau binnen in een private woonst of vertrek dient te voldoen aan de 

waarden volgens de bepalingen van artikel 16 in onderhavig reglement. Voor de private woonsten zijn deze 

normen vastgesteld. Een geluidsdrukniveau wordt gemeten in de woning van de klager. Het geluidsdrukniveau 

van de bron die het geluid produceert, waargenomen binnenshuis de klager zijn vertrekken, dient te worden 

aangepast opdat de opgelegde normen binnenshuis kunnen worden gehandhaafd. 

 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 80 

Telkens als een geluidsniveau in db(A) wordt uitgedrukt, wordt dit niveau gemeten bij middel van een 

geluidsmeter, waarvan de meettolerantie niet groter is dan 1 db(A). Indien geen meettoestel voorhanden is, 

zullen de vaststellingen van de verbaliserende overheid (waarin de geluidshinder duidelijk wordt beschreven) 

een bindende kracht hebben. De metingen tot naleving van dit reglement zullen worden uitgevoerd met 

sonometers die voldoen aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische norm NBN 576.80. 

 

MILIEUKWALITEITSNORMEN VOOR GELUID IN PRIVATE VERTREKKEN  
 

 Gebied (Maximale) richtwaarden in dB(A) binnenshuis 

  7u. – 17u. 
overdag 

17u. – 22u. 
’s avonds 

22u. – 7u. 
’s nachts 

1. landelijke woongebieden en gebieden voor 

verblijfsrecreatie 

30 25 25 

2. industriegebieden, dienstverleningsgebieden, 

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbare nutsvoorzieningen en ontginnings-

gebieden tijdens de ontginning 

36 31 31 

3. woongebieden en alle andere gebieden 

uitgezonderd deze sub 1 en sub 2 

33 28 28 

 

Als de wanorde of het lawaai blijft aanhouden, kan de burgemeester overeenkomstig artikel 134ter of 134quater 

van de nieuwe gemeentewet iedere maatregel nemen die hij nuttig acht om een einde te stellen aan de storing, 

meer bepaald door de tijdelijke sluiting van het etablissement te bevelen gedurende de uren en voor de duur die 

hij bepaalt en dit gedurende een periode van maximum 3 maanden. 

 

De burgemeester kan, zelfs voor particuliere gevallen, afwijkingen toestaan op de bepalingen van de artikel 16 

ter gelegenheid van feestelijkheden of vieringen. 

 

Gebruik van toestellen met explosiemotoren of elektromotoren 

 
Art. 17. Het gebruik van grasmaaimachines, boomzagen, houtzagen en andere machines voor het gebruik 

buitenshuis, die door een explosiemotor of elektromotor worden aangedreven, is verboden op zondagen en 

wettelijke feestdagen. Op andere dagen is het gebruik ervan verboden tussen 22 uur en 7 uur. 

 

De verbodsbepalingen in dit artikel zijn echter niet van toepassing op landbouwmachines aangewend voor de 

normale exploitatie van een bedrijf. 

 
Afstelling en werking van motoren 

 
Art. 18. Het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot de luidruchtige afstelling van motoren, ongeacht 

hun vermogen.  

 

Het is tevens verboden voertuigen te testen, te laten proef- of warmdraaien, batterijen te laden e.d. waarbij de 

milieukwaliteitsnormen overschreden worden.  

 

In de bebouwde kom, of in de onmiddellijke nabijheid van woningen is het verboden aan de bestuurders van 

motorvoertuigen, hun motor te laten draaien bij stilstand, alsmede het voortdurend laten draaien van een motor 

voor het in werking houden van een koelsysteem dat op een voertuig bevestigd is. 

 

Alarmsystemen in voertuigen 

 
Art. 19. De voertuigen die zich in de openbare ruimte of op private eigendommen bevinden en uitgerust zijn met 

een alarmsysteem, mogen in geen enkel geval de buurt verstoren. De eigenaar van een voertuig waarvan het 

alarm afgaat, moet daar zo spoedig mogelijk een eind aan stellen. 

Wanneer de eigenaar niet opdaagt binnen de 15 minuten na het afgaan van het alarm, mogen de politiediensten 

de nodige maatregelen nemen om een einde te stellen aan deze hinder, op kosten en risico van de overtreder. 

 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 81 

Alarmsystemen in woningen 
 

Art. 20. Alarmsystemen geplaatst in enig onroerend goed en voorzien van een buitensirene (elk toestel dat 

geluidssignalen geeft, welke gehoord kunnen worden door derden die zich niet in het beveiligde goed bevinden) 

mogen in geen enkel geval de buurt verstoren. 

 

De buitensirene mag bij elk alarm maximum 3 minuten en enkel bij sabotage van het alarmsysteem maximum 8 

minuten geluidssignalen produceren (K.B. 19 juni 2002
11

). 

 

Bij elke alarmmelding moet de gebruiker, zijn contactpersoon of de bewakingscentrale vooraf nagaan –door 

vaststelling of technische verificatie- of het alarmsignaal werkelijk het gevolg is van een misdrijf of een poging 

daartoe. 

 

Na elke alarmmelding moet de gebruiker ervoor zorgen dat hijzelf, een contactpersoon, of een bewakingsagent 

aanwezig is bij het beveiligde goed binnen de tijdspanne afgesproken met de lokale politie. 

De gebruiker, zijn contactpersoon of een bewakingsagent is in staat, voor zover hij zich niet in een gevaarsituatie 

bevindt, 

- de politie binnen te laten 

- het alarmsysteem uit te schakelen. (K.B. 19 juni 2002) 

 

Wanneer het om een vals alarmsignaal gaat (een alarmsignaal dat niet het gevolg is van een binnendringen of 

een poging daartoe maar het gevolg van een technisch probleem of een foutieve bediening), de gebruiker, zijn 

contactpersoon of een bewakingsagent niet tijdig aanwezig is, geen toegang heeft tot het beveiligde goed of het 

alarmsysteem niet kan uitschakelen dan kan elke bevoegde politieambtenaar het buitenlicht of de buitensirene 

met alle middelen neutraliseren of laten neutraliseren zonder echter in een gebouw dat als woning wordt gebruikt 

te mogen binnendringen zonder de toestemming van de bewoner of van zijn contactpersoon. De kosten en het 

risico verbonden aan het neutraliseren zijn voor de overtreder met toepassing van het in voege zijnde 

tariefreglement. 

 

Geluidverwekkende hulpmiddelen bij handelsverrichtingen of dienstverlening 
 

Art. 21. Het aanwenden tussen 22 uur en 7 uur van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek of andere 

geluidverwekkende hulpmiddelen door handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, 

opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners, uitgezonderd dringende hulpverlening, met het 

doel de aandacht te trekken op de verkoop van een product of het verlenen van een dienst, is verboden. Tussen  7 

uur en 22 uur mag de geluidssterkte van de signalen zoals vermeld in de milieukwaliteitsnormen niet 

overschreden worden. Ze mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan 1 minuut en niet langer 

dan 10 seconden. 

 

Aankondigen van rustpauzen in handels- of nijverheidsondernemingen 
 

Art. 22. In werkhuizen, fabrieken of andere handels- of nijverheidsondernemingen is het verboden tussen 22 uur 

en 7 uur het begin of het einde van de arbeid of van rustpozen aan te kondigen bij middel van signalen of andere 

geluidsbronnen die buiten de gebouwen hoorbaar zijn. De in dit verband voortgebrachte geluiden mogen tussen 

7 uur en 22 uur niet langer duren dan 10 seconden en moeten beantwoorden aan de milieukwaliteitsnormen. 

 

Kampeerplaatsen 
 

Art. 23. In de campings mogen de geluidsinstallaties niet gebruikt worden tussen 22 uur en 7 uur tenzij voor 

dringende mededelingen. De maximum geluidssterkte van die installatie dient in verhouding te staan tot de 

uitgestrektheid van het kampeerterrein. 

 

Gebruik van crossmotoren en andere gemotoriseerde voertuigen 

 
Art. 24.  Onverminderd de toepassing van het koninklijk besluit van 10 juni 1976, houdende maatregelen tot de 

inrichting van wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen, heerst er een algemeen verbod om op 

openbare plaatsen en private terreinen wedstrijden, test- en oefenritten te houden met crossmotoren of andere 

gemotoriseerde voertuigen.  

                                                           
11 Koninklijk Besluit van 19 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en 

beheer van alarmcentrales (B.S. 29.06.2002). 
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Gebruik van vogelschrikkanonnen en luchtdrukkanonnen 
 

Art. 25. Het gebruik van vogelschrikkanonnen voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de 

akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester.  

 

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

 

Art. 26. Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 500 meter van een 

woongebied zoals bepaald in de gewestplannen en/of BPA’s en/of RUP’s, of  indien opgesteld in een gebied, 

ander dan woongebied, op een afstand van meer dan 300 meter van een woning en/of op een afstand van meer 

dan 200 meter van een openbare weg. 

 

Art. 27. Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden  tussen 21 uur en 8 uur. Op gemotiveerd verzoek kan  

in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald.  

 

Art. 28. De machtiging kan maximaal voor een duur van 3  weken na mekaar worden toegestaan, uitsluitend in 

de periode van 15 april tot 15 juni. Verder gebruik vereist het indienen van een nieuwe aanvraag. 

 

Art. 29.  Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren. 

 

Art. 30. De milieukwaliteitsnormen en richtwaarden voor geluid zoals voorzien in bijlage 2.2.1. van Vlaren II, 

dienen te worden toegepast. 

 

Art. 31. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van 

de hindergevoelige plaatsen of gebieden vermeld in artikel 26. 

 
Art. 32. De ambtenaren van politie, de hulpagenten en de technische ambtenaren van de gemeente als bedoeld in 

artikel 58, 1° van Titel I van het VLAREM zijn gelast met het toezicht op de naleving van deze verordeningen 

en de vaststelling van overtredingen. 

 

Art. 33. De machtiging kan worden geschorst of ingetrokken indien een overtreding van de artikelen 25 tot 31 of 

het bestaan van een overmatige hinder wordt vastgesteld. 

 

Strafbepalingen 
 

Art. 34. Degene die de bepalingen van de artikelen 5bis tot 33 overtreedt, kan bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

 

Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (artikel 561, 1°
12

) of met 

een administratieve geldboete van maximum 250 euro zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of 

nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 uur en 7 uur. 

 

 

                                                           
12 Artikel 561, 1° van het strafwetboek : 

« Met een geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen 

worden gestraft : 

1° zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord ; » 
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AFDELING 3. 

LICHTHINDER 
 

Algemeen 
 

Art. 35. Onverminderd de andere wettelijke bepalingen en de milieureglementering moet elke uitbater de nodige 

maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht 

zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid van personen.  

 

De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt 

beperkt. De hoofdbundel moet beperkt zijn tot een hoek van 15° onder het horizontaal vlak door het 

verlichtingstoestel, tenzij dit om technische of andere redenen niet mogelijk is of omwille van het feit dat het om 

een beschermd monument gaat waarop de plaatsing van toestellen vermeden dient te worden.  

De verlichting moet neerwaarts gericht zijn. 

 

Gespreide verlichting van het luchtruim 

 
Art. 36. Het is verboden gebruik te maken van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente voor het 

voortbrengen of projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing van lichtbundels (laserlicht, sky-

tracers, …) of gelijkaardig of verspreid licht.  

 

Terreinverlichting 
 

Art. 37. In periodes van inactiviteit op een terrein mag de terreinverlichting met hieronder eveneens te verstaan 

de verlichting van opritten en parkings, niet aangeschakeld zijn.   

 

Klemtoonverlichting 
 

Art. 38. Klemtoonverlichting (hieronder wordt ook verstaan private gevelverlichting, tuinverlichting, gerichte 

bron bij een reclamepaneel) heeft als doel om accenten te leggen op een logo, een product of architectonische 

elementen van een gebouw. De hele gevel verlichten is verboden. 

Klemtoonverlichting mag de weggebruikers niet verblinden, ook niet via reflectie op een te fel verlicht paneel. 

Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan, en dient te worden 

gedoofd / gedimd na 2 uur of na het einde van uitbating. 

 

Lichtreclame 
 

Art. 39. De lichtreclame dient te voldoen aan volgende lichttechnische kenmerken. 

Om lichtvervuiling te bestrijden en uit veiligheidsoogpunt dienen de luminanties van lichtgevende en verlichte 

publiciteitsborden te worden beperkt tot de waarden in onderstaande tabel.  

 

Oppervlakte van het lichtgevend vlak Maximale luminantie 

<= 0,5 m² 500 cd/m² 

> 0,5 m² en < 10 m² 400 cd/m² 

>= 10 m² 300 cd/m² 

 

De bovenvermelde waarden kunnen worden opgelegd voor elke plaats op het voetpad of aan de rand van de weg 

op een hoogte van 1,60 meter en voor elke plaats in een vensteropening van een woning. 

Lichtreclame mag de weggebruikers niet verblinden, ook niet via reflectie op een te fel verlicht paneel. 

Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen, en dient te worden 

gedoofd / gedimd na 2 uur of na het einde van uitbating. 

 

Verblinden en hinderen van wegverkeer 
 

Art. 40. Het is verboden op de openbare weg reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen aan te 

brengen die de bestuurders verblinden, die hen in dwaling brengen, die, zij het ook maar gedeeltelijk, 

verkeersborden voorstellen of nabootsen, die van ver met deze verkeersborden worden verward, of die op enige 

andere wijze de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden verminderen. 
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Het is verboden een luminositeit met een rode of een groene tint te geven aan alle reclameborden, uithangborden 

of inrichtingen die zich binnen een afstand van 75 meter van een verkeerslicht, op minder dan 7 meter boven de 

grond bevinden.  

 

Strafbepalingen 
 

Art. 41. Degene die de bepalingen van de artikelen 35 tot 40 overtreedt, kan bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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AFDELING 4. 

WATER EN EROSIE 
 

Erosiebestrijdings- en waterbeheersingsmaatregelen 

 
Art. 42. De huurders, pachters of eigenaars, indien er geen huurders of pachters zijn, zijn ertoe gehouden de 

akkers, tuinbouwgronden en fruitplantages zo te gebruiken en te bewerken dat het overstromingsgevaar tot een 

minimum beperkt wordt. 

Meer in het bijzonder dienen volgende voorzorgsmaatregelen getroffen op landbouwpercelen die 5% of meer in 

helling zijn gelegen: 

� bestaande grachten moeten opengehouden worden en regelmatig worden geruimd; 

� kleine landschapselementen (hagen, houtwallen, erosiepoelen, bermen, holle wegen, …) behouden als 

waterbufferende elementen; 

� enkel ploegen en inzaaien, dwars gericht op de hellingsrichting, en niet binnen de eerste 3 meter afstand 

vanaf de laagst gelegen perceelsgrenzen, voor de percelen met een breedte dwars op de helling, van 

minimaal 100 meter, tenzij kan aangetoond worden dat voormelde maatregel technisch niet haalbaar is. 

Aanvullend dienen volgende voorzorgsmaatregelen getroffen op landbouwpercelen die 10% of meer in helling 

zijn gelegen: 

� na het oogsten van de teelt, en ten laatste op uiterlijk 15 oktober, moet een wintergewas of 

groenbemester ingezaaid worden, opdat het geploegde land voor de winter begroeid is. Het wintergewas 

of de groenbemester blijft ten minste aanwezig tot 15 februari van het volgende jaar; 

� niet ploegen binnen een afstand van 3 meter van een openbare weg. 

 

Hellingskaarten 

 
Art. 43. De hellingskaarten in bijlage duiden aan welke percelen geheel of gedeeltelijk meer dan respectievelijk 

5% (licht paars) en 10% (donker paars) in helling zijn gelegen. 

 

Strafbepalingen 
 

Art. 44. Degene die de bepalingen van artikel 42 overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 

geldboete van maximum 250 euro. 
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AFDELING 5. 

DIEREN 
 

Definities 

 
Art. 45. Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk wordt verstaan onder agressieve, kwaadaardige 

of gevaarlijke dieren: 

- elk dier dat wanneer hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijke en onmiskenbare 

wijze iemand bedreigt of naar iemand toeloopt; 

- elk dier dat iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie; 

- elk dier dat een ander dier verwondt of aanvalt zonder provocatie. 

 

Muilkorven van kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke dieren 

 
Art. 46. Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke dieren, zoals bepaald in artikel 45, moeten gemuilkorfd worden 

door de eigenaar of de begeleider zodra ze op de openbare weg of openbare plaatsen komen. 

 

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

 

Bewaking van voertuigen of andere goederen in voor publiek toegankelijke ruimte door kwaadaardige, 
agressieve of gevaarlijke dieren 

 
Art. 47. Het is verboden op de openbare ruimte voertuigen en andere goederen te doen bewaken door 

kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke dieren, ook al zijn deze vastgebonden of in het voertuig geplaatst. 

 
Dood of zware verwonding van dieren of vee 

 
Art. 48. De eigenaars, bezitters of bewakers van dieren dienen steeds te voorkomen dat schade, verwonding of 

de dood wordt veroorzaakt bij andere dieren of vee, aan een ander toebehorend, door het laten rondzwerven van 

kwaadaardige, agressieve, gevaarlijke of woeste dieren. 

 
Houden van wilde dieren 

 
Art. 49.  Op het grondgebied Aarschot heerst een verbod op het houden van wilde dieren.   

 

Houden van varkens 

 
Art. 49bis. Op het grondgebied Aarschot  is het houden van meer dan één varken (Sus Scrofa of Sus 

Domesticus) ouder dan 10 weken in lokalen of installaties waarvoor geen melding of vergunning volgens het 

decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning is vereist, verboden, indien de exploitatie ingericht 

werd op de percelen die volgens het gewestplan Aarschot - Diest (K.B. van 7/11/1978), ingekleurd staan als 

woongebied. 

 

Begeleiden, lopen en vervoeren van dieren 

 
Art. 50. Het is de eigenaars, bezitters of bewakers van honden en andere dieren, verboden deze onbewaakt vrij te 

laten rondlopen, en meer bepaald: 

a) in parken en plantsoenen; 

b) op openbare wegen en fietspaden; 

c) in de openbare bossen; 

d) op speelpleinen; 

e) in recreatiecentra; 

f) in natuurreservaten; 

g) op alle voor publiek toegankelijke plaatsen. 

h) in IVON, VEN zoals bepaald in natuurdecreet; 

i) in kwetsbare gebieden zoals opgesomd in Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 en 

zijn uitvoeringsbesluiten; 

j) in vogelrichtlijngebieden en habitatgebieden. 

 

In en op voormelde plaatsen dienen de dieren verplicht aan de leiband te worden gehouden. 
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De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider van het dier elk ogenblik kan beletten om personen of dieren 

te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. 

 

Het is verboden dieren te laten begeleiden door personen die het dier niet onder controle kunnen houden. 

 

Dit verbod geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een kudde begeleiden, die voor 

reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden. 

 
Onbewaakte en loslopende dieren 

 
Art. 51. Onbewaakte loslopende dieren aangetroffen op openbare wegen of openbare plaatsen, kunnen door de 

bevoegde personen of in opdracht van de bevoegde personen, worden gevangen en overgebracht naar het 

dierenasiel of andere geschikte lokaties, onverminderd de bepalingen van artikel 30 van de wet op het 

politieambt
13

 en artikel 36, 1° van de wet op de bescherming en het welzijn der dieren
14

. 

 

Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier. 

 

Achterlaten van dieren in geparkeerde voertuigen 

 
Art. 52. Het is verboden op de openbare weg dieren achter te laten in een geparkeerd voertuig als dat een gevaar 

of ongemak kan opleveren voor personen of voor de dieren zelf. Deze bepaling is ook van toepassing in 

openbare parkings en plaatsen. 

 

Binnendringen en bezetting van bewoonde plaatsen  
 

Art. 53. De eigenaar, bezitter of bewaker van paarden, trek-, last- of rijdieren, die aan zijn zorg zijn 

toevertrouwd, dient te allen tijde te voorkomen dat de dieren in een bewoonde plaats binnendringen.  

 

Toegang en betreding van private gronden 

 
Art. 54. Het is de eigenaars, bezitters of bewakers van dieren, zij die zonder daartoe gerechtigd te zijn, verboden 

om op andermans private grond(en) te komen, erover te gaan of hun dier erover te doen lopen. 

 

Toegang en betreding van publiek toegankelijke etablissementen 

 
Art. 55. Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke etablissementen 

waartoe dat dier geen toegang heeft, hetzij op basis van een intern reglement dat aan de ingang uithangt, hetzij 

door borden of pictogrammen die dat duidelijk maken met uitzondering voor honden die speciaal opgeleid zijn 

om blinden of andere mensen met een handicap te geleiden, dit alles onverminderd de wettelijke en 

reglementaire bepalingen betreffende de hygiëne van de lokalen en de personen in de voedingssector.  

 

Africhten van dieren 
 
Art. 56. Behoudens vergunning is het africhten van een dier in de openbare ruimte verboden. Deze bepaling is 

niet van toepassing op de africhting van dieren door de politiediensten. 

 

                                                           
13   Artikel 30 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en latere wijzigingen : 

« De voorwerpen en dieren die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van de personen en de veiligheid van 

goederen kunnen, in een voor het publiek toegankelijke plaats, door (een politieambtenaar), met het oog op de handhaving van de openbare 

rust, aan de eigenaar, de bezitter of de houder onttrokken worden, die er niet langer vrij over kan beschikken, zolang zulks met het oog op de 

handhaving van de openbare rust vereist is. Deze bestuurlijke inbeslagneming geschiedt overeenkomstig de richtlijnen en onder 

verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie. 

De voorwerpen in beslag genomen bij wijze van bestuurlijke maatregel, worden gedurende zes maanden ter beschikking gehouden van de 

houder, bezitter of eigenaar tenzij het om dwingende redenen van openbare veiligheid gerechtvaardigd is om ze onmiddellijk te vernietigen. 

Tot die vernietiging wordt besloten door de bevoegde (overheid van bestuurlijke politie).  

De Koning bepaalt de nadere regels voor het bewaren, teruggeven of vernietigen van de in beslag genomen voorwerpen. » 

 
14 Artikel 36 van de wet van 14 augustus 1986 op de bescherming en het welzijn der dieren en latere wijzigingen : 

« Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval, van strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met een boete van 

26 frank tot 1 000 frank, hij die: 

1° de aanvalsdrift van een dier opdrijft door het op te hitsen tegen een ander dier; » 
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Duivensport 

 
Art. 57. Het is verboden alle soorten van duiven die niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen van 7 

uur tot 18 uur op de zaterdagen, de zondagen en wettelijke feestdagen waarop duivenvlucht - prijskampen 

plaatshebben en dit vanaf 1 april tot en met de laatste zondag van oktober. 

 

In geval van overmacht, slecht weer of andere oorzaken, waarbij de vluchten niet op vermelde dagen worden 

gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag en is de deelnemende liefhebber verplicht kenbaar te 

maken dat de duiven niet op vermelde datum werden gelost. 

 

Elke handeling die de duivenliefhebber schade kan toebrengen, is te allen tijde verboden. Hieronder wordt onder 

meer verstaan:  

- slaan op en zwaaien met allerlei voorwerpen,  

- ophangen van allerlei voorwerpen in de nabijheid van de hokken,  

- het opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen  

- en in het algemeen elke daad die de duiven kan doen op- of afschrikken. 

 

Deze voorwerpen kunnen in beslag genomen worden en verwijderd worden op kosten van de overtreder. 

 

Al de duivenmaatschappijen in de gemeente aangesloten bij de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond, 

door de Minister van Landsverdediging toegelaten, zijn verplicht een officiële lijst van de aangesloten leden 

alsmede van iedere wijziging terzake over te maken aan de burgemeester van de gemeente. 

 

Kleiduifschieten 

 
Art. 58. Het kleiduifschieten, evenals het elektronisch kleiduifschieten mag slechts georganiseerd worden tussen 

14 uur en 19 uur en mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating daartoe van de burgemeester. 

 

Deze schriftelijke toelating dient zich te bevinden op de plaats van het gebeuren en dient door de organisatoren 

voorgelegd te worden aan de politie wanneer deze daarom verzoeken. 

 

Onverminderd het artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 juli 2000
15

 en artikel 14 ter van de wet van 3 januari 

1933
16

 kan in geval van overtreding van de bepalingen van onderhavig artikel het college van burgemeester en 

schepenen de administratieve schorsing of de administratieve intrekking van de toelating uitspreken. 

 

Wild-West-Rodeo’s, koersen, jachten en gevechten met dieren 

 
Art. 59. Er heerst een algemeen verbod op het houden van wild-west-rodeo’s. Onder wild-west-rodeo’s wordt 

verstaan de organisatie van volksvermaken, met gebruik of misbruik van dieren voor doeleinden, vreemd aan 

hun natuur, zoals ondermeer ezelskoersen, lama-, kamelen- en geitenraces, varkens- en ganzenjachten.  

 

Overeenkomstig de wet op de bescherming en het welzijn der dieren is het verboden dierengevechten of 

schietoefeningen op dieren te organiseren, aan te moedigen of eraan deel te nemen evenals hierover 

weddenschappen te organiseren of aan deel te nemen. 

 

                                                           
15 Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden (B.S. 01.08. 2000): 

“De artikelen 2, § 1, 2de lid, 1° en 3°, en 3, 4°, 5° en 11° zijn niet van toepassing op de erkenning van plaatsen waar hoogstens een maal per 

jaar een schietactiviteit wordt georganiseerd. In dit geval doet de gouverneur uitspraak binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag 

tot erkenning en van de nodige stukken; bovendien is de erkenning vrijgesteld van rechten en retributies.” 

 
16 Artikel 14ter van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van den handel in en het dragen van wapenen en op den handel in munitie 

(B.S. 22.06.1933): 

<ingevoegd bij Wet 18.07.1997, artikel 19, inwerkingtreding 28.08.1997>  

“Alleen de natuurlijke personen of rechtspersonen die overeenkomstig artikel 1 zijn erkend, worden gemachtigd om een schietinstallatie voor 

vuurwapens, al dan niet gelegen in een gesloten lokaal, uit te baten, of af en toe of regelmatig oefeningen voor sportschieten te organiseren. 

De Koning bepaalt de erkenningsvoorwaarden op voorstel van de Ministers die bevoegd zijn voor Justitie en Binnenlandse Zaken. 

Dit artikel is niet van toepassing op de schietinstallaties of de schietoefeningen die enkel bestemd zijn voor de opleiding of de training van de 

ambtenaren van de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht die overeenkomstig artikel 22, derde lid, worden aangeduid.” 
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Slachting van dieren 

 
Art. 60. Eveneens is het verboden dieren te slachten, elders dan in een slachthuis, tenzij met schriftelijke en 

voorafgaande toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde en voorzover het vlees uitsluitend bestemd is 

om te voorzien in de behoeften van de eigenaar en zijn gezin. 

 

Rituele slachtingen van dieren mogen uitsluitend plaatsvinden in erkende slachthuizen of in een inrichting 

erkend door de bevoegde minister op voorwaarde dat de eigenaar ten minste twee volle dagen, 48 uur vooraf een 

slachtingsaangifte doet bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats.  Rituele slachtingen thuis zijn te allen tijde 

verboden. 

 

Uitwerpselen van dieren 
 

Art. 61. De begeleiders van dieren worden gehouden en zijn verplicht: 

- te beletten dat hun dier de parken en plantsoenen, de speelpleinen, de recreatiecentra, andere voor publiek 

toegankelijke plaatsen, alsmede de voet- en de fietspaden, de rijwegen, de wandelpaden en de bermen 

bevuilt; 

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

- te allen tijde in het bezit te zijn van een poepzakje voor het begeleide dier. 

 

Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en reinigen door de 

gemeente aan de overtreder aangerekend, met toepassing van het in voege zijnde tariefreglement. 

 

Openbare veiligheid en openbare gezondheid 
 

Art. 62. Het is verboden op de openbare weg dieren bij zich te hebben waarvan het aantal, het gedrag of de 

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

 

Het is verboden op het grondgebied van de gemeente dieren te houden, te bewaken of te begeleiden die een 

gevaar betekenen voor de fysische integriteit van mensen, dieren of goederen.  

 

De dieren die een levensgevaar of gevaar voor de fysische integriteit van personen of de veiligheid van goederen 

betekenen, kunnen in de plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek aan het vrije bezit van de eigenaar of aan 

de bezitter ervan onttrokken worden door de politie voor het bewaren van de openbare rust en dit op kosten van 

de eigenaar of de bewaker. 

 

Tentoonstelling van dieren in circussen 
 

Art. 63. Het is verboden op de openbare weg te komen met kwaadaardige, gevaarlijke of agressieve dieren of 

deze te kijk te stellen zelfs in gesloten kooien of voertuigen.  

 

Mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester, kunnen dieren tentoon worden gesteld door 

circussen. 

 

Aanhoudend geblaf 

 
Art. 64. Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de buren door aanhoudend geblaf of ander 

aanhoudend geluid.  

 

Honden aan de ketting 

 

Art. 64bis 
§1. Het is verboden honden aan een ketting vast te leggen. Indien een hond, buiten de woning, geen gebruik kan 

maken van een ruimte in open lucht, voldoende groot en genoeg omheind, dient hij ondergebracht te worden in 

een doelmatige ren met een minimum oppervlakte van vier vierkante meter. De hond moet beschikken over een 

degelijk hok dat waterdicht is en beschermd is tegen alle weersomstandigheden. 

 

§2. De dieren waarvan de fysische integriteit in het gedrang komt door het ketenen, kunnen door de bevoegde 

personen of in opdracht van de bevoegde personen, aan het vrije bezit van de eigenaar of aan de bezitter ervan 

onttrokken worden en overgebracht worden naar het dierenasiel of andere geschikte locaties. De inbeslagneming 
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geschiedt overeenkomstig de richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van de politie. De bezitter of eigenaar 

kan niet langer vrij beschikken, zolang het welzijn van de dieren niet kan worden gewaarborgd.   

 

Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier. 

 

Begraven van huisdieren 

 
Art. 64ter. Het is verboden huisdieren met een lichaamsgewicht van meer dan 10 kg te begraven in eigen tuin. 

De begraving is onderworpen aan bijkomende voorschriften. 

• Alleen gezelschapsdieren die niet gestorven zijn aan een op mens, of dier overdraagbare ziekte 

mogen worden begraven.  

• Begraven mag alleen in een zanderige grond.  

• Het dier moet in een put begraven worden van minstens een halve meter diep. Het dier moet wel 

boven het grondwaterniveau liggen. De put moet gegraven worden op minimum 2 meter afstand 

van de perceelsgrens. 

• Er mogen geen plastic zakken of andere slecht afbreekbare verpakkingen en voorwerpen mee 

begraven worden.  

• De dode dieren mogen voor hun begraving enkel verpakt worden in biologisch afbreekbare 

materialen.  

• Er mogen enkel huisdieren worden begraven. Landbouwdieren mogen niet begraven worden. 

Strafbepalingen 
 

Art. 65. Degene die de bepalingen van de artikelen 45 tot 64ter overtreedt, kan bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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AFDELING 6. 

MESTSTOFFEN 
 

Vervoer, gebruik en lozen van meststoffen 

 
Art. 66. Meststoffen moeten op dergelijke manier geladen worden dat niets ervan de openbare weg kan bevuilen. 

Het vervoer van meststoffen die van aard zijn om geurhinder te verspreiden, moet geschieden in gesloten vaten 

of recipiënten, teneinde de geuroverlast te beperken tot een minimum. Alle ladingen met vaste meststoffen 

dienen steeds te worden voorzien van een afdekzeil. Meststoffen die op de openbare weg terechtkomen, moeten 

onmiddellijk verwijderd worden. De lokatie waar de meststoffen op de openbare weg werden gedeponeerd, dient 

na opruiming grondig te worden gereinigd. 

 

Het is verboden mest in de nabijheid van straten, wegen, beken en waterlopen in het algemeen, neer te leggen. 

 

Het is verboden meststoffen te lozen of te storten in de openbare rioleringen, in oppervlaktewateren en op 

openbare wegen, bermen en andere plaatsen dan cultuurgronden. 

 

Opslag van meststoffen 

 
Art. 67. De opslag van meststoffen, permanent of tijdelijk, is verboden op minder dan 100 meter van een 

vergund gebouw.  

Alle uitgespreide mest of aal dient binnen een tijdspanne van 24 uur te worden ondergewerkt. 

 

Strafbepalingen 

 
Art. 68. Diegene die de bepalingen van de artikelen 66 en 67 overtreedt, kan bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro . 

 

 

AFDELING 7. 

SCHADELIJKE STOFFEN EN AFVAL VAN DIERLIJKE OORSPRONG 
 

Vervoer van schadelijke stoffen en afval van dierlijke oorsprong 

 
Art. 69.  Het vervoer van stoffen die van aard zijn ongezonde uitwasemingen te verspreiden, moet geschieden in 

dichtgesloten vaten of recipiënten, teneinde geen geuren te verspreiden. 

 

Voor hetzelfde vervoer moet gebruik gemaakt worden van hermetisch gesloten wagens, die onmiddellijk na 

ontlading moeten gekuist en ontsmet worden. Het vervoer van beenderen of andere afval van dierlijke aard mag 

slechts geschieden in hermetisch afgesloten wagens of bakken, na besproeiing van voormelde stoffen met een 

ontsmettend of reukopnemend product. 

 

De burgemeester kan alle nodige maatregelen treffen om de openbare gezondheid en veiligheid te vrijwaren. 

 

Strafbepalingen 

 
Art. 70. Diegene die de bepalingen van artikel 69 overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 

geldboete van maximum 250 euro. 

 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 92 

AFDELING 8.  

BESTRIJDING VAN EIKENPROCESSIERUPSEN 
 

 

Definitie - beheerder 

 
Art. 71. Alle personen die, in welke juridische hoedanigheid ook, het genot hebben van cultuurgronden, bossen en 

parken (cfg. bosdecreet), gebieden met een natuurbeherende functie, zoals natuurreservaten, bos- en parkgebieden 

volgens het gewestplan, tuinen en terreinen, hierna "beheerders" genoemd. 

 

Meldingsplicht 

 
Art. 72. Iedere beheerder die de aanwezigheid van de eikenprocessierups vaststelt, dient het gemeentebestuur 

(dienst Leefmilieu - departement ROL) hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 

 

Informatieplicht 

 
Art. 73. De beheerders, als vermeld onder artikel 74 §1 en 74 §2, zijn verplicht om, via het plaatsen van 

duidelijke waarschuwingsborden, voorbijgangers van de aanwezigheid van de processierups in te lichten en te 

wijzen op het gevaar en op persoonlijke preventieve maatregelen. 

 

Bestrijdingsmaatregelen 

 

Art. 74. 
§1. Maatregelen op cultuurgronden, in bossen en parken (als gedefinieerd volgens de bepalingen ingeschreven in 

het bosdecreet), in gebieden met een natuurbeherende functie (natuurreservaten), en in bos- en parkgebieden 

volgens het gewestplan: 

 

Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld, zal na overleg met de beheerders 

worden beslist welke maatregelen mogelijk of noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid. Indien het 

handelt om lokaties die redelijkerwijze al dan niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers en wandelaars, 

zal na overleg met de beheerders worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk moet worden 

afgesloten, of dat de beheerders al dan niet de nodige bestrijdingsmaatregelen dienen te treffen. Indien 

tot bestrijding wordt overgegaan, dient de beheerder de eikenprocessierupsen te laten verwijderen en 

hierbij de medewerking en bijstand te verlenen aan een gespecialiseerd bedrijf dat instaat voor de 

bestrijding. De beheerders zijn tevens verplicht om tijdens de eerstvolgende nuttige periode (eind april - 

eind mei) preventief te laten besproeien. Bij deze besproeiing mag enkel gebruik worden gemaakt van 

bacteriële middelen (Bacillus thuringiensis).  

 

§2. Maatregelen in andere gebieden (private terreinen, tuinen, …) op minder dan 5 meter verwijderd van 

openbare plaatsen en wegen: 

 

Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld op minder dan 5 meter afstand 

(maaiveldniveau) van de openbare plaatsen en wegen, in gebieden andere dan onder artikel 74 §1 

beschreven, zijn de beheerders van deze gebieden verplicht om de eikenprocessierupsen te laten 

verwijderen. De beheerders zijn tevens verplicht om tijdens de eerstvolgende nuttige periode (eind april 

- eind mei) preventief te laten besproeien. Bij deze besproeiing mag enkel gebruik worden gemaakt van 

bacteriële middelen (Bacillus thuringiensis). 

 

De beheerders dienen hierbij hun medewerking en bijstand te verlenen aan de stedelijke diensten en/of 

het gespecialiseerde bedrijf, aangeduid door het stadsbestuur Aarschot, die voormelde taken voor zich 

nemen.   

 

§3. Maatregelen in andere gebieden (private terreinen, tuinen, …) op meer dan 5 meter verwijderd van openbare 

plaatsen en wegen: 

 

Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld op meer dan 5 meter afstand 

(maaiveldniveau) van de openbare plaatsen en wegen, in gebieden andere dan onder artikel 74 §1 

beschreven, zijn de beheerders van deze gebieden verplicht om zelf de nodige bestrijdingsmaatregelen 

te laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma. De beheerders worden tevens opgelegd om zelf in te 
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staan voor het nemen van preventieve maatregelen tijdens de eerstvolgende nuttige periode (eind april - 

eind mei). Bij deze besproeiing mag enkel gebruik worden gemaakt van bacteriële middelen (Bacillus 

thuringiensis).  

 

Uitzonderingsmaatregelen: Uitzonderingsmaatregelen kunnen worden gemaakt voor locaties waarvoor 

de stedelijke diensten en/of brandweerdiensten oordelen dat een verplichte verwijdering met 

hoogdringendheid dient te worden uitgevoerd. De nodige bestrijdingsmaatregelen kunnen dan alsnog 

uitgevoerd worden door het gespecialiseerde bedrijf en/of de brandweerdiensten die in naam van het 

stadsbestuur Aarschot optreden. De werkzaamheden staan onder toezicht van de gemeentelijke 

brandweer en/of de stedelijke diensten. 

 

Kostprijs 
 

Art. 75.  
§1. De kosten die gepaard gaan met de verwijdering van de eikenprocessierups, alsook de preventieve behandeling 

met bacteriële middelen, in gebieden, als vermeld onder de artikelen 74 §1 en 74 §3, vallen volledig ten laste van 

de beheerders. De kosten die gepaard gaan met het nemen van uitzonderingsmaatregelen binnen de gebieden onder 

artikel 74 §3 vallen ten laste van het stadsbestuur Aarschot. 

 
§2. De verplichte verwijdering en preventieve besproeiing voor de locaties, als beschreven in artikel 74 §2, 

worden uitgevoerd door de gemeentelijke brandweer, de stedelijke diensten, de civiele bescherming of/en door een 

gespecialiseerd bedrijf, aangeduid door het stadsbestuur Aarschot. De kosten ervan zijn ten laste van de gemeente.  

 

Beoordeling en toezicht 

 
Art. 76. De gemeentelijke brandweer en/of stedelijke diensten oordelen of de verplichte verwijdering en/of 

preventieve besproeiing nodig zijn binnen de bepalingen van dit reglement.  

 

Strafbepalingen 
 

Art. 77. Diegenen die de bepalingen van de artikelen 72, 73, 74 of 75 overtreden, kunnen bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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HOOFDSTUK V – DE GROENE RUIMTEN 

 

Algemeen 
 

Art. 71. In de zin van dit hoofdstuk verstaat men onder groene ruimten de openbare plantsoenen, bossen, parken, 

tuinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en 

in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen of ontspanning. 

 

Art. 72. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle gebruikers van de groene ruimten. 

 

Toegang tot de groene ruimten 

 
Art. 73. De openingsuren van de openbare parken en tuinen worden aangeplakt op een of meerdere ingangen 

ervan. 

 

Indien de openingsuren ontbreken, zijn de parken en tuinen toegankelijk op eigen risico van de bezoekers van 

zonsondergang tot –opgang, net als bij stormweer. 

 

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

 

Art. 74. Niemand mag zich toegang verschaffen tot openbare parken en tuinen buiten de openingsuren of in 

geval van de in artikel 73 beoogde sluiting. 

 

Art. 75. Behoudens uitzondering is de toegang tot grasperken verboden voor alle personen, dieren en voertuigen.  

 

Grasperken die mogen betreden worden, zijn aangeduid door specifieke borden. 

 

Art. 76. Niet-gemotoriseerde voertuigen, paarden, vee, fietsen, steps, skateboards en rolschaatsen en dergelijke 

zijn verboden in groene ruimten, met uitzondering van kinderwagens en rolstoelen voor mindervaliden, alsook 

fietsen bestuurd door kinderen jonger dan 11 jaar en in de mate dat hun gedrag de veiligheid van de andere 

gebruikers niet in het gedrang brengt. 

 

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

 

Art. 77. Behoudens door de bevoegde overheid afgegeven vergunning mag geen enkel motorvoertuig in groene 

ruimten circuleren. 

 

Activiteiten in de groene ruimten 

 
Art. 78. Niemand mag in de groene ruimten overgaan tot spelen die de gebruikers kunnen hinderen of de rust 

van de plaats of van de bezoekers kunnen verstoren. 

 

Art. 79. Het is verboden de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, voor andere 

spelen of sporten of voor andere doeleinden te gebruiken. 

 

Art. 80. Het is verboden om een bedrijfs- of beroepsbezigheid uit te oefenen, koopwaren uit te stallen of te 

verkopen, reclame te maken, drukwerk of om het even wat uit te delen zonder schriftelijke toelating van de 

burgemeester. 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan op advies van de technische dienst afwijken van onderhavig 

artikel voor de organisatie van uitzonderlijke evenementen. 

 

Maken van vuur 
 

Art. 81. Het is verboden vuur te maken in groene ruimten, behoudens een machtiging van de burgemeester. 

 

Gebruik van reclame 
 

Art. 82. Het is verboden in groene ruimten reclameborden of –affiches te plaatsen of andere commerciële 

reclamemiddelen te gebruiken zonder vergunning van de bevoegde overheid. 
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Toegang voor dieren 
 

Art. 83.  
§ 1. Het is verboden dieren binnen te brengen in speelterreinen met uitzondering van politiehonden, honden 

speciaal opgeleid om gehandicapten te begeleiden, honden die voor een reddingsoperatie worden ingezet. 

 

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

 

§3. Dieren waarover men de hoede heeft, mogen hun uitwerpselen enkel in speciaal daartoe ingerichte plaatsen 

achterlaten, indien deze niet aanwezig zijn gelden de regels van artikel 61 van onderhavig reglement. 

 

Gevaarlijke dieren en voorwerpen 

 
Art. 84. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden gevaarlijke dieren of gevaarlijke 

voorwerpen in groene ruimten binnen te brengen. 

 

Voederen van dieren 
 

Art. 85. Het is verboden in groene ruimten voedsel voor zwervende dieren of vogels achter te laten, neer te 

leggen of te werpen. 

 

Kamperen  
 

Art. 86. Het is verboden in groene ruimten te kamperen in een tent, enig voertuig, caravan of mobilhome te 

verblijven, te slapen, behoudens vergunning van de burgemeester. 

 

Verstoren van het natuurlijke milieu 

 
Art. 87. Het is verboden op welke manier dan ook door eigen toedoen of door toedoen van personen, dieren of 

zaken waarover men de hoede of toezicht heeft, de groene ruimten alsmede hun roerende goederen en 

monumenten te bevuilen. 

 

Het is verboden het ijs dat gevormd is op het water in groene ruimten, te vervuilen door er voorwerpen, 

substanties of dode of levende dieren op te werpen of te gieten. 

 

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

 
Art. 88. Het is verboden vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere dieren die zich in de 

omgeving bevinden, lastig te vallen. 

 

Art. 89.  Het is verboden knoppen en bloemen of planten te verwijderen. 

 

Art. 90.  Het is verboden: 

- bomen te verminken, te schudden of te ontschorsen;  

- takken, bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden;  

- palen of andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken;  

- wegen en dreven te beschadigen;  

- zich te begeven in bloemperken en -tapijten, ze te vernietigen of te beschadigen en in bomen te klimmen. 

 

Verstoren van de vaste structuren 

 
Art. 91. Het is eveneens verboden op kunstwerken te klimmen en op plaatsen te komen waar dit volgens de 

opschriften verboden is. 
 

Strafbepalingen 

 
Art. 92. Diegene die de bepalingen van de artikelen 71 tot en met 91 overtreedt, kan bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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HOOFDSTUK VI - AMBULANTE HANDEL 

 
 
Art. 1. Ambulante activiteiten uitgeoefend op andere plaatsen dan op de openbare markten, openbare weg of ten 

huize van de consument vallen onder toepassing van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de 

organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. 

 

Art. 2. Personen die hun beroep uitoefenen op de overeenkomstig de bepalingen van voorgaande ingenomen 

staanplaatsen, mogen er hun aanwezigheid niet aankondigen door geroepen of gesproken boodschappen of met 

andere middelen op een wijze die de openbare orde of rust verstoort. 

 

In geval van overtreding van onderhavig artikel kan het college van burgemeester en schepenen de toegekende 

vergunning intrekken of schorsen. 

 

Art. 3. De handelaars die hun activiteit met behulp van een voertuig uitoefenen, mogen de openbare veiligheid 

en de vlotte doorgang, de openbare rust, netheid en gezondheid niet in het gedrang brengen. 

 

Onverminderd artikel 33 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975
17

 houdende algemene regeling van de 

politie op het wegverkeer mogen deze handelaars, om het cliënteel van hun komst te verwittigen, geen gebruik 

maken van geluidsmiddelen die de openbare rust kunnen verstoren. 

 

Art. 4.  Het is verboden: 

 

1. een kermis te organiseren of zich als foorkramer te vestigen op een voor het publiek toegankelijk privaat 

terrein zonder vergunning van de bevoegde overheid; 

 

2. een kermisattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten de voorziene plaatsen en data voor 

iedere kermis of foor, alsook in de gevallen dat de overheid de intrekking van de concessie of de vergunning 

beveelt; 

 

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

 

De kermisattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met onderhavige bepaling moeten verplaatst 

worden bij het eerste politiebevel. Bij ontstentenis zal het bestuur ertoe overgaan op kosten en risico van de 

overtreder bij toepassing van het in voege zijnde tariefreglement. 

 

 

                                                           
17 Artikel 33 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S. 

09.12.1975) :  

« Gebruik van geluidstoestellen : 

§1. Het is verboden andere toestellen voor het geven van geluidssignalen te gebruiken dan die welke voorzien zijn in dit reglement of in de 

technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen. 
§2. Geluidssignalen moeten zo kort mogelijk zijn. Zij zijn alleen toegelaten om een noodzakelijke waarschuwing te geven ten einde een 

ongeval te voorkomen en, buiten de bebouwde kommen wanneer men een bestuurder die men wil inhalen moet waarschuwen. 

§3. Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, behalve bij dreigend gevaar, moeten de geluidssignalen vervangen worden 

door het kortstondig en afwisselend aansteken van de grootlichten en de dimlichten. » 
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HOOFDSTUK VII – MARKTEN 

 

 
Art. 1. De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht. De specifieke regelgeving 

inzake de organisatie van de openbare markten wordt door de gemeente vastgelegd in een marktreglement (zie 

bijlage 1.). 

 

Art. 2. Na het sluiten van de verkoop mogen gesloten kramen niet op de openbare weg achtergelaten worden. 

Ten laatste 1 uur na het sluiten van de verkoop moet de marktkramer het marktplein verlaten hebben met zijn 

goederen, kramen en voertuigen. 

 

Eenieder die de bepalingen van dit artikel niet naleeft, kan bestraft worden met een administratieve geldboete 

van maximum 250 euro. 
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HOOFDSTUK VIII – BIJZONDERE BEPALINGEN UIT HET STRAFWETBOEK 

 

 

Art. 1. Kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro, zij die tegen gestelde 

lichamen of tegen bijzondere personen andere beledigingen richten dan in boek II, titel VIII, hoofdstuk V, van 

het strafwetboek. 

 

Art. 2.  Onderstaande gedragingen, zoals beschreven in het strafwetboek, kunnen bestraft worden met de 

respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met een administratieve geldboete van maximum 250 

euro.  

 

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

- Kwaadwillig bomen omhakken (art. 537 Sw ); 

- Opzettelijk beschadigen of vernielen van roerende goederen (art. 559, 1° Sw); 

- Nachtlawaai (art. 561, 1° Sw); 

- Beschadiging van landelijke of stedelijke afsluitingen (art. 563, 2° Sw); 

- Plegen van lichte gewelddaden (art. 563, 3° Sw). 
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HOOFDSTUK IX - PROCEDURE  

 

 
Art. 1. Voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of 

sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van dit politiereglement gestraft worden met 

een administratieve sanctie. 

 
Art. 2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. 

 

De gemeenteraad kan de volgende administratieve sancties bepalen: 

 

1. de administratieve geldboete, met een maximum van 250 euro; 

2. de administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning; 

3. de administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of 

vergunning; 

4. de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 

 

De administratieve geldboete valt onder de bevoegdheid van de aangewezen ambtenaar, terwijl de andere  

sancties worden opgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Art. 3.  De gemeenteraad stelt de ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes aan (hierna 

de “aangewezen ambtenaar” genoemd) via een afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing. 

 

Art. 4. De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene maximum met 

name 250 euro.    

 

Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, zelfs wanneer deze 

personen op het ogenblik van de beoordeling van de feiten meerderjarig zijn geworden, kunnen gestraft worden 

met een administratieve geldboete van maximum 125 euro. 

 

De bij dit reglement voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling binnen de 

drie jaar na de oplegging van een administratieve geldboete, zonder dat deze boete het wettelijke voorziene 

maximum mag overschrijden. 

 

Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete moet de aangewezen ambtenaar rekening houden met de ernst 

van de feiten of de gevolgen van de overtreding. Wanneer eenzelfde feit verschillende inbreuken op hetzelfde 

reglement oplevert, kan er toch maar één enkele administratieve sanctie worden opgelegd. 

 

Art. 5. Politieambtenaren, agenten en de leidend ambtenaar van de Dienst Gemeenschapswachten, 

gemeenschapswachten-vaststellers zijn bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in de 

gemeentelijke politiereglementen en verordeningen. 

 

Art. 6.  Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve 

sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een vaststelling. 

 

Art. 7.  Het proces-verbaal moet de volgende elementen bevatten : 

- de naam, voornaam, graad, korps en handtekening van de opsteller van het proces-verbaal; 

- de dag, datum, plaats en uur van het zich voordoen van het feit en van de vaststelling van  het feit; 

- de correcte beschrijving van het vastgestelde feit; 

- de bepaling van het gemeentereglement waarvan het vastgestelde gedrag een overtreding is; 

- de naam, voornaam, wettelijk adres, eventueel de feitelijke verblijfplaats, datum en geboorteplaats van 

de persoon die het voorwerp uitmaakt van het proces-verbaal; 

- de eventuele opmerkingen die de overtreder tegenover de politie heeft gemaakt of de verklaring die hij 

eventueel heeft afgelegd, met vermelding van de gebruikte taal; 

- het administratieve adres van de ambtenaar die aangewezen werd om kennis te nemen van de zaak; 

- het adres van de ouder, of één van hen, of van de voogd als de overtreder minderjarig is. 

 

Art. 8. Dit proces-verbaal of deze vaststelling wordt binnen de maand bezorgd aan de aangewezen ambtenaar, 

zoals bepaald in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. 
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Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de aangewezen ambtenaar 

de politiedienst verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier. 

 
Art. 9. Indien de feiten zowel een strafrechtelijke als een administratiefrechtelijke inbreuk vormen, wordt het 

origineel proces-verbaal binnen de maand na de vaststelling toegestuurd aan de Procureur des Konings. Een 

afschrift wordt toegestuurd aan de ambtenaar belast met het opleggen van de boete. 

 
Indien de feiten enkel met een administratieve sanctie bestraft kunnen worden, wordt het origineel van het 

proces-verbaal of de vaststelling aan de aangewezen ambtenaar toegestuurd. 

 

Van feiten lastens minderjarigen die enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft worden, wordt steeds 

een afschrift van het proces-verbaal of de vaststelling overgemaakt aan de Procureur des Konings. 

 

Art. 10. De aangewezen ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het verstrijken van een 

termijn van zes maanden, te rekenen van de dag waarop het afschrift van het proces-verbaal of de vaststelling 

werd ontvangen, de mogelijke beroepsprocedures niet inbegrepen . 

 

Art. 11. De beslissing dient aan de overtreder ter kennis te worden gebracht door een aangetekend schrijven, 

ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs. 

 

De kennisgeving van de beslissing wordt getekend door de burgemeester en medeondertekend door de 

gemeentesecretaris overeenkomstig artikel 109 van de nieuwe gemeentewet. 

 

In het geval van een minderjarige overtreder wordt de beslissing op dezelfde wijze ter kennis gebracht aan de 

minderjarige, evenals aan zijn vader en moeder, zijn voogden of de personen die het gezag over hem uitoefenen. 
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HOOFDSTUK IX bis - REGLEMENT OP DE BEMIDDELING IN HET KADER VAN DE 

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE GELDBOETES 

 

Algemene bepalingen 

 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op de bemiddelingen bedoeld in artikel 119ter van de Nieuwe 

Gemeentewet. 

 

Art. 2. De sanctionerend ambtenaar is verplicht een bemiddelingsprocedure op te starten voor het opleggen van 

een administratieve geldboete aan minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip 

van de feiten. 

 

Art. 3. De sanctionerend ambtenaar kan in alle andere gevallen waarin hij dit nuttig acht een 

bemiddelingsprocedure voorstellen vooraleer hij een administratieve boete oplegt. 

 

Bemiddeling  
 

Art. 4. Voor de bemiddeling kan de sanctionerend ambtenaar beroep doen op de bemiddelaar gemeentelijke 

administratieve sancties voor het gerechtelijk arrondissement Leuven. 

 
Art. 5. Het verloop van de bemiddelingsprocedure wordt gecoördineerd door de sanctionerend ambtenaar. 

 

Principes van de bemiddeling 
 

Art. 6. Voor elke bemiddeling gelden volgende beginselen: 

- vrijwilligheid van deelname aan de bemiddeling; 

- vertrouwelijkheid van de opdracht van de bemiddelaar; 

- onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bemiddelaar. 

 

Art. 7. De bemiddelaar tracht de betrokkenen (dader en slachtoffer) te bewegen tot een herstel of vergoeding van 

de schade in de meest brede betekenis van het woord. 

 

Procedure 
 

Art. 8. Als er door de sanctionerend ambtenaar een bemiddeling wordt aangeboden aan de dader, wordt daarvan 

melding gemaakt in de aangetekende brief waarmee de procedure in het kader van de gemeentelijke 

administratieve geldboete wordt opgestart en dewelke gericht is aan de dader.  

 

Art. 9. De bemiddelaar wordt door de sanctionerend ambtenaar op de hoogte gebracht van de relevante feiten 

van de zaak. 

 

Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat bemiddeling is, hoe zij verloopt, wat 

van de betrokkenen verwacht wordt en welke hun rechten en plichten zijn. 

 

Art. 10. Wanneer een akkoord over het herstel van de schade wordt bereikt, wordt dit door de bemiddelaar 

schriftelijk meegedeeld aan de sanctionerend ambtenaar. 

 

Indien een akkoord onmogelijk blijkt, wordt de bemiddelingsprocedure stopgezet. Dit wordt eveneens 

schriftelijk meegedeeld aan de sanctionerend ambtenaar. 

 

Opleggen van de sanctie 
 

Art. 11. De sanctionerend ambtenaar houdt bij het opleggen van de administratieve geldboete rekening met de 

resultaten van de bemiddeling. 
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HOOFDSTUK X - SLOTBEPALINGEN  

 
 

Art. 1. De beraadslaging van de gemeenteraad van 26 september 2002 houdende het reglement betreffende de 

administratieve sancties in toepassing van de wet van 13 mei 1999, wordt opgeheven. 

 

De beraadslaging van de gemeenteraad van 22 februari 2001 houdende aanwijzing van een ambtenaar belast met 

het opleggen van administratieve sancties, wordt opgeheven. 

 

Art. 2.  Het huidig reglement vernietigt en vervangt de vorige politiereglementen van de stad Aarschot. 

 

Art. 3. Deze beraadslaging is onderworpen aan de reeds toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet 

inzonderheid het bestuurlijk toezicht. 

 

Art. 4. Een afschrift van deze verordening wordt toegestuurd aan de Provinciegouverneur, de Procureur des 

Konings, de griffier van de rechtbank van eerste aanleg, van het vredegerecht en van de politierechtbank van het 

gebied. 
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BIJLAGE 1. 

 

MARKTREGLEMENT 

 

 

Artikel 1. Plaats en dag van de markt(en) 
§1. Dag van de markt 

Het gemeentebestuur organiseert op het openbaar domein wekelijks een openbare markt op donderdag. De markt 

vangt aan om 08 uur en eindigt om 12.30 uur. 

Plaatsen die niet ingenomen zijn om 08.15 uur, kunnen door de marktleider aan andere marktkramers worden 

toegewezen om eventuele lege plaatsen op  de markt in te vullen. De te laat aangekomen marktkramers dienen 

zich naderhand te schikken naar de aanwijzigen van de marktleider. 

 

§2.  Plan van de markt : ter inzage op de dienst lokale economie 

 

§3. Tevens worden volgende openbare markten ingericht: 

° Lentejaarmarkt met O.H. Hemelvaart; 

° Eventuele Zomeravondmarkten in de maanden mei, juni of juli van 17 uur tot 22 uur; 

° Vakantiejaarmarkt in juli: op donderdag  voor 21 juli of op 21 juli als die op donderdag valt; 

° Kermismarkt: de donderdag van Aarschot Kermis; 

° Kerstfeestmarkt: zondagnamiddag van 14.30uur tot 22uur in de maand december 

° Eindejaarsmarkt: zondagnamiddag van 14.30uur tot 22uur in de maand december 

° Jaarmarkt Wolfdonk-Dorp :  de eerste zondag van de maand mei in de voormiddag. 

Buiten deze dagen is het verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van het College van Burgemeester en                 

Schepenen, na advies van de marktcommissie, openbare markten in te richten op openbare plaatsen en de openbare weg, 

inbegrepen privéplaatsen palend aan de openbare weg. 

 

§4. Plaats van de markt 

De openbare donderdagmarkt wordt gehouden voor de toegelaten markthandelaars in de volgende straten en pleinen: 

Grote Markt-Martelarenstraat-Leuvensestraat-Kardinaal Mercierstraat-Sint-Niklaasberg-Albertlaan; 

Grote Markt: 

Op de Grote Markt wordt de handel beperkt tot volgende artikelen: groenten en fruit, vlees, vis, 

gevogelte, bloemen, planten, levende kippen, melkprodukten, zuivel en kaas, bakkerijprodukten, kruiden, 

bereide vleeswaren. 

Martelarenstraat-Leuvensestraat: 

Wat de Martelarenstraat en de Leuvensestraat betreft, geldt het gedeelte van de Martelarenstraat gelegen 

tussen het Bonewijkplein en het kruispunt J. Van Ophemstraat, als verbindingsstraat met verbod van 

uitstalling op het voetpad op het wegdek. Deze beperkingen worden opgelegd met het oog op de 

verkeersveiligheid. 

Albertlaan: 

Op de Albertlaan wordt de markt beperkt tot het rechterbaanvak vanaf de oude school SIMA (Albertlaan) 

tot aan de poort uitgang Sancta Maria (Albertlaan) met uitzondering voor de Lentejaarmarkt (O.H.-

Hemelvaart), de Vakantiemarkt in juli en de Kermismarkt in augustus en komen deze markten tot aan de 

Statiestraat. 

 

Artikel 2. Voorwaarden voor een standplaatstoekenning 
Een standplaats op de openbare markt wordt toegekend aan houders van een machtiging om ambulante 

activiteiten uit te oefenen overeenkomstig KB art.25 en 26 van 24 september 2007 betreffende 

uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten. (wijziging wetgeving van 25 juni 1993 door de 

wetten van 4 juli 2005 en 20 juli 2006) 

§1. Een standplaats op de openbare markt kan enkel worden toegewezen aan: 

a. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders 

van een “machtiging als werkgever” hetzij aan rechtspersonen die dezelfde activiteiten 

uitoefenen. 

De standplaatsen worden aan deze laatsten toegekend door tussenkomst van een persoon 

verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en die houder is van de 

“machtiging als werkgever. 
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b. De standplaatsen kunnen occasioneel ook worden toegewezen aan de verantwoordelijken van 

verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van 

voornoemd KB van 24 september 2006. 

 

Artikel 3. Houders van een vaste standplaats met abonnement 
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:  

- hetzij per abonnement (maximum 95% van het totaal aantal standplaatsen) 

- hetzij van dag tot dag  (minimum 5% van het totaal aantal standplaatsen) 

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers tot 

5% van het totaal  aantal standplaatsen op de markt. Door de toegewezen standplaats te aanvaarden, verklaren de 

marktkramers zich te onderwerpen aan alle voorschriften van de wettelijke reglementering op de openbare 

markten. 

 

Artikel 4. (Kandidaat) -abonnementshouders voor een vaste plaats 
§1. De standplaatsen die deel uitmaken van een abonnement worden toegekend volgens chronologische volgorde 

van de aanvragen. Aanvragen voor een vaste standplaats moeten worden ingediend per aangetekend schrijven 

gericht aan het College van Burgemeester en Schepen, t.a.v. marktleiding, Ten Drossaarde 1, 3200  Aarschot. De 

aanvraag dient volgende gegevens te bevatten: 

1. naam en adres 

2. machtiging voor het uitoefenen van ambulante activiteiten,  

3. ondernemingsnummer 

4. aard van de aangeboden koopwaar of diensten 

5. aantal nodige lopende  meters voor standplaats 

 

Naarmate de aanvragen worden ontvangen, worden zij opgetekend in een chronologisch register. Openliggende 

standplaatsen, welke in aanmerking komen voor toewijzing van abonnement,  worden uitsluitend toegekend via 

dit register. Teneinde dit register actueel te houden, dienen de kandidaten hun aanvraag  jaarlijks te hernieuwen. 

 

Om enige variatie in het aanbod te behouden en de leefbaarheid van de marktkramers te waarborgen, wordt 

beslist om: 

° 45 % van de abonnementen toe te kennen aan textielwaren; 

° 30 % van de abonnementen toe te kennen aan voedingswaren; 

°  5  %  van de abonnementen toe te kennen aan demonstreerders; 

°  5  %  van de abonnementen toe te kennen aan allerlei; 

°  5  % van de abonnementen toe te kennen aan lederwaren; 

°  5  % van de abonnementen toe te kennen aan juwelen/fantasie; 

°  5  % van de abonnementen toe te kennen aan losse deelnemers. 

 

§2. Het abonnement kan worden opgeschort  (KB art.32)  

 In volgende omstandigheden op verzoek van de handelaar kan het abonnement opgeschort worden; wanneer hij 

voor een voorspelbare periode van ten minste één maand  zijn activiteit niet kan uitoefenen: 

- wegens ziekte of ongeval, gestaafd door een medisch attest, 

- bij overmacht, wanneer deze aangetoond kan worden (vb. Schadegeval van materialen onbruikbaar voor         

uitoefening van activiteit) 

- bij ambulante seizoenshandel (seizoensgebonden artikel) wordt het abonnement opgeschort voor de duur 

van de non-activiteit 

- opschorting houdt opschorting van de aan het abonnement verbonden verplichtingen in, met name de 

betaling van de bijdrage. Tijdens de opschorting kan de gemeente over de standplaats beschikken en deze 

tijdelijk aan een andere handelaar toewijzen. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn 

standplaats terug. 

 

Artikel 5.  Losse deelnemers/Toewijzing losse plaatsen 
De toegewezen standplaatsen, die op de dagen vermeld in het abonnement door de marktkramer tijdelijk niet 

worden bezet (wegens verlofperiode, extreme weersomstandigheden enz.), zullen op die dagen door toevallige 

marktkramers mogen ingenomen worden. 

De standplaatsen die niet het voorwerp zijn van een abonnement, zijnde 5% voor toevallige (losse) deelnemers, 

maximum 6 meter, worden elke marktdag om 8 uur bij loting toegewezen in een lokaal aangeduid door het 

College van Burgemeester en Schepenen. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing 

van de standplaats aanwezig zijn. 
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De marktleider kan onder gunstig gelote handelaars de volgorde wijzigen om reden van praktische aard : 

veiligheid, openbare orde, toegankelijkheid, aangeboden koopwaar. Diegene die de standplaats krijgt 

toegewezen, betaalt de reglementaire vergoeding aan de marktleider tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 

Bij overschrijding van de quota vernoemd in art.4 kunnen losse deelnemers geweigerd worden. 

 

Artikel 6. Standwerkers – demonstreerders 
Aan standwerkers, zoals , volgens art.37§4 van KB van 3 april 1995 wordt bij voorrang een abonnement 

toegekend voor zover hun totaal niet meer bedraagt dan 5% van het totaal aantal standplaatsen. 

De standwerker vermeldt in zijn aanvraag uitdrukkelijk zijn hoedanigheid van standwerker en daarenboven: 

°de naam van de vzw  welke het gebruiksrecht van de standplaats bij loting zal bepalen, en welke deze lijst aan 

de betrokken gemeente zal overmaken. 

°of hij verplicht zich ertoe een lijst in te dienen met de namen van collega-standwerkers indien hij het 

gebruiksrecht van de standplaats wenst onder te verhuren maar ook onrechtstreeks via een vereniging van 

standwerkers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

De standwerker welke het gebruiksrecht van zijn standplaats onderverhuurt, moet minimum tweemaal per 

trimester deze plaats zelf gebruiken. Ten allen tijde dient de marktleider te weten welke standwerkers gebruik 

maken van de plaatsen dit voor aanvang van de markt zijnde 08 uur. Het College van Burgemeester en 

Schepenen kan bepalen welke termijn hiervoor dient te worden gerespecteerd. 

 

Artikel 7. Tijdelijk of definitief verplaatsen of opschorten van een vaste plaats 
§1. Abonnementhouders verliezen tijdelijk hun recht op hun standplaats  

° verlies van de plaats door werken aan openbare of privégebouwen 

° werken van openbaar nut 

° jaarlijkse kermis 

° in geval van heirkracht dat de standplaats niet kan ingenomen worden, zal het College van                                                                                              

Burgemeester en Schepenen een andere standplaats ter beschikking stellen. 

 

§2. Abonnementshouders kunnen bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen hun recht op 

een abonnementsplaats definitief verliezen door wijzigingen in de verkeersregeling, aanleg van nuts- of 

groenvoorzieningen, renovatie van het openbaar domein. In deze gevallen krijgen de betrokkenen een voorlopige 

standplaats toegewezen en hebben zij voorrang op de chronologische wachtlijst voor een betere standplaats. 

 

Artikel 8. Marktregister van vaste plaatsen 
Het gemeentebestuur houdt een marktregister bij dat elke standplaats vermeldt: 

° naam, voornaam en adres van de persoon aan wie de standplaats toegewezen is.   

° kopie machtiging  ambulante activiteiten, 

° ondernemingsnummer 

° het soort te koop aangeboden producten, 

° voor standwerkers de specifieke gegevens vermeld in art. 6 van het marktreglement, 

° duur van het gebruiksrecht, 

° bedrag van de verschuldigde standplaatsvergoeding 

 
Artikel 9. Personen die de standplaats kunnen innemen 
De standplaatsen kunnen worden ingenomen: 

1. Door de personen aan wie ze zijn toegewezen overeenkomstig Wetgeving 24.09.06 KB Hoofdstuk IV 

art.  13, 14, 15 

2. door de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie ze 

werd toegewezen, voor zover deze titularis is van een machtiging als werkgever tot het uitoefenen van 

een ambulante activiteit voor eigen rekening, 

3. Art.25 KB 24.09.06 De standplaatsen voor rechtspersonen worden niet meer toegekend aan de 

verantwoordelijke(n) belast met het dagelijks bestuur maar rechtstreeks toegewezen aan de 

rechtsentiteit die ze vertegenwoordigen. Deze wijziging laat aan de rechtspersoon toe zijn standplaatsen 

te behouden in geval een andere zaakvoerder wordt aangesteld. 

4. door de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats is toegewezen, voor 

zover ze in het bezit zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten die hen 

machtigt om te handelen voor eigen rekening. 

5. De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties 

bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24.09.06. Zij kunnen een standplaats innemen die 

toegewezen, of onderverhuurd werd aan de verantwoordelijke van de actie.  
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6. De standwerker, houder van een machtiging als werkgever aan wie tijdelijk gebruikrecht van de 

standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van art.36 van KB 24.09.06 alsook aan 

de standwerker, houder van machtiging als aangestelde A en B voor de uitoefening van een ambulante 

activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of 

onderverhuurd; 

 

Artikel 10. Marktcommissie – Marktleider: 
Samenstelling van de marktcommissie: 

° een voorzitter aangeduid door de leden van de marktcommissie 

° een secretaris aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen 

° een marktleider aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen 

° één lid aangeduid door elke fractie van de gemeenteraad 

° twee vertegenwoordigers van de ambulante Marktkoopliedenbond 

° een vertegenwoordiger van de middenstandsraad 

 

Bevoegdheden van de marktcommissie: 

De marktcommissie zal het College van Burgemeester en Schepenen van advies dienen omtrent alle zaken 

betreffende de werking van de markt. Ze zal tevens waken over de stipte uitvoering van onderhavig 

politiereglement en van het retributie- en marktreglement.  Verder maakt zij alle nodige blijkende voorstellen 

over voor uitvoering aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Marktleider: 

De dagelijkse marktleiding wordt door het College van Burgemeester en Schepenen toevertrouwd aan de 

marktleid(st)er, welke kan terugvallen op zijn verworven kennis van de geplogenheden eigen aan de 

markthandel. De marktleid(st)er staat ter beschikking van elke marktkramer en zal telefonisch bereikbaar zijn. 

De marktleid(st)er is bevoegd om documenten te controleren, die de machtiging en identiteit aantonen van de 

personen die een ambulante activiteit uitoefenen.  De marktleid(st)er is bevoegd tot de controle over de inname 

van elke standplaats en de orde tijdens de duur van de openbare markt. 

 

Artikel 11. Voorschriften van inwendige orde: 
§1. De betalingen dienen te geschieden volgens de afzonderlijke belasting op het gebruik van het openbaar 

domein ter gelegenheid van markten. 

 

§2. Het opstellen van de kramen mag pas aanvangen om 06 uur op de marktdag zelf. De kramen dienen 

opgesteld te worden volgens de aanwijzing van de marktleiding. 

 

§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 

markterrein te voorkomen. Rondslingerend papier en vuil dienen verzameld te worden. 

 

Elke marktkramer dient bij het verlaten van de markt 

° het afval, voortkomende van de door hem verkochte producten en hun verpakkingen, zelf mee te nemen, 

° in te staan voor de reinheid van zijn standplaats en de omgeving. 

Afval dat achtergelaten wordt, zal worden beschouwd als sluikstorten. Voor de ambtshalve opruiming van dit 

afval zal de voorziene gemeentebelasting op het weghalen van afval, achtergelaten op niet- reglementaire 

plaatsen, tijdstippen en recipiënten, toegepast worden. 

 

§5. Elke standhouder moet ten laatste om 08 uur zijn standplaats ingenomen hebben. 

Het is ten strengste verboden de markt te verlaten vóór 12.30 uur. Het volledige marktterrein moet ontruimd zijn 

voor alle deelnemers en voertuigen om 13.30 uur. 

4. 

 

§6. Het gebruik van elektriciteit op het marktterrein dient te gebeuren met materiaal conform de wetgeving 

terzake. De  retributie op het gebruik van elektriciteit (retributiereglement) dient eenmalig jaarlijks tijdens het 

eerste kwartaal betaald te worden. De  elektriciteitsafname wordt stilzwijgend verlengd. Bij staking van het 

elektriciteitsgebruik dient vooraf de marktleider schriftelijk verwittigd te worden.                           
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§7. Noodzakelijke attesten: 

- Burgerlijke aansprakelijkheid: jaarlijks attest 

- Elektrische installatie: jaarlijks controleattest 

- Gasinstallatie of verwarming met gas: jaarlijks controleattest conform de wettelijke voorschriften 

 

§8. Bij het afsluiten van de markt wordt het verkeer op het marktterrein terug toegelaten vanaf 14.30 uur. 

 

§9. Het gebruik van geluidsinstallaties tijdens de markt (uitgezonderd de marktkramers met verkoop van CD, …) 

is niet toegelaten.  

 
§10. De wekelijkse marktdag vindt plaats, ook wanneer deze samenvalt met een feestdag. Uitzondering: Valt de 

marktdag op Kerstmis en Nieuwjaar worden deze verschoven naar dinsdagnamiddag 23 en 30 december, op 

andere feestdagen vindt de markt gewoon plaats op diezelfde donderdag. 

 

§11. Elkeen welke door de gemeenteoverheid toelating verleend wordt deel te nemen aan het marktgebeuren, 

heeft de verplichting om op een positieve manier bij de dragen tot een vlot verloop van de markt.  

Elke marktkramer dient zich te houden aan het stedelijk marktreglement. 

 

§12. De richtlijnen van het marktreglement moeten strikt opgevolgd worden. Deelnemers kunnen eventuele 

klachten of vermeende onrechtvaardigheden  schriftelijk uiten bij de afgevaardigden van de marktcommissie, die 

deze vervolgens zal overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

§13. Vaste standplaatshouders kunnen een aanvraag indienen om hun plaats te ruilen met een vrijgekomen 

plaats. Bij niet-overname van de plaats, zal deze open geschreven worden aan alle vaste standplaatshouders. 

Indien er meer kandidaten zijn, wordt de voorkeur gegeven aan de standplaatshouder met de meeste anciënniteit. 

De mogelijkheid bestaat enerzijds dat een opschuiving kan plaatsvinden van de vaste standplaatshouders, 

anderzijds kan deze toegewezen worden aan nieuwe kandidaten van de chronologische lijst, rekening houdend 

met de aard van de koopwaar. 

 
§14. Het recht op een vaste standplaats vervalt: 

- na twee opeenvolgende marktdagen onwettig afwezig te zijn wonder schriftelijke of telefonische 

verwittiging aan de marktleider.  Marktkramers die meer dan 1 week afwezig zijn wegens ziekte of 

verlof dienen de marktleider hiervan in kennis te stellen.) 

- indien de marktkramer minder dan 10maal per kwartaal aanwezig is . De marktleider duidt de 

aanwezigheden wekelijks aan. 

- de standplaatsvergoedingen dienen elk kwartaal vereffend te worden binnen de 14 dagen na ontvangst 

van de factuur van de dienst ontvangerij. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgeschreven op 

de bankrekening van de stad, vermeld op het bijgevoegde betalingsdocument. Indien de houders van 

standplaatsen met abonnement in gebreke blijven hun standplaatsvergoeding voor de uiterste 

vervaldatum te betalen, zullen zij er gerechtelijk toe gedwongen worden.  

- Het College van Burgemeester en Schepenen heeft ook het recht om na één schriftelijke aangetekende 

verwittiging de standplaats in te trekken; en dit als: 
1. betrokkene na één schriftelijke aanmaning de goede gang van zaken blijft verstoren of tegen 

het marktreglement blijft handelen 

2. betrokkene niet langer beschikt over een machtiging tot uitoefening ambulante handel. 

§15. Het bedelen van publiciteitsmateriaal tijdens de markt is toegestaan mits voorafgaande toestemming van het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

 

§16. Iedere marktkramer dient op eigen marktkraam of marktstand een identificatiebord uit te hangen waarop 

volgende gegevens duidelijk vermeld staan: (volgens KB art.21 24.09.06); 

° naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijke persoon voor eigen rekening uitoefent of 

naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich neemt 

° firmanaam en/of handelsbenaming; 

° de gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is, en indien de zetel van het bedrijf 

zich niet in België bevindt, land en gemeente waar deze gevestigd is; 

° het ondernemingsnummer: het nummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of  het identificatienummer 

dat dit vervangt wanneer het een bedrijf betreft dat geen zetel in België heeft. 

 
§17. Het is verboden zonder schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen zijn 

standplaats uit te breiden in meters of  koopwaar. Indien op de ingenomen plaats geen uitbreiding mogelijk is, 
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kan het College van Burgemeester en Schepenen verplichten die plaats te verlaten en zich met uitstalling naar 

een andere plaats te begeven. .  De meters van een vaste standplaats (abonnement) die niet ingenomen worden, 

kunnen ingetrokken worden door het College van Burgemeester en Schepenen. Iedere abonnementhouder dient 

zich te houden aan de afgebakende zone van zijn standplaats, zowel in lengte als in breedte.   

Tussen elk marktkraam of standplaats dient een doorgang vrijgehouden te worden van 1m. 

 
§18. De verkoopsinrichtingen op de eigenlijke straat of op het voetpad opgesteld, geven  de achterliggende 

handelsuitbatingen het recht op 1 meter doorgang vóór hun handelszaak. 
 

§19. Alle betwistingen omtrent de openbare markt,  worden beslist door het College van Burgmeester en 

Schepenen naar richtlijnen bepaald in de voornoemde wetten en koninklijke besluiten of vastgesteld in dit 

stedelijk marktreglement. 

 

§20. Voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten geldt een belastingreglement per 

ingenomen  lopende meter. 

 
§21. Het abonnementsgeld van de Lentejaarmarkt en de Vakantiemarkt wordt niet verrekend in de belasting . De 

betaling voor deelname aan deze twee feestmarkten is in beheer van de Koninklijke Aarschotse 

Marktkoopliedenbond. De abonnementhouder die geen inschrijvingsgeld betaalt aan de Marktkoopliedenbond 

voor deze 2 feestmarkten, verliest het recht op zijn vaste standplaats voor deze 2 feestmarkten. 

             

Artikel 12. Overlaten van de handel en de daaraan verbonden standplaats.(wijziging volgens KB 24.09.06 

art.35) 
§1. Een standplaats op de markt kan slechts worden overgedragen naar aanleiding van het overlijden van de 

ambulante handelaar of de volledige stopzetting van de ambulante activiteit van de persoon aan wie de 

standplaats is toegewezen.  In beide gevallen is de voorwaarde pas vervuld na volledige schrapping van de 

inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

 

§2. De overnemer(s ) moet(en) houder zijn van een machtiging als werkgever en moet(en) de activiteit van de 

overlater voortzetten, tenzij de gemeente een andere activiteit toelaat. 

 

§3. De overdracht is eveneens toegelaten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden, als gevolg van 

scheiding of  beëindigen van samenwoonst. De overnemer moet uiteraard houder zijn van een machtiging als 

werkgever en moet de activiteit van de overlater voortzetten, tenzij de gemeente in een verandering van activiteit 

toestemt. 

 

§4. Vergroting, overname of wijziging van artikel dienen voorafgaandelijk schriftelijk aangevraagd te worden 

aan de marktcommissie, die deze na advies aan het College van Burgemeester en Schepenen zal richten. 

Wie zich niet schikt voor deze maatregel zal naar een van de laatste plaatsen van de markt verwezen worden. 

 

Artikel 13. Politiestraffen 
Voor zover door wetten, decreten, besluiten , algemene of provinciale verordeningen geen straf of sancties 

voorzien, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van dit stedelijk marktreglement gestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum € 250. 

 

Artikel 14. Burgerlijke aansprakelijkheid 
 Onverminderd de straf voorzien in artikel 13 kunnen overtreders burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor 

schade veroorzaakt door de overtreders van dit reglement. 

 

Artikel 15. Opheffing bestaand reglement 
Vanaf het van kracht worden van onderhavig reglement wordt het marktreglement, goedgekeurd door de 

Gemeenteraad in zitting van 23.06.2005 opgeheven. 
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BIJLAGE 2.  

 

REGLEMENT OP DE AARSCHOTSE BRADERIJ 

 

 
Art. 1. De braderij is een jaarlijks wederkerende activiteit met een duur van minimum 2 tot maximum 4 dagen, 

gedurende dewelke de Aarschotse handelaars hun handelswaar op straat te koop aanbieden
18

. 

 

De aangeboden artikelen dienen overeen te stemmen met de in het handelsregister vermelde handelsactiviteit. 

 

Art. 2. Alle handelaars en vrije beroepen waarvan de zaak minimum één maand voor de aanvang van de 

koopjesdagen, gevestigd is in één der deelnemende straten, mogen deelnemen. 

 

Art. 3. De ruimte waarover iedere deelnemende handelaar afzonderlijk beschikt, is in principe de breedte van 

zijn eigen voorgevel die grenst aan één der deelnemende straten. 

 

Art. 4. De ruimtes waarachter geen handelszaak of vrij beroep gevestigd is, mogen slechts worden ingenomen 

mits toelating van het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de organisatoren. 

 

Art. 5. De deelnemende handelaars dienen hun kraampjes en/of verkoopstanden derwijze op te stellen dat 

voertuigen van hulpdiensten ongehinderd kunnen rijden. Hiertoe dient er op de rijbaan steeds een strook van 3,5 

meter breedte vrij te blijven. 

 

Art. 6. Handelaars mogen hun kramen en waren op de straat uitstallen,  enkel en alleen wanneer zij de 

vooropgestelde bijdragen aan de organisatoren hebben betaald en hiervan een bewijs kunnen voorleggen. De 

hierbij gekregen affiche “DEELNEMER BRADERIJ” zal dan uitgehangen worden op een zichtbare plaats in 

zijn uitstalraam. 

 

De bijdrage wordt jaarlijks bepaald door de organisatoren. 

 

Art. 7. De leden van elk straatcomité beslissen onderling over de vorm van animatie. 
 

Deze animatie mag echter niet storend zijn voor een aanpalende straat die eveneens deelneemt en is slechts 

mogelijk mits toelating van het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de organisatoren. 

 

Art. 8. Het tijdstip van de braderij wordt vastgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Art. 9. De verkoop van hot-dogs en aanverwante versnaperingen, aangeboden door iemand die zulke handel 

normaal niet uitoefent, doch dit doet in opdracht en ten voordele van een bestaand wijkcomité, is mogelijk onder 

verantwoordelijkheid van dit comité en mits toelating van het College van Burgemeester en Schepenen, waarbij 

rekening dient gehouden te worden met de vigerende wetgeving inzake ambulante handel en na advies van de 

organisatoren. 
 

Art. 10. Bij niet-naleving van onderhavig reglement wordt opgetreden door de stedelijke politie van Aarschot. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                           
18 Artikel 53 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting van de consument : 

« § 4. Het verbod op de aankondiging van een prijsvermindering bedoeld in §§ 1 en 2 is niet van toepassing op de verkoop van produkten verricht ter gelegenheid van occasionele 

handelsmanifestaties, die maximum vier dagen duren en die maximum eenmaal per jaar worden georganiseerd door de plaatselijke verenigingen van verkopers of met hun medewerking. 

De Koning kan de voorwaarden bepalen waaronder deze manifestaties mogen plaatsvinden. » 
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BIJLAGE 3.  

 

KERMISREGLEMENT 

 

 

HOOFDSTUK 1. TOEWIJZING VAN STANDPLAATSEN 

 

Artikel 1. 
Het houden of inrichten van kermissen op openbaar domein wordt toegestaan door het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

 

Artikel 2. 
Aarschot-kermis wordt gehouden op de Grote Markt, het Bonewijkplein en/of een nader te bepalen plaats. 

 

Aarschot-kermis begint op de zondag na 15 augustus en duurt tot en met de daaropvolgende zondag. Het jaar dat 

15 augustus op een vrijdag of een zaterdag valt, begint Aarschot-kermis een week later. 

 

In samenspraak met de foorkramers en wanneer uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen, kan het 

college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde afwijking op deze bepaling toestaan. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over dag en uur van de opening. 

 

Artikel 3. 
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft steeds het recht nieuwe kermissen te organiseren en 

bestaande kermissen af te schaffen. 

 

Artikel 4. 
Het plan ‘Aarschot-kermis’ wordt jaarlijks door het College van Burgemeester en Schepenen opgemaakt. 

 

Artikel 5. 
Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor: 

- de doorgangen, aangeduid op het plan van de kermis af te schaffen of te verplaatsen, er nieuwe te 

voorzien of hun afmetingen te wijzigen; 

- het aantal gelijkaardige inrichtingen en hun afmetingen te bepalen en/of te beperken; 

- autonoom te oordelen over de gelijkaardigheid der inrichtingen. 

 

Artikel 6. 
De toewijzing van de standplaatsen geschiedt uit de hand. 

 

Voor de toewijzing uit de hand dienen de foorreizigers aan het College van Burgemeester en Schepenen een 

schriftelijke aanvraag te richten voor 31 december van het jaar dat de kermis voorafgaat. 

 

Bij deze aanvraag moeten volgende documenten/gegevens gevoegd worden: 

- volledige naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar van de attractie  

- een bewijs van goed gedrag en zeden van de eigenaar van de attractie dat niet ouder mag zijn dan 3 

maanden 

- een uittreksel uit de inschrijving in het handelsregister in België 

- het BTW-nummer, alsmede het nummer van de rekening bij een in België gevestigde bank 

- een schriftelijk bewijs dat men eigenaar is van de inrichting 

- een foto van de kermisinstelling met vermelding van de afmetingen, uitsprongen inbegrepen (lengte 

en breedte of doormeter) en de aard van het bedrijf (naam) 

- een machtiging voor kermisactiviteiten. 

 

Artikel 7. 
Geen standplaats wordt toegewezen aan foorreizigers die nog enige schuld, van om het even welke aard, met het 

stadsbestuur te vereffenen hebben. 

 

Artikel 8. 
De foorreiziger moet zijn inrichting(en) voor eigen rekening exploiteren.  
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Overdracht van standplaatsen, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het College van 

Burgemeester en Schepenen, wordt niet erkend en heeft van rechtswege de verbreking van de toewijzing tot 

gevolg. 

 

Artikel 9. 
De standplaatsvergoeding bedraagt 74,37 euro per lopende meter.  

 

De standplaatsen worden toegekend per lopende meter. De afmetingen, die gelden voor de berekening van de 

standplaatsvergoeding, zullen vastgesteld worden tussen de delen van de inrichting, die het verst boven of tegen 

de grond uitsteken, met inbegrip van regen-, wind- of zonneschermen, kassa, luifel en opstappen. Elk deel van 

een meter zal worden aangerekend worden voor een volledige meter. 

 

Artikel 10. 
Het verschuldigd standplaatsgeld dient uiterlijk 14 dagen voor de opening van de kermis van hetzelfde jaar 

vereffend te zijn. Het standplaatsgeld dient vereffend te worden in de handen van de gemeenteontvanger of op 

rekening nr. 001-1655005-67 van de stad. 

 

De foorreizigers die hun standplaatsgeld niet tijdig betaald hebben, zullen door het College van Burgemeester  en 

Schepenen vervallen verklaard worden van hun recht op de toegewezen plaats. 

 

Artikel 11. 
Bovendien moet samen met de vereffening van het standplaatsgeld 25 % van het volledige standplaatsgeld 

betaald worden als waarborg. 

 

De waarborg zal geen intresten opbrengen.  

 

Hij wordt, na de kermis, indien de foornijveraar al zijn verplichtingen stipt heeft nageleefd, volledig 

terugbetaald. De exploitanten die zonder schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen 

hun inrichting afbreken voor of deze niet exploiteren tot het einde van de kermis, verliezen, onafgezien van 

verdere sancties, de door hen gestorte borgsom, ten voordele van de stad. 

 

Artikel 12. 
Indien de foornijveraar die een standplaats kregen toegewezen, wegens wettelijk erkende heirkracht zoals een 

sterfgeval of een wettelijk bewezen ongeval bij het transport naar de kermis, zijn standplaats niet kan innemen, 

zullen de gestorte sommen terugbetaald worden.  

Hij dient deze heirkracht schriftelijk te bewijzen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Artikel 13. 
Met de foornijveraars die een standplaats kregen toegewezen, zal een overeenkomst worden afgesloten waarbij 

ze er zich toe verbinden de voorwaarden van onderhavig reglement na te leven. 

 

Artikel 14. 
Elke foornijveraar die één van bij dit reglement gestelde voorschriften overtreedt, op het ogenblik van het sluiten 

van de overeenkomst of bij de exploitatie van zijn inrichting of weigert zich te gedragen naar de onderrichtingen 

hem verstrekt door de afgevaardigde(n) van het stadsbestuur, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de 

toegang tot de kermisterreinen worden ontzegd. 

 

Artikel 15. 
Indien bijzondere en niet te voorziene omstandigheden het vereisen, kan het College van Burgemeester en 

Schepenen, zelfs na de openstelling van de inrichtingen, de toelating tot het houden van de kermis intrekken of 

de duur ervan wijzigen, zonder dat de foornijveraars hiervoor enige schadevergoeding kunnen eisen. De 

terugbetaling van de standplaatsgelden zal dan gebeuren in verhouding tot de duur van de exploitatie der 

standplaatsen. 
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HOOFDSTUK 2. VOORSCHRIFTEN EN FORMALITEITEN INZAKE DE INRICHTING EN DE 

EXPLOITATIE VAN DE ATTRACTIES 
 

Artikel 16. 
Op de kermisterreinen mogen alleen die wagens geplaatst worden die onmisbaar zijn voor de exploitatie der 

inrichtingen. De laadwagens, de voorraadwagens, de woonwagens en alle wagens die niet strikt noodzakelijk 

zijn tijdens de kermis zullen moeten worden ondergebracht op een door het College van Burgemeester en 

Schepenen aangeduide plaats. 

 

De stad neemt geen bewaking op zich van de foorinrichtingen en wagens staande op het kermisterrein of elders; 

zij is evenmin verantwoordelijk wegens beschadiging, verlies of diefstal van de daarin geborgen of 

tentoongestelde zaken. Bij het opstellen van de inrichting moeten de laadwagens zodra zij afgeladen zijn, 

onmiddellijk het kermisterrein verlaten. 

 

De foornijveraars moeten het aantal meters die werden toegewezen, werkelijk innemen. Er worden geen extra 

meters toegekend. 

De foornijveraars die buiten zijn toegewezen standplaats een ruimte bezet, zowel met zijn inrichting als met zijn 

wagens, zal de ten onrechte ingenomen plaats dadelijk moeten ontruimen. Bij weigering zal de ontruiming 

uitgevoerd worden op kosten en risico van de foornijveraar. 

 

Artikel 17. 
Beschadigingen aan het wegdek, bomen, verlichtingstoestellen, verkeersborden enz. … die door de 

foornijveraars zouden aangericht zijn, zullen door de bevoegde diensten van de stad worden geschat en aan de 

betrokken foornijveraar worden aangerekend.  

Onder geen enkel voorwendsel mogen de foornijveraars hun inrichtingen vasthechten aan weg of bomen, 

verlichtingstoestellen, verkeerstekens, enz. 

 

Artikel 18. 
De foorreizigers die frisdranken, gebak, andere eetwaren of snoeperijen verkopen, zullen steeds zuivere en 

onvervalste waren aanbieden en gebruiken. Zij zullen attesten moeten voorleggen van een geneesheer, waaruit 

blijkt dat zijzelf of hun personeel niet zijn aangetast door huid- of andere ziekten. Onverpakt suikergoed, 

chocolade, … mogen enkel uitgestald worden achter glas of stofwerend gaas. 

 

Artikel 19. 
De foornijveraars zullen aan hun inrichting een vuilniszak in een staander voorzien om de gebruikers toe te laten 

hun papierafval e.d. erin te deponeren; deze dienen elke avond verwijderd te worden. 

 

Artikel 20. 
De standplaatsen dienen na vertrek van de kermis door de foornijveraars zelf opgeruimd te worden. Eventuele 

kosten zullen afgetrokken worden van de borgsom en indien nodig kan de waarborg volledig ingehouden 

worden. 

 

Artikel 21. 
De exploitanten van loterijen en kansspelen zullen t.o.v. de gebruikers eerlijke praktijken toepassen. Indien de 

afgevaardigde van het stadsbestuur vaststelt dat deze regel wordt overtreden, kan de verdere exploitatie zonder 

ingebrekestelling worden ontzegd, zonder dat de exploitant schadeloosstelling kan eisen. 

 

Artikel 22. 
De inrichtingen moeten voldoen aan de technische eisen gesteld in de desbetreffende wetten en reglementen. 

Door de foorexploitanten moeten volgende attesten, afgeleverd door een door het ARAB erkend organisme 

worden voorgelegd: 

- voor alle instellingen: de verklaring dat de elektrische inrichting in regel is; 

- voor de inrichtingen die met dieselmotoren werken: de bevestiging dat zij voldoen aan alle 

bepalingen inzake veiligheid; 

- voor de inrichtingen die door de constructie, exploitatiewijze en voorraden, gevaar voor brand, 

ontploffing, instorting of om het even welke breuk kunnen opleveren: een attest waaruit blijkt dat 

de mechanische inrichting voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. 

 

Artikel 23. 
De stad neemt de nodige stappen voor de aansluiting van water. 
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De stad stelt wel een aantal elektriciteitskasten ter beschikking van de foornijveraars. Dit wordt geregeld via het 

van toepassing zijnde retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten ter gelegenheid van kermissen. 

 

Artikel 24. 
De exploitanten zullen zich houden aan de bepalingen van het Algemeen Politiereglement van de stad Aarschot  

inzake geluidshinder (Hoofdstuk IV. Milieu en openbare rust, afdeling 2. Geluidshinder). 

 

De kermisreizigers zullen er alleszins voor zorgen de bewoners van de omgeving niet te hinderen door 

overdreven geluidshinder, veroorzaakt door machines en/of muziekinstallaties. 

 

Artikel 25. 
Behoudens andersluidende bevelen of verordeningen van de bevoegde overheden: 

- zal er geen muziek mogen gemaakt worden voor 10 uur ‘s morgens; 

- zullen al de foorinrichtingen op vrijdagen, zaterdagen en zondagen uiterlijk om 2 uur ’s nachts, de andere 

dagen om 1 uur ’s nachts moeten gesloten worden. 

 

Artikel 26. 
In elke inrichting moet, goed zichtbaar, een bord worden aangebracht met vermelding van de naam van de 

standhouder, het nummer van het handelsregister en eventueel het nummer van de leurkaart. Ook moeten in de 

inrichtingen opschriften worden aangebracht waarop de aan het publiek gevraagde prijzen staan vermeld. Deze 

prijzen mogen niet willekeurig worden gewijzigd. De voorgestelde prijzen zijn maximumprijzen die gedurende 

de hele duur van de kermis mogen gevraagd worden. 

 

Artikel 27. 
De foorreizigers die op de hun toegewezen plaats waren of goederen en in het algemeen welke voorwerpen ook 

verkopen of te koop aanbieden aan de verbruiker, moeten in het bezit zijn van een geldige leurkaart, afgeleverd 

door het daartoe bevoegde ministerie. Zij moeten in regel zijn overeenkomstig het statuut der zelfstandigen en 

zullen desgevraagd het bewijs moeten voorleggen, waaruit blijkt dat zij aan al hun sociale verplichtingen over 

het laatste trimester hebben voldaan. 

 
Artikel 28. 
Het opbouwen van de inrichtingen zal niet mogen gebeuren voor 6 uur ’s morgens en na 22 uur ’s avonds 

behoudens andere beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Bij het optimmeren zullen de 

foornijveraars de nodige voorzorgsmaatregelen treffen opdat een volledige stevigheid van hun inrichting 

verzekerd is en dat de afloop van de waters van de weg naar de riolering niet gestremd wordt. De greppels van 

de rijweg zullen volledig vrijgelaten worden. 

 

Artikel 29. 
In de autoscooters en in alle gelijkaardige of om het even welke andere door het College van Burgemeester en 

Schepenen aangeduide inrichtingen, is het verboden kinderen onder de 7 jaar toe te laten. De wagentjes van de  

inrichtingen dienen voorzien van veiligheidsgordels om de kinderen beneden de 12 jaar vast te riemen. Het 

College van Burgemeester en Schepenen kan deze verplichting ook uitbreiden tot andere inrichtingen, indien het 

zulks nodig acht. Die verplichting moet door middel van duidelijke opschriften aan het publiek kenbaar gemaakt 

worden en de exploitanten moeten er over waken dat deze veiligheidsmaatregelen stipt nageleefd worden. 

 

Het aanbrengen der veiligheidsgordels is nochtans niet vereist, indien 

- de kinderen onder de 12 jaar vergezeld zijn van een volwassen persoon; 

- of de toegang ontzegd wordt aan kinderen onder de 12 jaar. 

 

Artikel 30. 
De vuurwapens van de schietkramen zullen het proefmerkteken dragen. Het gebruik van repetitiekarabijnen of 

andere wapens die gevaar voor de schutters of voor de toeschouwers kunnen opleveren, zijn verboden. De 

achterwand van het schietkraam wordt met een stalen pantsering van 4 mm dikte bedekt. De zijwanden en de 

zoldering worden over hun hele oppervlakte bedekt met een aaneensluitende stalen plaat van tenminste 3 mm 

dikte. De exploitant zal alle maatregelen treffen om ongevallen te vermijden. Het is verboden schuin op doel te 

schieten om het terugspringen van projectielen te vermijden. 
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Artikel 31. 
De exploitanten van circussen, renbanen en dierenverzamelingen zullen de nodige voorzorgsmaatregelen treffen 

opdat het mest verschillende malen per dag wordt verwijderd. De hokken en de renbanen zullen dagelijks met 

een ontsmettende oplossing behandeld worden. 

 

Artikel 32. 
Alle publiciteits-, reclame- en/of andere teksten op de inrichtingen moeten ten minste in het Nederlands worden 

aangebracht. 

 

Artikel 33. 
De foornijveraars moeten de dag voor de openingsdag van de kermis in hun inrichting aanwezig zijn van 10 uur 

af om de stadsafgevaardige(n), gelast met het toezicht en de technische controle, alle inlichtingen nopens hun 

inrichting te verschaffen. 

 

Op de gestelde dag en uur moeten de inrichtingen in werking worden gesteld. 

 

De exploitanten die op de gestelde dag en uur niet aanwezig kunnen zijn in hun inrichtingen of wier inrichtingen 

niet in regel worden bevonden, zullen een tweede controlebezoek ontvangen. In dit geval kunnen de kosten die 

een dergelijke tweede controle met zich meebrengt, verhaald worden op de vergunninghouder. Zo ook bij de 

tweede controle zou blijken dat de inrichting niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt de toewijzing beschouwd 

als van rechtswege ingetrokken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot teruggave van het standgeld of tot het 

vorderen van enige schadevergoeding van de stad, onverminderd het recht van het stadsbestuur een vergoeding 

te eisen voor de geleden schade. 

 

Artikel 34. 
De standplaatsen moeten gedurende de volledige duur van de kermis bezet blijven, zoniet wordt het recht op een 

standplaats voor het volgende jaar automatisch ontzegd. Voor ‘Aarschot-kermis’ geldt de regel dat de standplaats 

tenminste ononderbroken tijdens een periode tussen twee opeenvolgende zondagen moet bezet blijven. 

 

Artikel 35. 
De foornijveraars zijn verplicht alle dagen open te houden. Ook tijdens de weekdagen moeten de inrichtingen 

tussen 14 uur en 22 uur geëxploiteerd worden. Indien zulks in geval van heirkracht onmogelijk is, moet het 

stadsbestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. In geval van ongewettigde sluiting zal het 

recht op een standplaats voor het volgende jaar automatisch worden ontzegd. 

 

Artikel 36. 
De inrichtingen moeten langs alle zijden, uitgevende op de wandelwegen en/of doorgangen ’s avonds behoorlijk 

verlicht zijn. 

 

Artikel 37. 
Het stadsbestuur heeft te allen tijde het recht bijkomende verplichtingen, die het nodig acht om de veiligheid en 

de goede orde op de kermisterreinen te verzekeren aan de foornijveraars op te leggen. 

 

 

HOOFDSTUK 3. RICHTLIJNEN INZAKE BRANDVEILIGHEID 
 

Artikel 38. 
De inrichtingen moeten volgens de aangewezen standplaatsen ordelijk opgesteld zijn, derwijze dat zij bij brand 

of ongeval steeds door de eerste hulpwagens kunnen benaderd worden. De toegangswegen mogen niet gehinderd 

worden door de geparkeerde voertuigen of bezette plaatsen die een vrije beweging van de hulpwagens zouden 

kunnen beletten. 

 

Artikel 39. 
De voorgevels van de kramen worden gesteld op de lijninrichting, hen ter plaatse door de afgevaardigde van het 

stadsbestuur aangeduid. Tussen elke inrichting zal een ruimte gelaten worden van 0,50m tot 1m om het plaatsen 

te vergemakkelijken en uitbreiding van gebeurlijke branden te voorkomen. Deze ruimte, die niet is begrepen in 

de uitgestrektheid van de standplaatsen moet gedurende de hele duur van de kermis vrijgehouden worden. 
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Artikel 40. 
De materialen, nodig voor de opbouw van de inrichting, en in het bijzonder van de inwendige inrichting, 

omvattende banken, trappen en vloeren dienen steeds in goede staat van deugdelijkheid en onderhoud te zijn. 

Banken en stoelen moeten stevig op de vloer bevestigd worden, met uitzondering nochtans voor de stoelen in 

een verbruikssalon. De gangen leidende tot de zit- en/of staanplaatsen en tot de uitgangen, moeten steeds geheel 

vrij gehouden worden van belemmeringen. Kas- en controleloketten dienen stevig vastgehecht, derwijze dat zij 

de nuttige breedte der gangen en uitgangen niet tot een mindere afmeting brengen. 

 

Artikel 41. 
De uitgangen van een inrichting moeten rechtstreeks op het openbaar domein uitgeven en mogen in geen geval 

andere bezette ruimten of aanpalende inrichtingen doorlopen. De weg naar de uitgang zal aangeduid worden. De 

deuren moeten in de richting van de vluchtweg opendraaien en in geopende stand kunnen vastgezet worden. 

Trommel- en draaikruisdeuren zijn verboden.  

 

De breedte van gangen, trappen en uitgangen zal voor de toeschouwers of bezoekers, die deze gebruiken, in 

verhouding zijn van 1,25cm per persoon voorziene staan- of zitplaats met een minimum breedte voor elk van 80 

cm. De doorgangshoogte zal minimum 2m bedragen. Voor de ruimten met zitplaatsen geeft dit aantal de 

maximale bezettingsgraad aan ten opzichte van de ruimten die voorzien worden als staanplaatsen of voor deze 

die door personen doorlopen worden. 

 

Artikel 42. 
Het aantal uitgangen bepaalt zich tot het getal staan- en/of zitplaatsen in een inrichting en wel in deze 

verhouding: 

- van 1 tot 50 personen: één uitgang 

- van 51 tot 250 personen: twee uitgangen 

- van 251 tot 500 personen: drie uitgangen 

- voor meer dan 500 personen: een bijkomende uitgang per schijf van 500 personen. 

 

Artikel 43. 
De trappen zijn te voorzien van leuningen in overeenstemming met artikel 641 van het ARAB. 

 

Artikel 44. 
Ieder uitgang of nooduitgang moet aangeduid zijn door veiligheidssignalering (pictogrammen) conform de 

wettelijke voorschriften. De reddingstekens moeten de richting van de wegen en de trappen die naar de 

uitgangen leiden zo dit door de schikking der plaatsen vereist is, op een opvallende wijze aangeven door 

pijlstrepen in het groen op witte achtergrond of wit op groene achtergrond. De verlichting van deze 

reddingstekens en aanduidingen is aangesloten op de normale verlichting en op de noodverlichting. 

 

Artikel 45. 
Voor de verlichting van de inrichtingen, de stands en de decoratie wordt slechts elektrisch licht toegelaten. De 

plaats van de verlichtingsornamenten dient derwijze te zijn dat geen brandgevaar kan ontstaan. De 

verlichtingslampen mogen niet met papier of ander brandbaar materiaal worden omwikkeld. De elektrische 

geleiders moeten op degelijke wijze geïsoleerd zijn en mogen niet rechtstreeks vastgehecht worden aan tenten, 

woonwagens of andere voertuigen, hetzij door middel van isolerend en onbrandbaar materiaal. 

De inrichting en de vluchtwegen moeten voorzien zijn van een noodverlichting die voldoende lichtsterkte geeft 

om een veilige ontruiming te verzekeren en die op om het even welke plaats van de instelling een lichtsterkte van 

tenminste 1 lux geeft. 

De noodverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen, door welke oorzaak 

ook, van de gewone verlichting en ze moet ten minste één uur in werking blijven. Alle elektrische installaties 

zullen uitgevoerd worden volgens de wettelijke voorschriften. De exploitant die een elektrische aansluiting 

vraagt, moet een certificaat van deugdelijkheid van de instelling kunnen voorleggen. Na de sluitingstijd moet de 

elektrische installatie in elke inrichting stroomloos gesteld worden. 

 

Artikel 46. 
De verwarmingsinstallaties en kooktoestellen dienen derwijze opgesteld te worden dat zij alle waarborgen van 

veiligheid tegen brand bieden. Zij moeten op een stenen vloerplaat of een plaat van onbrandbaar en 

warmteslechtgeleidend materiaal zijn aangebracht in een gemakkelijk te bereiken en op de buitenlucht 

geventileerde ruimte. 

Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gevoed met alcohol, benzine of petroleum is streng verboden. 

In het geval vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden zijn persflessen en houders te plaatsen buiten 
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de inrichting in een volledig afgezonderde ruimte met een bestendige verluchting. De verbinding met de 

toestellen zal uitgevoerd worden met buizen in roodkoper, aan elkander gesoldeerd met een zilverlegering. Het 

gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad- of kookdoeleinden is slechts toegestaan in de inrichtingen 

en stands die daarvoor speciaal zijn uitgerust. Naast de verwarmings- of kooktoestellen zal een geschikt en 

bedrijfsklaar draagbaar brandblustoestel worden opgesteld. De frituurtoestellen moeten voorzien zijn van een 

stopthermostaat. 

 

Artikel 47. 
Alle schoorstenen moeten tenminste 1 meter boven het dak uitsteken en een kap dragen van metaalgaas.  

Op de hoogte van het dak zal de schoorsteen omringd worden met onbrandbare materialen die een warmte-

isolering vormen, teneinde de schoorsteen van de dakbedekking af te zonderen. De ruimte tussen de wand van de 

inrichting en de schoorsteen moet groot genoeg zijn om brand te voorkomen. Een onbrandbare plaat moet onder 

elk verwarmingstoestel worden aangebracht, evenals tegen de wand binnen de inrichting, op de hele hoogte en 

breedte van de schoorsteen. 

 

In de frituren of andere gebakkramen moeten metalen deksels van passende afmetingen voorhanden zijn, om bij 

eventueel vuurvatten van vet of olie in de kookketels of houders, deze onmiddellijk te kunnen dekken om het 

vuur te doven.  

 

Om de eventuele bomen van het kermisplein niet te beschadigen, zullen de schoorstenen geplaatst worden buiten 

het gebladerte. Indien zulks onmogelijk is, zullen ze derwijze aangebracht worden dat geen rook, noch andere 

schadelijke verbrandingsgassen tussen de boomtakken kan opstijgen. Het as van de vuren en andere 

brandstofoverschotten wordt in ijzeren bakken verzameld. 

 

Artikel 48. 
Alle drijfkrachttoestellen en energiebronnen, zowel deze die een vaste plaats innemen op een daartoe ingerichte 

wagen of als toestel verplaatsbaar zijn, dienen te voldoen aan de wettelijke voorschriften, derwijze dat hun 

werking niemand hindert, zij geen gevaren opleveren voor brand en degelijk beschermd zijn ter voorkoming van 

ongevallen. Op pleinen waar men beschikt over een elektriciteitskast waar 380 V drijfkracht beschikbaar is, mag 

geen gebruik gemaakt worden van elektrogroepen aangedreven door benzine of diesel. 

 

Artikel 49. 
De hoeveelheden benzine of andere licht ontvlambare stoffen, die nooit groter mogen zijn dan wat vereist is voor 

de dagelijkse exploitatie van de inrichting dienen in dichtsluitende metalen vaten of bussen geborgen en van de 

inrichting afgezonderd. Het parkeren van tractoren in de nabijheid van de inrichtingen of kermiswagens is streng 

verboden. 

 

Artikel 50. 
De hydranten, gelegen in of rond het kermisterrein en op de toegangswegen moeten steeds vrijgehouden worden 

en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn. Opstapeling van stro of hooi binnen of tussen de inrichtingen 

is verboden, tenzij met voorafgaandelijke toelating van de brandweercommandant of van de afgevaardigde van 

het stadsbestuur, die te dien einde de nodige veiligheidsmaatregelen zal verstrekken. Papierresten, ledig 

brandbaar verpakkingsmateriaal en brandbaar afval moeten terstond verwijderd worden en mogen niet onder de 

vloeren van de inrichtingen geworpen worden. In alle inrichtingen moeten, op oordeelkundige wijze opgesteld, 

draagbare blustoestellen van de passende soort aanwezig zijn. Deze moeten op goed zichtbare en bereikbare 

plaatsen aangebracht en jaarlijks door een bevoegde firma nagezien en op deugdelijkheid beproefd worden. Het 

bewijs van nazicht zal op verzoek van de brandweercommandant of de afgevaardigde van het stadsbestuur 

moeten voorgelegd worden. 

Bij vaststelling van onvoldoende of gebrekkige brandbeveiliging moeten alle bijkomende opgelegde 

voorzorgsmaatregelen nageleefd worden. Ballonnetjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gas mogen niet in 

de inrichtingen aanwezig zijn. Bij elke sluitingstijd wordt door het personeel een rondgang binnen en buiten de 

inrichting uitgevoerd. 

 

Artikel 51. 
Het materiaal voor de brandbestrijding en de verwarmingsinstallatie moet minstens éénmaal per jaar door de 

installateur of door een erkende controledienst aan een speciaal nazicht worden onderworpen. De elektrische 

installaties en de noodverlichting dienen tevens jaarlijks door een erkende controledienst aan een speciaal 

nazicht onderworpen te worden. De attesten moeten te allen tijde aan de brandweercommandant of aan de 

afgevaardigde van het stadsbestuur kunnen voorgelegd worden.  
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De uitbater zal het publiek niet tot de inrichting toelaten dan na zich te hebben vergewist van de goede werking 

van de inrichting en in het bijzonder van de noodverlichting en van de door dit reglement voorgeschreven 

toestand van de nooduitgangen. 

 

Artikel 52. 
Alle foornijveraars zijn verplicht zich te verzekeren wat betreft hun burgerlijke aansprakelijkheid, de risico’s van 

brand en het verhaal der buren. 

De kwitantie van de laatst betaalde verzekeringspremie zal getoond worden op vraag van de stadsafgevaardigde, 

voor de opening van de kermis. Eventueel kan inzage van de verzekeringspolis worden gevraagd. Foornijveraars 

die niet in regel zijn inzake hun verzekeringsverplichtingen, zullen hun inrichting(en) niet mogen openen. 

 

Artikel 53. 
Het is ten strengste verboden: 

- dranken te schenken, behalve frituren en gebakkramen met verbruikssalon; 

- tickets te verkopen op de openbare weg of op de wandelwegen van het kermisplein. Deze tickets 

moeten in de inrichting zelf uitgereikt worden; 

- de afloop van het water der wegen naar de rioolmonden op enige wijze te stremmen. Daartoe 

dienen de greppels der rijwegen en rioolmonden volkomen vrijgelaten te worden. De afwas- en 

vuile waters mogen niet op het kermisplein worden uitgegoten, zij zullen langs waterdichte 

leidingen van voldoende doorsnede tot aan de greppels gevoerd worden. Pekelwater en andere 

schadelijke vochten moeten worden opgevangen in waterdichte bakken om, na onschadelijk te zijn 

gemaakt, te worden uitgestort in de straatriool. 

- onzedelijk en weerzinwekkend geachte schouwspelen of voorstellingen van aard om wrede 

gevoelens op te wekken, te geven; 

- door de wet verboden loterijen, kans- of geldspelen te exploiteren; 

- de voorbijgangers lastig te vallen. 
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BIJLAGE 4.  

 

REGLEMENTEN OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING 

 

 

1. Politieverordening op de begraafplaatsen en crematoria 

Artikel 1. 

De gemeente beschikt over: 

- 1 begraafplaats gelegen te  3200 Aarschot, Herseltsesteenweg  

- 1 begraafplaats gelegen te 3202 Aarschot-Rillaar, Diestsesteenweg  

- 1 begraafplaats gelegen te 3200 Aarschot-Gelrode, Dorpstraat  

- 1 begraafplaats gelegen te 3200 Aarschot-Gelrode, Rillaarsebaan  

- 1 begraafplaats gelegen te 3201 Aarschot-Langdorp, Wijtestraat 

- 1 begraafplaats gelegen te 3201 Aarschot-Langdorp, Langdorpsesteenweg  

- 1 begraafplaats gelegen te 3201 Aarschot (Wolfsdonk), Wolfsdonk-Dorp 

- 1 begraafplaats gelegen te 3201 Aarschot (Wolfsdonk) Volkensvoortstraat  

 

Artikel 2. 
Voor de privé-begraafplaatsen gelden de artikelen 3 t/m 13, 19 t/m 23, 36 t/m 40 en 44 t/m 47 van deze 

verordening. 

I. Pleegvormen die de begravingen/crematies voorafgaan 

Artikel 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. 

 

Artikel 4. 
Diegenen die voor de begraving instaan regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de 

begraving. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan. 

 
Artikel 5. 
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur na het 

overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie met daarop volgend de 

begraving, de berging of de verstrooiing van de as, plaats. Het gemeentebestuur beslist in elk geval over dag en 

uur van de begrafenis. 

Voor een begraving/bijzetting of verstrooiing in onze stad dient de toelating tot begraven 2 werkdagen voordien 

in het bezit te zijn van de ambtenaar van de burgerlijke stand.  

 

Artikel 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 of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de 

Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden. (toelichting :  Deze gevallen zijn opgenomen in het 

besluit van de  Vlaamse regering van 14 mei 2004, tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en 

crematoria, artikel 25, ,26 en 27) 

 

Artikel 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. 

 

Artikel 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. 

 

Artikel 9. 
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden 
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II. Lijkenvervoer 

 
a) vervoer van niet-gecremeerde lijken 

 

Artikel 10. 
De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op een passende wijze vervoerd worden. 

 

Artikel 11. 
Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn gemachtigde: 

a) het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de lijken van de personen die er overleden of 

dood aangetroffen werden; 

b) 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. 

 

Artikel 12. 
Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moet vervoerd 

worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in: 

a) het KB van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of Nederland; 

b) 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; 

c) het Regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden naar een land, niet bedoeld in 

a) of b). 

 

b) vervoer van gecremeerde lijken 

 
Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch dient te gebeuren volgens de regels van welvoeglijkheid. 

 

III.  Begravingen 

 
Artikel 13. 
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium en de 

asverstrooiing van: 

1. de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen en 

ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad Aarschot; 

2. de personen die buiten het grondgebied van de stad Aarschot overleden zijn of daar werden aangetroffen 

maar die in  het bevolkingsregister van de Stad Aarschot zijn ingeschreven; 

3. de personen, begunstigd van een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de bijzetting in een 

geconcedeerde nis; 

4. personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een aangrenzende gemeente op een adres dat 

gelegen is binnen de grenzen van één van de in Aarschot bestaande parochies; 

5.  op al onze begraafplaatsen mogen asverstrooiingen gebeuren van personen, al of niet ingeschreven in het 

bevolkingsregister van de stad Aarschot; 

6.  de personen die max 5 jaar uitgeschreven zijn uit het bevolkingsregister van de Stad Aarschot. De 5 jaar 

worden gerekend van de datum van inschrijving in een andere gemeente. 

 

Artikel 14. 
Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats: 

a) moeten de gemeentelijke diensten ten minste twee werkdagen vooraf verwittigd zijn, door middel van het 

daartoe bestemd formulier, dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in het columbarium of 

een uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde. 

b) rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste begroeting aan 

de overledene kan brengen.  De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig 

te zijn. 

 

Artikel 15. 
De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan voor 

begraving in volle grond, grafkelders, kindergraven, alsook voor de bijzetting in de nissen van het columbarium . 

Er kan enkel bij overlijden een grafvergunning toegestaan worden.  
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Het jaartal van de begraving en het volgnummer van het register van de burgerlijke stand worden  op de 

doodskist of asurnen bevestigd door middel van een loden plaatje. 

De begraving, bewaring in een columbarium of uitstrooiing van de as op de gemeentelijke begraafplaats met 

nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan, wordt opgetekend in een register dat bijgehouden wordt door de 

gemeente op de begraafplaats waar ze plaatsgevonden heeft. Voor de uitstrooiing van de as beperkt de 

nauwkeurige aanduiding van de plaats zich tot de vermelding van de strooiweide.  

Het register wordt  bewaard op de dienst burgerlijke stand. 

 

Artikel 16. 
De afstand tussen de doodskisten of lijkwaden wordt vastgesteld als volgt : 60 cm   

 

Artikel 17. 
Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt, worden na een 

zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd. Het stoffelijk 

overschot van een levensloos geboren kind kan begraven worden op een voorbehouden gemeenschappelijke 

ruimte op de gemeentelijke begraafplaats. 

De naaste verwante meldt deze begraving aan de dienst der begraafplaatsen, minstens twee werkdagen vooraf, 

via het geëigende formulier.  

  

IV. Ontgravingen 

 

Artikel 18. 
Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden verricht dan 

met een schriftelijke toelating van de burgemeester. 

Het verlenen tot toestemming tot opgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen.   

Het recht verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het belastingreglement. Alle kosten zijn ten laste 

van de aanvragers. 

 

Artikel 19. 
De ontgraving is slechts toegelaten: 

- om een lijk of de urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf naar een geconcedeerd graf; 

- op bevel van de gerechtelijke overheid; 

- wegens een bestuurlijke beslissing. 

 

Artikel 20. 
De aanvraag tot ontgraving 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 ontgraving zal geschieden worden in overleg met de dienst van de begraafplaatsen 

vastgesteld; 

b)  het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen 

bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden 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 of onder toezicht  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 of 

onder toezicht  van de gemeente. 

 

Artikel 21. 
Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op  zaterdagen geen ontgravingen 

verricht.  

Tijdens de ontgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd. 

Er moet tot een ontgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker, die er verslag van 

opmaakt.  De grafmaker of de gemachtigde van de burgemeester kan de vernieuwing van de kist voorschrijven 

indien zij zulks nodig achten en elke andere maatregel nemen die van die aard is dat de welvoeglijkheid en de 

openbare gezondheid worden beschermd, zulks op kosten van de aanvrager. 
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Artikel 22. 
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 de opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhulsel te 

plaatsen alvorens zij mag vervoerd worden. 

 

V. Graftekens, bouw- en beplantingswerken – onderhoud der graven 

 

Artikel 23. 
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. 

 

Artikel 24. 
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 aanvraagformulieren voor het aanbrengen van graftekens worden maandelijks door de dienst burgerlijke 

stand opgezonden aan de persoon die heeft ingestaan voor de regeling van de plechtigheid, het adres wordt aan 

de dienst burgerlijke stand overgemaakt door de begrafenisondernemer. De aanvragen vergezeld van een 

planschets, in drievoud, dat een afbeelding in opstand en zijzicht van het grafteken op schaal 1/20 weergeeft 

worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen dat al dan niet de vergunning afgeeft. Het plan 

vermeldt tevens de aan te wenden materialen, opschriften en kentekens.  

Het grafteken mag in geen geval hoger zijn dan 1 meter boven de grond. Het gebruik van kapellen of kasten in 

metaal , glas of andere materialen, bevattende palmen, kronen of andere sierartikelen is verboden.   

 

Artikel 25. 
 

Voor het uitbreidingsgedeelte van het kerkhof Aarschot en deelgemeente Rillaar gelden volgende voorschriften:  

 

- het grafteken moet in natuursteen zijn; 

- het moet voldoen aan de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde normen; 

- de keuze van de steensoort en de bewerking van de steen wordt vrijgelaten, doch dient vermeld op het 

aanvraagformulier; 

- bepaalde zeer afwijkende steensoorten en ongewenste toevoegingen van glas, email, kunststof of ijzer die 

door verwering snel in uiterlijk achteruit gaan, zijn verboden; 

- het gebruik van kapellen of kasten in metaal , glas of andere materialen, bevattende palmen, kronen of 

andere sierartikelen is verboden; 

- bloemen en beplantingen mogen slechts aangebracht worden op de strook, die door het college van  

burgemeester en schepenen daarvoor werd vastgesteld; 

- geen enkel voorwerp, geen beplanting of bloemen mogen de hoogte van 60 cm. Overschrijden. 

 

Voor het uitbreidingsgedeelte van het kerkhof van de deelgemeente Gelrode gelden volgende voorschriften:  

 

- het grafteken dient uitgevoerd te worden in de vorm van een bronzen of granieten plaat met als afmetingen 

40 cm op 40 cm; voorwerpen; 

- bloemen en beplantingen mogen enkel worden aangebracht op het grafteken en mogen de hoogte van 60 cm 

niet overschrijden.  

 

Bovengrondse graven worden niet toegelaten. 

 

Artikel 26. 
De graftekens 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. 

 

Artikel 27. 
Het plaatsen van graftekens wordt uitgevoerd door de families of steenkappers in tegenwoordigheid van de 

grafmaker van de begraafplaats, die erop toeziet dat een vergunning werd afgeleverd door het college van 

burgemeester en schepenen en dat de aanliggende graven niet worden beschadigd en dat de voorschriften van 

onderhavig reglement worden nageleefd.   
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Op zon-, wettelijke feestdagen en twee weken voor Allerheiligen zijn de kerkhoven niet meer toegankelijk voor 

het plaatsen van graftekens en uitvoeren van bouwwerken en dit telkens tot en met 2 november. 

 

Artikel 28. 
Kronen uit natuurlijke bloemen kunnen 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. 

 

Artikel 29. 
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Kniel- en bidbanken zijn niet 

toegelaten. 

 

Artikel 30. 
De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden worden. Wanneer 

ze afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de opruiming en het verwijderen 

van de potten geschieden door de zorgen van het gemeentebestuur. 

 

Artikel 31. 
1. De scheefstaande en omgevallen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor Allerheiligen door 

toedoen van de familieleden terug recht gezet of verwijderd worden. 

2. De aangevoerde grafsteen of –tekens, die drie werkdagen vóór Allerheiligen bij de sluiting van de 

begraafplaats niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags nadien 

vóór 10u ’s morgens verwijderd zijn, zoniet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico en ten 

laste van de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de gemeente. 

 

Artikel 32. 
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. 

  

Artikel 33. 
De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang worden 

onderhouden door de gemeente  

 

Artikel 34. 
Uitsluitend door of onder toezicht van de gemachtigde van de gemeente gebeuren:  

- het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de 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. 

 

VI. Crematie – columbarium – asverstrooiing 
 

Artikel 35. 
De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

 

Artikel 36. 
Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden werd 

vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad. 

Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams gewest is een verlof tot crematie vereist van de 

procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de 

hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt. 
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Artikel 37. 
§1. De as van de gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de 

begraafplaats: 

a) begraven worden op de plaats der urngraven; 

b) worden bijgezet in een columbarium in gesloten nissen; 

c) bijgezet worden in een grafkelder. 

 

§ 2. De as van de gecremeerde lijken kan: 

1. uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van een 

strooitoestel  bediend door of onder toezicht van de gemachtigde ;   

2. hetzij worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder de 

voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt. 

 

Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de overledene, op 

gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene met 

wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of,  indien 

het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken: 

a. worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. 

Deze uitstrooiing of begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de 

begraafplaats.  Indien het een terrein betreft dat niet eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is 

een voorafgaande, schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein. De 

asverstrooiing of de begraving van de as gebeurt aansluitend op de crematie.  

b. In een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats 

dan de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de 

begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in 

geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium 

bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel uitgestrooid te worden op een aan het grondgebied van België 

grenzende territoriale zee. 

De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen. 

 

§3. Onverminderd hetgeen is bepaald in §1 kan, op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- of aanverwanten 

in eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.  

 

Artikel 38. 
De asurnen van een gecremeerde, begraven op de plaats der gewone begravingen, kan, te allen tijde op vraag van 

de nabestaanden, ofwel verstrooid worden, ofwel bijgezet worden via een concessie. Voor het opgraven van de 

urnen is de toestemming van de burgemeester vereist overeenkomstig artikel 19 van  deze verordening.  

 

Artikel 39. 
Zowel op de uitstrooiweide als aan het columbarium, wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van 

gedenkenisvoorwerpen. 

 

Artikel 40. 
Geen enkel voorwerp, geen beplantingen of bloemen mogen hoger zijn dan 60 cm.  

Geen bloemen, beplantingen of andere voorwerpen mogen buiten de oppervlakte van het grafteken uitgroeien of 

geplaatst worden. De bloempotten, bloemstukken, die op de graven geplaatst worden met Allerheiligen dienen 

jaarlijks voor 6 december afgeruimd te worden.  

Voor de urngraven worden vergunningen afgeleverd om een platte natuursteen van 50 cm aan te brengen. Bij de 

vermelding van de naam, voornaam, geboortedatum en overlijdensdatum mag een platte foto ingewerkt worden.  

Op de urngraven mogen echte bloementuiltjes en bloemstukjes zonder bloempot neergelegd of gezet worden. 

Bloempotten, versieringen of bloemstukjes in kunstmateriaal  zijn eveneens toegelaten.  

Beplantingen mogen de andere urngraven niet hinderen en mogen niet hoger  zijn dan 10 cm.  

Aan de strooiweide mogen echte bloementuiltjes en bloemstukjes zonder bloempot neergelegd worden op de 

hiervoor voorziene plaats, de strooiweiden mogen niet betreden worden door het publiek.  

Aan het columbarium mogen vooraan echte bloementuiltjes en bloemstukjes zonder bloempot neergelegd 

worden, bovenop en aan de nissen mag niets worden aangebracht.  

Bij overtreding worden zij zonder verwittiging weggenomen door de bevoegde stadsdiensten.  

 

 

 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 124

Artikel 41. 
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. 

 

Artikel 42. 
De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van het columbarium 

met afmetingen in functie van de afmetingen van de nis van het columbarium. 

Nadat de asurnen 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 door het gemeentebestuur. 

Deze naamplaat moet voldoen aan de volgende voorschriften: 

- vermelding van naam, voornaam, geboorte- en sterftejaar van de overledene 

De afmeting is in functie van de afmeting van het nis.  

 

VII. Politie 
 

Artikel 43. 
De gemeentelijke begraafplaats is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 

 

Artikel 44. 
Op zon- en wettelijke feestdagen worden geen begravingen, bijzettingen of verstrooiingen uitgevoerd. Tijdens de 

werkdagen gebeurt dit ten laatste tot 17u30, op zaterdagen tot 17 uur.  

Jaarlijks, voor de aanvang van het jaar, zal het college van burgemeester en schepenen een lijst van data 

opstellen en bekendmaken waarop niet begraven/verstrooid mag worden.  

 

Artikel 45. 
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. 

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen welke op de 

begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, erop aangebrachte 

gedenktekens, beplantingen,….. 

 

Artikel 46. 
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 het decreet van 16 

januari 2004 of bij deze politieverordening; 

b) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden. 

 

Artikel 47. 
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 de aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen, tenzij op de 

daartoe bestemde plaatsen; 

d) op de begraafplaats of de aanhorigheden zich te gedragen op een wijze die met de ernst en de stilte der 

plaats en met de eerbied verschuldigd aan de doden niet overeenstemt; 

e) met rij- of voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe toelating 

wordt verleend door de burgemeester; 

f) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden 

verschuldigde eerbied verstoren ; 

g) 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. 
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VIII. Strafbepalingen 

 

Artikel 48. 
Onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 340, 453 van het strafwetboek, worden de inbreuken op de 

bepalingen van deze verordening gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen evenals met een boete 

van één tot vijfentwintig euro ofwel met één van deze straffen alleen. 

De gedragingen, zoals beschreven in artikel 526 van het strafwetboek, kunnen gestraft worden met de 

respectievelijke straffen in het strafwetboek of met een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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2. Huishoudelijk reglement op de begraafplaats(en) 

 

 

1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1. 
Op de gemeentelijke begraafplaats worden concessies verleend. Deze hebben betrekking op: 

- ofwel een perceel grond voor begraving van een stoffelijk overschot  

- ofwel een perceel grond voor begraving van urn  

- ofwel een grafkelder 

- ofwel een nis in het columbarium  

Bovengronds graf wordt niet toegestaan.  

 

Artikel 2. 
De aanvragen voor een concessievergunning vermelden de namen van de personen, die na hun overlijden in de 

desbetreffende concessie worden bijgezet. De aankoop van een concessie kan enkel gebeuren bij een overlijden 

en niet op voorhand. Het College van burgemeester en schepenen verleent de vergunning .  

 

De vergunningen worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de begraafplaatsen volgens 

de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen. 

In geen geval mag er een vergunning verleend worden op de plaats bestemd voor de niet-vergunde gronden. 

 

Artikel 3. 
Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een verkoop in. Er 

mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die waarvoor ze werd verleend. De 

concessies zijn onoverdraagbaar. 

 

Artikel 4. 
Bij het overlijden van een familielid mogen er maximum twee naast elkaar liggende percelen of maximum twee 

naast elkaar staande columbariumconcessies worden aangekocht. 

 

Artikel 5. 
De gemeente is niet verplicht een concessie te verlenen. 

De concessies worden verleend voor ten hoogste 50 jaar. 

De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen. De concessies worden verleend 

onder de in het desbetreffende huishoudelijk reglement, het politiereglement en het retributiereglement bepaalde 

voorwaarden, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag. 

 

Artikel 6. 

De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen  

 

Artikel 7. 

De concessies kunnen op aanvraag van enige belanghebbende hernieuwd worden. Minstens een jaar voor het 

verstrijken van de concessie maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarin wordt gesteld dat 

een aanvraag om hernieuwing moet worden ingediend wil men de concessie hernieuwen . Een afschrift van die 

akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.  

 

Artikel 8. 

De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. De 

concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in het desbetreffende 

huishoudelijk reglement, het politiereglement en het desbetreffende retributiereglement, die gelden op het 

ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing. 

De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden. 

 

Artikel 9. 
a. De aanvraag om hernieuwing kan gedaan worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn.  
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b. Voor zover de aanvraag gedaan wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe 

termijn van dezelfde duur een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. 

 

Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het 

verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van 10 

jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar voor het 

verstrijken van de concessie heeft voorgedaan. 

 

Artikel 10. 
De retributie voor de hernieuwingen, vermeld in artikel 9 worden vastgelegd in het retributiereglement.  

 

Artikel 11. 
Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de retributie: 

- bij de gemeenteontvanger gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag 

- indien de beslissing gunstig is, door het gemeentebestuur verworven 

 

Artikel 12. 

In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis, wegens openbaar belang 

of dienstnoodwendigheden hebben de concessiehouders recht op het bekomen van een perceel van dezelfde 

oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente. 

De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel een vervangende 

grafkelder, zijn ten laste van de gemeente. 

 

Artikel 13. 
In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de begraafplaats) kan de 

concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. 

Hij heeft het recht op het kosteloos bekomen van een grafruimte of een nis van dezelfde oppervlakte op de 

nieuwe begraafplaats. 

De kosten voor de overbrenging van de lichamen zijn ten laste van het gemeentebestuur.  

De kosten voor de overbrenging van de grafmonumenten evenals de kosten van een vervangende grafkelder zijn 

ten laste van de aanvrager. 

 

Artikel 14. 
Wanneer een concessie om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen graftekens en de nog 

bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door het college van burgemeester en schepenen 

vastgestelde termijn, eigendom van de gemeente   

 

 

2. Begravingen 

 

a) Percelen voor begravingen in volle grond 

 
Artikel 15. 
De percelen voor het begraven in volle grond van één persoon, hebben een eenvormige oppervlakte   

van 0,80m x 2,50m en zijn gratis voor een minimumperiode van 10 jaar of langer (rotatiesysteem). 

 
De geconcedeerde percelen voor het begraven in volle grond van de niet-gecremeerde lichamen voor 2 personen 

hebben een oppervlakte van 1m x 2,50m, tegen betaling van de kostprijs vastgesteld in het retributiereglement en 

geldig voor 25 jaar.  

 

Op ereparken: de rechthebbenden van een statuut van nationale erkenning als oorlogsslachtoffer van de oorlogen 

1914-1918 en 1940-1945. Gratis.  

 

Op de kinderparken: Indien de ouders wensen kunnen kinderen tot en met 16 jaar begraven worden op het  

kinderpark.  
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b) Percelen bestemd voor het begraven in grafkelder 

 

Artikel 16. 
Het gemeentebestuur  heeft de grafkelders in eigen beheer en concedeert deze vervolgens voor de duur van 50 

jaar, tegen betaling van de prijs vastgesteld in het retributiereglement. 

 

Artikel 17. 
Elk perceel is voorzien van een grafkelder voor de begraving van 2 lichamen. 

 

Artikel 18. 
De geconcedeerde percelen voor het begraven in een grafkelder van de niet-gecremeerde lichamen van één of 

twee personen, hebben een éénvormige oppervlakte van 1m x 2,30m. 

 

c) Perceel bestemd voor de begraving van urnen 

 

Artikel 19. 
De percelen voor het begraven van één urn, hebben een éénvormige oppervlakte van  0,50m x 0,50m en zijn 

gratis voor één persoon voor een minimumperiode van 10 jaar of langer (rotatiesysteem). 

 

Artikel 20. 
Concessies voor de begraving van een urne worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene 

voorwaarden als bepaald voor de concessies voor niet-gecremeerde lichamen in volle grond voor de duur van 25 

jaar.  

 

d) Columbarium 

 

Artikel 21. 
Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene voorwaarden als 

bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen. Deze concessies worden slechts toegestaan voor 

gesloten nissen en voor een duur van 50 jaar.  

 

Artikel 22. 
De nissen geconcedeerd voor bijzetting in het columbarium zijn bestemd voor 2 gecremeerde lichamen. 

 

Artikel 23. 
Wanneer een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as worden uitgestrooid op de 

daartoe bestemde plaats. 

 

  

3. Rotatiesysteem (omwenteling) 

 

Artikel 24. 
Voor begrafenissen in niet-geconcedeerde grond wordt het rotatiesysteem toegepast. De nabestaanden worden 

enkel  door een aanplakking aan het graf/urngraf verwittigd.  Deze aanplakking met de beslissing tot 

verwijdering zal gedurende 1 jaar zowel aan het betrokken graf/urngraf en aan de ingang van de begraafplaatsen 

bekendgemaakt worden. Een verlenging van het graf/urngraf wordt toegestaan mits verplaatsing van de 

stoffelijke resten naar een plaats aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen. De kosten voor de 

ontgraving en de herplaatsing zijn ten laste van de aanvrager en dienen betaald voor de datum in het bericht 

bepaald. Het verwijderen en het herplaatsen van het grafmonument vallen eveneens ten laste van de aanvrager.  

 

4. Slotbepalingen 

 

Artikel 25. 
De hernieuwingen van de altijddurende concessie verleend vóór 13 augustus 1971 worden toegestaan 

overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op  de begraafplaatsen en de lijkbezorging.  

 

Artikel 26. 
Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het College van Burgemeester en 

Schepenen.   
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3. Huishoudelijk- en politiereglement op de dierenbegraafplaats te Gelrode. 

 

 

Artikel 1. 
De gemeente beschikt over : 

- 1 dierenbegraafplaats gelegen te  3200 Aarschot- Gelrode, Gemeentebosweg. 

 

Artikel 2. 
Er wordt geen enkel dier begraven zonder toelating van de gemeentelijke overheid. De begravingen worden 

volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Een dier dat begraven wordt zonder toelating, wordt 

weggenomen door de grafmaker.  

 

Artikel 3. 
Het recht verschuldigd bij begraving van een dier wordt vastgesteld door het retributiereglement.  

 

Artikel 4. 
De percelen voor het begraven van een dier zijn voor een periode van 5 jaar. Er is een éénmalige verlenging 

mogelijk voor een periode van 5 jaar aan dezelfde retributie als deze die geldt voor de eerste 5 jaar.  

 

Artikel 5. 
Er mag enkel een grafteken geplaatst worden tussen de boordstenen. Het grafteken mag niet groter zijn dan 25 

cm x 25 cm. Op het gras mag niets geplaatst of geplant worden.  

 

Artikel 6. 
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het gemeentebestuur 

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of beschadigingen welke op de begraafplaatsen zouden 

gepleegd worden.  

 

 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 130

BIJLAGE 5.  

 

SKATEREGLEMENT 

 

 

Artikel 1. 
Skaten is enkel toegestaan met een geldige skatepas met pasfoto, waarvan kopie in bijlage. Skatepasjes kunnen 

gratis aangevraagd worden op de Jeugddienst van de stad Aarschot. 

 

Artikel 2. 
Het dragen van beschermkledij (valhelm, pols-, elleboog- en kniebeschermers) is aan te raden. 

 

Artikel 3. 
Het is verboden toestellen te verplaatsen. Attributen uit de omgeving kunnen in geen geval gebruikt worden om 

te skaten. 

 

Artikel 4. 
Het gebruik van de toestellen is enkel toegestaan met skateboard of skaters. 

 

Artikel 5. 
Het is ten strengste verboden om met fietsen en bromfietsen op het skateterrein te rijden.  

 

Artikel 6. 
Het is verboden om glazen flessen of honden mee te brengen naar het skateterrein. 

 

Artikel 7. 
Graffiti op de skatetoestellen is verboden. 

 

Artikel 8. 
Het skatepark dient proper gehouden te worden, afval moet in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. 

 

Artikel 9. 
De skatetoestellen dienen met respect behandeld te worden. 

 

Artikel 10. 
De minimumleeftijd om het skatepark te betreden, is 7 jaar. 

 

Artikel 11. 
Er is geen permanent toezicht op het skatepark voorzien. Het stadsbestuur zal echter op regelmatige tijdstippen 

controleren of de bepalingen van dit reglement worden nageleefd. 

 

Artikel 12. 
Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies, beschadiging of diefstal van 

persoonlijke bezittingen van de gebruikers. 

 

Artikel 13. 
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds de toegang weigeren aan personen en hen de toegang 

voor een bepaalde periode ontzeggen bij het niet-naleven van dit reglement, bij verstoring van de orde of het 

toebrengen van beschadigingen aan de toestellen of de omgeving. 

 

Artikel 14. 
Het stadsbestuur staat in voor het onderhoud en de herstellingen van de toestellen. Om een maximale veiligheid 

te kunnen waarborgen, wordt gevraagd beschadigingen of gebreken aan de toestellen onmiddellijk te melden op 

de jeugddienst (016/56.62.24). Opzettelijke vernieling van de infrastructuur zal aan de politie overgemaakt 

worden. 
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BIJLAGE 6.  

 

VISSEN OP DE DEMER 

 

 

Art. 1. Het vissen op de eigendom van de stad, gelegen tussen de Oostelijke Ring en de toegangsweg naar de 

parking van de Demervallei, is toegelaten binnen de perken en voorschriften bepaald in de wet van 1 juli 1954 

op de riviervisserij en het besluit van de Vlaamse Executieve van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van 1 

juli 1954 op de riviervisserij. 

 

Art. 2. Op de waterpartij, gelegen tussen de toegangsweg naar de parking van de Demervallei en de nieuwe 

Demer, is het vissen verboden. 

 

Art. 3. Het is verboden in de waterpartijen, bedoeld onder de artikelen 1 en 2, het water te bezoedelen of er afval 

in te gooien. 

 

Het is verboden op de aanpalende stadseigendommen, bedoeld onder de artikelen 1 en 2, afval te gooien, aan te 

voeren of achter te laten. 

 

Art. 4. De overtredingen op hoger vermelde artikelen  kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete 

van maximum 250 euro. 
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BIJLAGE 7.  

 

REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN 

TAXIDIENST 

 

  

INHOUD          

 
HOOFDSTUK 1. VERGUNNING EN EXPLOITATIE       

 Afdeling 1. Vergunning       

 Afdeling 2. Exploitatie         

 Afdeling 3. Norm aantal vergunde taxivoertuigen       

HOOFDSTUK 2. BELASTINGEN         

HOOFDSTUK 3. TARIEVEN         
HOOFDSTUK 4. STOPZETTING       

HOOFDSTUK 5. BEPALINGEN BETREFFENDE HET VOERTUIG     

HOOFDSTUK 6. BEPALINGEN BETREFFENDE DE DIENST EN DE RITTEN  

 Afdeling 1. Taxameter en tarieven        

 Afdeling 2. Dienststaten          

 Afdeling 3. Vervoerbewijs        
 Afdeling 4. Controlerapport       

HOOFDSTUK 7. KLANTEN EN TAXIBESTUURDERS     

HOOFDSTUK 8. HET STATIONEREN       

 

 
 

BIJLAGEN 

 

Bijlage I.  Model van aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een 

taxidienst 

Bijlage II. Model van vergunning voor de exploitatie van een taxidienst 
Bijlage III.  Model van taxikaart 

Bijlage IV. Model voor de aanvraag van een reservevoertuig en voor de verhoging of de 

verlaging van het aantal reservevoertuigen voor een bestaande exploitatie 

Bijlage V. Model van reservekaart 

Bijlage VI. Model van machtigingsaanvraag voor de vervanging van een taxivoertuig of een 

verhuurvoertuig met bestuurder 
Bijlage VII. Model van vervangingskaart 
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HOOFDSTUK 1. VERGUNNING EN EXPLOITATIE. 
 

Afdeling 1. Vergunning 

 

Artikel 1.  
Niemand mag, zonder vergunning, een taxidienst exploiteren door middel van één of meer voertuigen van op de 

openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats die zich op het grondgebied 

van Aarschot bevindt. 

 

Met “voertuig” kan het zowel gaan om een auto of een minibus, als om een twee- of driewielige motor, al dan 

niet met zijspan of aanhangwagen, op voorwaarde dat het voertuig naar constructie en uitrusting geschikt is voor 

het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen.  De paardenkoetsen en taxifietsen (met 

hulpmotor van minder dan 0,3 KW) vallen niet onder het toepassingsgebied van dit reglement. 

 

Artikel 2.  
De vergunning voor het exploiteren van een taxidienst wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en 

Schepenen. Het model van het aanvraagformulier is gevoegd als bijlage I bij dit reglement. 

 

Artikel 3.  
Onder de voorwaarden vastgesteld door de Gemeenteraad in dit reglement wordt de vergunning of de 

hernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst op het grondgebied van Aarschot 

afgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 3 maanden na de indiening van de 

aanvraag. 

 

De vergunning voor het exploiteren van een taxidienst omvat de toelating voor het stationeren op eender welke 

standplaats die niet op de openbare weg gelegen is maar waarover de exploitant beschikt, of op eender welke 

standplaats op de openbare weg in de vergunningverlenende gemeente die voorbehouden wordt voor de taxi’s en 

vrij is mits de vergunning het gebruik hiervan expliciet vermeldt. 

 

Het model van vergunning voor de exploitatie van een taxidienst is gevoegd als bijlage II bij dit reglement. 

 

Artikel 4.  
Het College van Burgemeester en Schepenen levert één vergunning af per exploitant.  De vergunning vermeldt 

het aantal taxivoertuigen en het aantal reservevoertuigen, waarvoor ze afgegeven werd en of er al dan niet 

gebruik mag gemaakt worden van standplaatsen op de openbare weg en van radiotelefonie. 

 

In de vergunning wordt er aan elk voertuig een identificatienummer (bestaande uit vier cijfers) toegekend.  Elke 

identificatienummer kan slechts éénmaal worden toegewezen. De vergunning geeft een opsomming van de 

identificatienummers. 

 

Artikel 5.  
De houder van een vergunning kan te allen tijde het bevoegde college verzoeken het aantal voertuigen dat het 

voorwerp uitmaakt van zijn vergunning voor een taxidienst, te verhogen of te verlagen.  De beslissing van het 

College van Burgemeester en Schepenen wordt genomen volgens de procedure en de voorwaarden die van 

toepassing zijn op de aanvraag van een vergunning voor een taxidienst. 

 

Artikel 6.  
De vergunning wordt afgegeven na een onderzoek door het College van Burgemeester en Schepenen omtrent de 

door de aanvrager gegeven zedelijke waarborgen, zijn beroepsbekwaamheid en zijn solvabiliteit. 

 

Wanneer de vergunning aan een rechtspersoon wordt afgegeven, moet de zaakvoerder van de rechtspersoon 

voldoen aan de voorwaarden opgelegd aan een natuurlijk persoon om houder te worden van de vergunning, en 

dit gedurende de hele duur van de exploitatie. 

 

Artikel 7. 
§1. De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die hetzij eigenaar is van 

het of de voertuig(en), hetzij er de beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij 

door een leasingovereenkomst. 
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§2. De vergunninghouder van wie een voertuig tijdelijk niet beschikbaar is ten gevolge van een ongeval, een 

ernstig mechanisch defect, brand of diefstal kan, op zijn verzoek, gemachtigd worden zijn dienst te verrichten 

door middel van een vervangingsvoertuig dat hij niet in eigendom heeft en waarvoor hij evenmin een contract 

van aankoop op afbetaling of een leasingovereenkomst kan voorleggen. 

 

Deze machtiging wordt voor maximum 3 maanden verleend en is niet hernieuwbaar. 

 

De machtiging om de dienst te verrichten met een vervangingsvoertuig wordt aangevraagd aan het College van 

Burgemeester en Schepenen. Het stadsbestuur reikt binnen de twee werkdagen de vervangingskaart uit. De kleur 

van de vervangingskaart is wit. Na afloop van de toegestane termijn moet de exploitant binnen twee werkdagen 

de vervangingskaart inleveren bij de stad. 

 

Het model van de machtigingsaanvraag voor de vervanging van een taxivoertuig en de vervangingskaart zijn als 

bijlage VI en VII gevoegd bij dit reglement. 

 

§3. De verhuring, door de exploitant, onder welke vorm dan ook, van het of de voertuigen aan enigerlei persoon 

die het of de voertuigen zelf bestuurt of laat besturen, is verboden. 

 

Artikel 8.  
De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar. 

 

Nochtans mits voorafgaande machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen: 

1° mag de echtgeno(o)t(e) of de duurzaam samenwonende partner of mogen bloed- of aanverwanten tot de 

tweede graad bij overlijden of permanente werkonbekwaamheid van de vergunninghouder, onder dezelfde 

voorwaarden de exploitatie van de dienst voortzetten tot het einde van de in de vergunning gestelde termijn. 

 

2° kan een rechtspersoon de exploitatie van een natuurlijk persoon die houder is van een vergunning voortzetten 

wanneer deze houder zijn vergunning inbrengt in deze rechtspersoon die hij opricht en waarvan hij de 

meerderheidsvennoot is, alsook de zaakvoerder. 

 

3° kan een rechtspersoon zijn vergunning verdelen onder de personeelsleden van zijn onderneming op 

voorwaarde dat: 

- de vergunning in zijn geheel wordt overgedragen en de rechtspersoon zijn activiteiten als taxi-exploitant 

volledig stopzet; 

- de personeelsleden onder wie de vergunning wordt verdeeld, op datum van de aanvraag tot verdeling van 

de vergunning, sedert tenminste 3 jaar actief en ononderbroken aan de exploitatie van een taxidienst 

deelnemen, en die sedert tenminste 1 jaar als werknemer zijn ingeschreven in het personeelsregister van de 

rechtspersoon die zijn vergunning wenst te verdelen; 

- de rechtspersoon die zijn exploitatie stopzet de nodige bewijsstukken voorlegt waarbij wordt aangetoond 

dat voldaan is aan de sociale en fiscale verplichtingen. 

 

Artikel 9.  
De vergunning met de taxi- en de reservekaarten dient afgehaald te worden binnen de drie maanden vanaf de 

datum van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Na deze termijn vervalt de 

vergunning. 

 

Artikel 10.  
De duur van de vergunning is vijf jaar. De vergunning kan voor dezelfde duur hernieuwd worden. Zij kan voor 

minder dan vijf jaar verleend of hernieuwd worden als bijzondere, in de vergunning of hernieuwingsakte 

vermelde omstandigheden, die afwijking wettigen. 

 

Artikel 11.  
Bij een met redenen omklede beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning 

ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden of kan de hernieuwing van de vergunning worden 

geweigerd wegens één van volgende redenen: 

- indien de exploitant de bepalingen van de exploitatievoorwaarden, het decreet van 20 april 2001 en de 

uitvoeringsbesluiten ervan niet naleeft; 

- indien de exploitant niet langer voldoet aan de voorwaarden inzake zedelijkheid, beroepsbekwaamheid of 

solvabiliteit; 
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- indien de exploitant de op hem van toepassing zijnde wetgeving in het kader van zijn beroepsuitoefening, 

niet naleeft. 

Met uitzondering van voorgaande gevallen, kan een vergunninghouder die zijn taxi-exploitatie stopzet, 

gedurende een periode van tenminste drie jaar na datum van akteneming hiervan door het College van 

Burgemeester en Schepenen, geen vergunning verwerven, noch meerderheidsvennoot worden in een 

rechtspersoon die houder is van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst of deze heeft 

aangevraagd. 

 

Artikel 12.  
Tegen de in artikel 11 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval bij ontstentenis van beslissing binnen 

drie maanden na de indienen van de aanvraag, kan beroep ingesteld worden bij de provinciegouverneur die bij 

een met redenen omklede beslissing uitspraak doet binnen drie maanden na het ontvangen van het 

beroepsschrift.  

 

Het beroep moet worden ingediend bij aangetekend schrijven binnen vijftien dagen na de betekening van de 

beslissing tot weigering of binnen vijftien dagen na de datum waarop de termijn van drie maanden verstrijkt die 

op de indiening van de aanvraag volgt. 

 

Indien de provinciegouverneur geen beslissing genomen heeft binnen de gestelde termijn kan de aanvrager bij 

aangetekend schrijven, vragen om binnen de dertig dagen na de verzending, een beslissing te nemen. Indien 

binnen deze termijn de provinciegouverneur niet heeft beslist, wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd. 

 

Artikel 13. Oneigenlijk gebruik van de vergunning 
Ingeval van oneigenlijk gebruik van de vergunning in een andere Vlaamse gemeente dan de 

vergunningverlenende gemeente, kan de gemeente of een aldaar vergunde exploitant een klacht indienen. Dat 

gebeurt met een aangetekende brief aan de provinciegouverneur van de provincie waar de gemeente gelegen is 

die de vergunning heeft uitgereikt aan de exploitant die ze oneigenlijk heeft gebruikt.  

Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan het onwettig ronselen van klanten. 

 

De provinciegouverneur stelt een onderzoek in. De exploitant die ervan beschuldigd wordt, zijn vergunning 

oneigenlijk te gebruiken, wordt gehoord. 

 

Als uit een onderzoek blijkt dat de exploitant in een andere gemeente zijn vergunning oneigenlijk gebruikt, 

verplicht de provinciegouverneur, door middel van een aangetekende brief, de bevoegde gemeente een van de 

volgende sancties op te leggen aan de exploitant: 

1. het aantal voertuigen van de betrokken exploitant te verlagen; 

2. zijn vergunning voor een bepaalde tijd te schorsen; 

3. zijn vergunning in te trekken. 

 

De provinciegouverneur deelt zijn beslissing, met vermelding van de sanctie, met een aangetekende brief mee 

aan de exploitant en aan beide gemeenten binnen drie maanden na de datum van indiening van de klacht. 

 

De beslissing van de provinciegouverneur moet worden uitgevoerd door de bevoegde gemeente binnen een 

maand na de datum van de aangetekende brief, bedoeld in het derde lid. 

 

De bevoegde gemeente brengt de indiener van de klacht en de provinciegouverneur schriftelijk op de hoogte van 

de uitvoering van de beslissing binnen twee weken. Als de gemeente in gebreke blijft, zal de 

provinciegouverneur de opgelegde sanctie zelf uitvoeren binnen een maand. 

 

Afdeling 2.  Exploitatie 

 

Artikel 14.  
De exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, die een vergunning bezit, mag de 

in de vergunning vermelde voertuigen inzetten als taxidienst, mits een vergunning van het College van 

Burgemeester en Schepenen en betaling van een belasting overeenkomstig hoofdstuk 2 van dit reglement. 

 

Artikel 15.  
De exploitanten van taxidiensten mogen ertoe gemachtigd worden om voor de exploitatie van hun diensten over 

reservevoertuigen te beschikken waarvan ze eigenaar zijn of waarover ze beschikken bij een contract van 
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verkoop op afbetaling of een leasingovereenkomst. De reservevoertuigen moeten ten minste uitgerust zijn om 

een taxidienst te verzekeren. Deze reservevoertuigen mogen niet verhuurd worden. 

De vergunning vermeldt, in voorkomend geval, het aantal reservevoertuigen waarover de exploitant mag 

beschikken. 

 

Artikel 16.  
Het aantal reservevoertuigen is beperkt: voor elke begonnen schijf van tien toegelaten taxivoertuigen is er maar 

één reservevoertuig. 

 

De aanvraag om het aantal reservevoertuigen te verhogen of te verlagen dient te gebeuren bij het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

 

Het model voor de aanvraag van een reservevoertuig en voor de verhoging of de verlaging van het aantal 

reservevoertuigen voor een bestaande exploitatie, is als bijlage IV gevoegd bij dit reglement. 

 

Artikel 17.  
Ieder taxivoertuig krijgt twee taxikaarten, waarvan de modellen zijn gevoegd als bijlage III bij dit reglement. De 

kleur van de taxikaart is geel. 

De reservevoertuigen krijgen een reservekaart, waaarvan het model als bijlage V is gevoegd bij dit reglement. 

De kleur van een reservekaart is wit. 

 

Artikel 18.  
De exploitanten die over een exploitatievergunning voor een taxidienst beschikken, kunnen die voertuigen enkel 

inzetten in het kader van geregeld vervoer of van bijzondere vormen van geregeld vervoer mits ze een 

schriftelijke overeenkomst gesloten hebben met de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM). 

 

Met ‘geregeld vervoer’ wordt bedoeld:  

stads- of streekvervoer van personen met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf 

vastgestelde halteplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet.  Dit vervoer is voor 

iedereen toegankelijk. 

 

Met ‘bijzondere vormen van geregeld vervoer’ wordt bedoeld:  

geregeld vervoer van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, met een bepaalde 

regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgestelde halteplaatsen reizigers mogen worden 

opgenomen of mogen worden afgezet.  

De bijzondere vormen van geregeld vervoer omvatten onder meer:  

- vervoer van werknemers van en naar het werk; 

- vervoer van scholieren en studenten van en naar hun onderwijsinstellingen; 

- vervoer van militairen en hun gezinnen van en naar hun plaats van legering. 

 

Artikel 19.  
De exploitant is verplicht elke wijziging van adres van woonplaats, exploitatiezetel of maatschappelijke zetel, 

binnen vijf dagen aan het stadsbestuur mee te delen. 

 

Afdeling 3.  Norm aantal vergunde taxivoertuigen 

 

Artikel 20.  
De norm voor het aantal vergunde taxivoertuigen op het grondgebied van Aarschot is 27 (één per 1.000 

inwoners). 

Als deze norm bereikt is, wordt een wachtlijst opgemaakt waarin de naam of handelsnaam en het adres van de 

aanvrager in chronologische volgorde van ontvangst van de aanvraag wordt ingeschreven. Er wordt voorrang 

gegeven aan de exploitant die de hernieuwing van de vergunning aanvraagt op voorwaarde dat die voldoet aan 

alle vergunningsvoorwaarden. 

Op eenvoudige vraag kunnen de personen die op de wachtlijst staan, hiervan een afschrift krijgen. 
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HOOFDSTUK 2.  BELASTINGEN 
 

Artikel 21.  
De afgegeven vergunningen kunnen aanleiding geven tot een jaarlijkse gemeentebelasting, zoals bepaald in een 

apart gemeentelijk belastingreglement op de exploitatie van taxidiensten,  ten laste van de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die houder is van de vergunning. 

 

 

HOOFDSTUK 3.  TARIEVEN 
 

Artikel 22. 
§1. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de tarieven vast rekening houdend met de 

maximumtarieven voor taxivervoer opgelegd door de bevoegde minister en op voorstel van de exploitant. De 

exploitant kan tijdens de duur van de exploitatie een aanpassing van de tarieven aanvragen. 

 

§2. De tarieven moeten in elk voertuig zichtbaar uitgehangen worden. In de voertuigen die in opdracht van de 

VMM rijden in het kader van geregeld vervoer worden de tarieven van de VMM uitgehangen. Als het vervoer 

wordt ingezet in opdracht van de VMM past de exploitant van de taxidienst de tarieven van de VMM toe in 

plaats van de tarieven die de gemeente heeft bepaald en wordt het berekeningsmechanisme niet ingeschakeld. 

 

§ 3. Er zijn 26 tarieven mogelijk, van A tot Z.   

 

 

HOOFDSTUK 4. STOPZETTING 
 

Artikel 23.  
In geval van definitieve stopzetting van de taxidienst brengt de exploitant de gemeente daarvan onmiddellijk op 

de hoogte en levert de eerstvolgende werkdag de vergunning, de taxikaarten en de reserve- en 

vervangingskaarten in bij de stad. De datum van effectieve stopzetting is de datum waarop de exploitant de 

taxivergunning, de taxi-, de reserve- en de vervangingskaarten ingeleverd heeft bij de stad. Hiervan krijgt hij een 

ontvangstbewijs. 

 

  

HOOFDSTUK 5.  BEPALINGEN BETREFFENDE HET VOERTUIG 
 

Artikel 24.  
Met uitzondering van een motortaxi heeft het voertuig, als er twee of drie zitplaatsen zijn in het voertuig, de 

bestuurder inbegrepen, ten minste twee deuren.  Zijn er vier zitplaatsen of meer, dan heeft het voertuig ten 

minste drie deuren om in- en uit te stappen. 

 

Artikel 25.  
De voertuigen in dienst bevinden zich in goede staat en bieden de nodige kwaliteit, comfort, gemak en netheid, 

zowel met betrekking tot de carrosserie als met betrekking tot de cabine. 

 

Artikel 26.  
De exploitant mag geen reclame op het voertuig aanbrengen. 

 

Artikel 27.  
Elk voertuig in dienst heeft twee geplastificeerde kaarten aan boord.  

- Eén kaart wordt in het voertuig, rechts onderaan, aan de binnenkant van de achterruit bevestigd. De 

gegevens van die kaart moeten leesbaar zijn voor derden. 

- De tweede kaart wordt op de rugleuning van de voorste passagiers bevestigd. Als het voertuig slechts over 

twee deuren beschikt, dan wordt die kaart op het dashboard bevestigd. De gegevens van die kaart moeten 

leesbaar zijn voor de klant. 

 

Bij een motortaxi worden de twee kaarten leesbaar voor derden op het voertuig aangebracht. 

 

In geval van verlies, diefstal of vernietiging van de taxikaart wordt een nieuwe kaart met de vermelding 

“duplicaat” door de stad uitgereikt op vertoon van een attest van de politie. 
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Artikel 28. - Bepalingen betreffende de reserve- en vervangingsvoertuigen. 

Op het ogenblik dat de reservevoertuigen of de vervangingsvoertuigen ingezet worden, moeten ze daarenboven 

aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- één geplastificeerde reservekaart, respectievelijk één geplastificeerde vervangingskaart en de taxikaart zijn 

naast elkaar, rechts onderaan aan de binnenkant van de achterruit bevestigd; 

- de reservevoertuigen, respectievelijk de vervangingsvoertuigen zijn als taxi verzekerd. 

 

In geval van verlies, diefstal of vernietiging van de reservekaart, respectievelijk de vervangingskaart wordt een 

nieuwe kaart met de vermelding “duplicaat” door de stad uitgereikt op vertoon van een attest van de politie. 

 

 

HOOFDSTUK 6. BEPALINGEN BETREFFENDE DE DIENST EN DE RITTEN 
 

Afdeling 1. Taxameter en tarieven 
 

Artikel 29.  
De taxivoertuigen, de reserve- en vervangingsvoertuigen zijn uitgerust met een taxameter en randapparatuur. 

 

Artikel 30.  
De randapparatuur bestaat ten minste uit een apparaat met opslagcapaciteit voor elektronische gegevens en een 

printer. 

De gegevens zijn beveiligd in die zin dat de integriteit, de oorsprong en het niet-weerlegbare karakter ervan 

gewaarborgd zijn. 

De exploitant bewaart gedurende vijf jaar de beveiligde gegevens. 

 

Artikel 31.  
De taxameter en eventueel de randapparatuur worden zo in het voertuig geplaatst dat de wijzerplaat ervan 

leesbaar is voor een klant die in het voertuig plaatsgenomen heeft.  Zodra dat nodig is, wordt de wijzerplaat 

verlicht. 

Als het voertuig wordt ingezet voor collectieve ritten, dan moet het voertuig uitgerust zijn met apparatuur die 

collectieve ritten kan berekenen. 

Dit artikel is niet van toepassing op motortaxi’s. 

 

Artikel 32.  
De taxameter en de randapparatuur zijn in werking tijdens de dienst. 

 

Artikel 33.  
Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter wordt ingeschakeld op het ogenblik dat de klant plaatsneemt 

in het voertuig. 

Als de klant wordt afgehaald op het afgesproken tijdstip, dan mag het prijsberekeningsmechanisme van de 

taxameter worden ingeschakeld op het ogenblik dat de taxi stopt op de plaats van afhaling en nadat de bestuurder 

de klant verwittigd heeft dat hij aangekomen is. 

Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter blijft ingeschakeld zolang de klant het voertuig gebruikt. 

 

Artikel 34.  
De taxameter bevat enkel de tarieven die in de vergunning zijn vermeld. Naast het normale tarief, ook tarief A 

genoemd (dat het laagste is), zijn er hogere tarieven of forfaitaire tarieven van B tot Z mogelijk, onder andere 

voor bepaalde af te leggen afstanden, voor bepaalde categorieën van klanten, voor bepaalde evenementen of voor 

bepaalde periodes. 

 

Afdeling 2. Dienststaten 
 

Artikel 35.  
De taxameter met zijn randapparatuur moet de volgende gegevens kunnen verstrekken (deze gegevens worden 

opgeslagen in de randapparatuur): 

- bij de aanvang van de dienst: 

- de naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer 

- de datum 

- het identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi 

- de naam en de voornaam van de bestuurder 
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- de totalisatoren 

- het uur waarop de dienst van de bestuurder begint 

- voor de bezoldigde bestuurders het voorziene uur van het einde van de dienst 

- tijdens de dienst:  

- de uren van de effectief genomen rustpauze en van de dienstonderbrekingen 

- aan het einde van de dienst: 

- de totalisatoren 

- de datum en het uur van de effectieve beëindiging van de dienst  

 

Artikel 36.  
De bestuurder kan een exemplaar van de dienststaat voor zichzelf afdrukken. 

 

Artikel 37.  
De gegevens van de taxameter met zijn randapparatuur worden gedurende 5 jaar bewaard. Ze worden verstrekt 

op elk verzoek van de bevoegde ambtenaren en agenten. 

 

 

Afdeling 3. Vervoerbewijs 
 

Artikel 38.  
De randapparatuur drukt de vervoerbewijzen automatisch af.  Hierop staan ten minste de volgende vermeldingen 

in onuitwisbare inkt: 

-     de vermelding “vervoerbewijs” 

- de naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer 

- het identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi 

- de naam van de bestuurder 

- het volgnummer van de rit dat een oplopend getal is dat bestaat uit vijf cijfers, te beginnen met 

00001 

- de datum en het uur van het in- en uitstappen 

- de instap- en uitstapplaatsen 

- het aantal afgelegde kilometers 

- het toegepaste tarief 

- de totale prijs van de rit, voorafgegaan door de vermelding “te betalen bedrag” of de prijs per 

persoon in geval van een collectieve rit 

- de vermelding “klachten” en het telefoonnummer van de politiepost van de vergunningverlenende 

gemeente. 

 

In geval van een collectieve taxi worden de vermeldingen per klant afgedrukt. 

 

In geen geval mag een handgeschreven vervoerbewijs worden afgegeven.  Als het vervoerbewijs niet kan 

worden geprint, geeft de bestuurder een handgeschreven vervoerbewijs met alle voornoemde gegevens.  Hij mag 

daarna geen klanten meer vervoeren met dit voertuig zolang het toestel niet is hersteld. 

 

Alle bovenvermelde gegevens worden opgeslagen in de randapparatuur.  Deze gegevens worden gedurende vijf 

jaar bewaard, minstens gedurende één week in de randapparatuur, daarna hetzij in de randapparatuur, hetzij op 

de maatschappelijke zetel. Ze worden verstrekt op elk verzoek van de bevoegde ambtenaren en agenten. 

 

Extra kosten die verbonden zijn aan het taxivervoer, zoals parkeerkosten of wegentol, kunnen aan de klant 

worden doorgerekend mits het ontvangstbewijs aan de klant wordt afgegeven. 

 

Artikel 39.  
Aan het einde van de rit wordt het vervoerbewijs van de desbetreffende rit aan de klant overhandigd, zelfs 

zonder dat die erom verzoekt. 
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Afdeling 4. Controlerapport 
 

Artikel 40.  
De randapparatuur moet een controlerapport kunnen afdrukken. Hierop staan tenminste de volgende 

vermeldingen in onuitwisbare inkt: 

-     de naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefonummer 

- het identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi 

- de naam of de benaming van de installateur van de taxameter en de randapparatuur 

- de naam van de bestuurder 

- de datum en het uur waarop de dienst van de bestuurder begonnen is 

- alle gegevens betreffende de uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst 

- alle tarieven die de taxameter kan uitvoeren 

- de totalisatoren. 

 
Afdeling 5. Taxilicht 

 

Artikel 41.  
Met uitzondering van een motortaxi is er op het dak van elk taxivoertuig een taxilicht aanwezig.  Dat is 

gekoppeld aan de taxameter.   

Dat taxilicht vermeldt in het middengedeelte het woord “TAXI” op de voor- en achterkant van de lichtinstallatie.   

Als de taxi vrij is, brandt het taxilicht.  In alle andere gevallen brandt het taxilicht niet. 

 

Er moet zich geen taxilicht op het dak van het taxivoertuig bevinden als het in opdracht rijdt van de Vlaamse 

Vervoermaatschappij. 

 

Afdeling 6. Affichering in de taxi 
 

Artikel 42.  
Met uitzondering van een motortaxi worden het keuringsbewijs en de groene verzekeringskaart van het voertuig 

duidelijk leesbaar voor de gebruikers in het taxivoertuig aangebracht. 

Een collectieve taxi is duidelijk als dusdanig herkenbaar voor het publiek door middel van een bord met daarop 

minstens de vermelding “collectieve taxi”. Dat bord wordt vooraan in het voertuig geplaatst. 

 

 

HOOFDSTUK 7.  KLANTEN EN TAXIBESTUURDERS 
 

Artikel 43.  
Behalve op andersluidend verzoek van de klant brengt de bestuurder hem langs de snelste weg naar zijn 

bestemming. 

De bestuurder die een collectieve taxirit uitvoert, kiest zelf welke de meest geschikte en snelste route is. 

 

Artikel 44.  
De klant die een taxi wil nemen, heeft het recht om opgepikt te worden door een taxibestuurder in dienst zodra 

die vrij is of in geval van een collectieve taxi, als er nog een lege plaats is, zelfs als de taxi zich dan op het 

grondgebied van een andere gemeente bevindt, dan waar de toegelaten standplaats van de exploitant gelegen is. 

Nochtans weigert de bestuurder deze rit als zijn voertuig zich op minder dan honderd meter bevindt van een 

standplaats voor taxi’s, waar één of meer voertuigen beschikbaar zijn. 

 

Artikel 45.  
Het is verboden voor de klanten om in het taxivoertuig te roken. 

 

Artikel 46.  
De bestuurder mag: 

- weigeren iemand mee te nemen die naar een verre of afgelegen plaats wil worden   

gebracht, tenzij zijn identiteit kan worden vastgesteld, zo nodig door een interventie van de politie; 

- een voorschot eisen voor lange ritten; 

- klanten weigeren die de openbare orde verstoren, de veiligheid in gevaar brengen, de goede zeden 

in het gedrang brengen en die het taxivoertuig niet respecteren. 

 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 141

Artikel 47.  
De bestuurder geeft de in zijn voertuig gevonden voorwerpen af bij de politie uiterlijk binnen twee 

kalenderdagen. 

 

Artikel 48.  
Het is de bestuurder verboden om: 

- aan de klant een ander tarief of een andere prijs te vragen dan het tarief of de prijs  

vermeld in de vergunning, in de geafficheerde tarieven, door de taxameter of de  

randapparatuur; 

- in geval van een taxi die ingezet wordt als geregeld vervoer in opdracht van de Vlaamse 

Vervoermaatschappij, aan de klant een prijs te vragen die hoger ligt dan die welke bepaald wordt 

door de VVM; 

- in geval van een collectieve taxi, aan de klant een andere prijs te vragen dan die welke berekend 

wordt op basis van de op- en afstapplaatsen van elke klant, tenzij er een forfaitair tarief wordt 

toegepast; 

- zijn dienst te verzekeren in het gezelschap van andere personen dan het cliënteel, behalve als het 

gaat om een kandidaat-taxibestuurder die zijn stage doet; 

- met zijn voertuig heen en weer te rijden om klanten te ronselen; 

- de gegevens van de dienststaat en het vervoerbewijs te wijzigen; 

- te roken tijdens de dienst. 

 

Artikel 49.  
Als er zich tijdens de rit een storing voordoet in de werking van de taxameter en de randapparatuur brengt de 

bestuurder de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte en wordt het bedrag van de rit in overleg tussen de 

bestuurder en de klant vastgesteld. Nadat de klant naar de bestemming is gebracht, stopt de bestuurder de 

taxidienst met dit voertuig. 

 

Als er zich tijdens de rit een defect voordoet aan het voertuig of het raakt betrokken bij een ongeval, dan heeft de 

klant het recht om de taxi te verlaten na betaling van het door de taxameter aangegeven bedrag voor de reeds 

afgelegde kilometers. De taxibestuurder zorgt ervoor dat de klant zijn rit kan voortzetten met een ander 

taxivoertuig. In geen geval mogen de kosten van het oponthoud aan de klant aangerekend worden. 

 

 

HOOFDSTUK 8.  HET STATIONEREN 
 

Artikel 50.  
§1. De vergunning voor het exploiteren van een taxidienst omvat de toelating voor het stationeren op eender 

welke standplaats die niet op de openbare weg gelegen is maar waarover de exploitant beschikt, of op eender 

welke standplaats op de openbare weg in Aarschot die voorbehouden wordt voor de taxi’s en vrij is mits de 

vergunning het gebruik hiervan expliciet vermeldt. 

 

§2. Het aantal voertuigen dat aanwezig is op een bepaalde standplaats op de openbare weg mag in geen geval het 

aantal beschikbare plaatsen overschrijden. 

 

§3. Het voorzien, het wijzigen en het afschaffen van standplaatsen op de openbare weg gebeurt in overleg met de 

VVM (Vlaamse Vervoermaatschappij) en met de taxi-exploitanten met een vergunning. 

 

 
HOOFDSTUK 9.  STATISTIEKEN 

 

Artikel 51.  
Iedere taxi-exploitant dient de statistische gegevens betreffende zijn onderneming te verstrekken aan het 

stadsbestuur indien deze hierom verzoekt.  Deze gegevens zijn vertrouwelijk en slechts bestemd voor statistische 

doeleinden betreffende het personenvervoer. 

 

Artikel 52. 
Elke gemeente moet jaarlijks aan de Vlaamse regering de volgende gegevens verstrekken: 

1. het aantal vergunningen en taxivoertuigen in de gemeente, met vermelding van: 

a. het aantal reservevoertuigen 

b. het aantal voertuigen met standplaats op de openbare weg 
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c. het aantal voertuigen, uitgerust met radiotelefonie 

d. het aantal voertuigen dat eveneens ingezet wordt in het kader van een dienst voor het verhuren 

van voertuigen met bestuurder; 

2. het aantal tarieven, met vermelding van het aantal gewone tarieven en het aantal forfaitaire tarieven; 

3. het aantal intrekkingen van vergunningen en het aantal van de daaraan verbonden taxivoertuigen, met 

vermelding van het aantal intrekkingen dat gegrond is op artikel 13, derde lid; 

4. het aantal schorsingen van vergunningen, met vermelding van het aantal schorsingen dat gegrond is op 

artikel 13, derde lid; 

5. het aantal verlagingen van het aantal eenheden van taxivoertuigen, met vermelding van het aantal 

verlagingen dat gegrond is op artikel 13, derde lid; 

6. het aantal vergunningen dat werd geweigerd; 

7. het aantal klachten over oneigenlijk gebruik, bedoeld in artikel 13, eerste lid; 

8. het aantal sancties, bedoeld in artikel 13, derde lid; 

9. het aantal definitieve beëindigingen, bedoeld in artikel 23 en het aantal van de daaraan verbonden 

taxivoertuigen; 

10. het aantal exploitanten op de wachtlijst, met vermelding van het aantal gevraagde voertuigen. 
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BIJLAGE 8.  

 

REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN DIENST 

VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER 

 

 

INHOUD          

 
HOOFDSTUK 1. VERGUNNING EN EXPLOITATIE       

 Afdeling 1. Vergunning         

 Afdeling 2. Exploitatie           

HOOFDSTUK 2. BELASTINGEN         

HOOFDSTUK 3. TARIEVEN          

HOOFDSTUK 4. STOPZETTING         
HOOFDSTUK 5. BEPALINGEN BETREFFENDE HET VOERTUIG     

HOOFDSTUK 6. STATISTISCHE GEGEVENS        

HOOFDSTUK 7. HET STATIONEREN       

 

 

 
BIJLAGEN 

 

Bijlage VI. Model van machtigingsaanvraag voor de vervanging van een taxivoertuig of een 

verhuurvoertuig met bestuurder 

Bijlage VIII.  Model van aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een 
dienst van verhuurvoertuigen 

Bijlage IX. Model van vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder 

Bijlage X.  Model van kaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder 

Bijlage XI. Model van herkenningsteken 

Bijlage XII. Model van vervangingskaart 
Bijlage XIII. Model van vervangingsteken 

Bijlage XIV. Model van overeenkomst voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder 

 

 

 
 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 144

HOOFDSTUK 1. VERGUNNING EN EXPLOITATIE. 
 

Afdeling 1. Vergunning 

 

Artikel 1.  
Niemand mag, zonder vergunning, een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op het 

grondgebied van Aarschot exploiteren door middel van één of meer voertuigen. Bij een dienst voor het verhuren 

van voertuigen met bestuurder moeten de ritten op voorhand zijn afgesproken. Bovendien moet het voertuig ter 

beschikking gesteld worden van de klant gedurende ten minste drie uur. Als het voertuig voor een kortere duur 

wordt ter beschikking gesteld, gaat het om een taxi. 

 

Artikel 2.  
De vergunning voor het exploiteren van een dienst van verhuurvoertuigen met bestuurder wordt aangevraagd bij 

het College van Burgemeester en Schepenen met een aangetekende brief.  Het model van het aanvraagformulier 

is gevoegd als bijlage VIII bij dit reglement. 

De kandidaat-exploitant voegt de gewenste tarieven bij zijn vergunningsaanvraag. De exploitant kan tijdens de 

duur van de exploitatie van de vergunning een aanpassing van de tarieven aanvragen.   

 

Artikel 3.  
Onder de voorwaarden vastgesteld door de Gemeenteraad in dit reglement wordt de vergunning of de 

hernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder verleend door het College van Burgemeester en Schepenen van Aarschot op wiens grondgebied de 

exploitatiezetel van de kandidaat-vergunninghouder is gevestigd. De vergunning wordt uitgereikt binnen een 

termijn van drie maanden na de indiening van de aanvraag. 

Het model van vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is 

gevoegd als bijlage IX bij dit reglement. 

 

Artikel 4.  
Het College van Burgemeester en Schepenen kan slechts één vergunning afgeven per exploitant. De vergunning 

wordt afgegeven aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die erom verzoekt. De vergunning vermeldt het 

aantal voertuigen waarvoor ze afgegeven werd. 

In de vergunning wordt er aan elk toegelaten voertuig een identificatienummer toegekend. Dat nummer bestaat 

uit vier cijfers. Elk identificatienummer kan slechts éénmaal worden toegewezen. De vergunning geeft een 

opsomming van de identificatienummers. 

 

Artikel 5.  
De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die hetzij eigenaar is van het 

of de voertuig(en), hetzij er de beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij door 

een leasingovereenkomst. 

 

De vergunninghouder van wie een voertuig tijdelijk niet beschikbaar is ten gevolge van een ongeval, een ernstig 

mechanisch defect, brand of diefstal kan, op zijn verzoek, gemachtigd worden zijn dienst te verrichten door 

middel van een vervangingsvoertuig dat hij niet in eigendom heeft en waarvoor hij evenmin een contract van 

aankoop op afbetaling of een leasingovereenkomst kan voorleggen. 

Deze machtiging wordt voor maximum 3 maanden verleend en is niet hernieuwbaar. 

 

De machtiging om de dienst te verrichten met een vervangingsvoertuig wordt aangevraagd bij het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

 
De exploitant mag een vervangingsvoertuig inzetten op voorwaarde dat hij over de vervangingskaart voor een 

verhuurvoertuig met bestuurder en de twee vervangingskentekens beschikt. Het stadsbestuur reikt binnen de 

twee werkdagen na de aanvraag de vervangingskaart en de vervangingstekens uit.  

Na afloop van de toegestane termijn levert de exploitant binnen twee werkdagen de vervangingskaarten voor een 

verhuurvoertuig met bestuurder in bij het stadsbestuur. 

 

De modellen van de machtigingsaanvraag voor de vervanging van een verhuurvoertuig met bestuurder en de 

vervangingskaart en het vervangingsteken, zijn gevoegd als bijlage VI, XII en XIII bij dit reglement. 
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Artikel 6.  
De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar. 

 

Artikel 7.  
De duur van de vergunning is vijf jaar. De vergunning kan voor dezelfde duur hernieuwd worden. Zij kan voor 

minder dan vijf jaar verleend of hernieuwd worden als bijzondere, in de vergunning of hernieuwingsakte 

vermelde omstandigheden, die een afwijking wettigen. 

 

Artikel 8.  
Bij een met redenen omklede beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning 

ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden of kan de hernieuwing van de vergunning voor alle of 

sommige voertuigen worden geweigerd wegens één van volgende redenen: 

- indien de exploitant de bepalingen van de exploitatievoorwaarden, het decreet van 20 april 2001 en 

de uitvoeringsbesluiten ervan niet naleeft; 

- indien de exploitant niet langer voldoet aan de voorwaarden inzake zedelijkheid, 

beroepsbekwaamheid of solvabiliteit; 

- indien de exploitant de, op hem van toepassing zijnde wetgeving in het kader van zijn 

beroepsuitoefening, niet naleeft. 

 

Artikel 9.  
Tegen de in artikel 8 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval bij ontstentenis van beslissing binnen drie 

maanden na de indienen van de aanvraag, kan beroep ingesteld worden bij de provinciegouverneur die bij een 

met redenen omklede beslissing uitspraak doet binnen drie maanden na het ontvangen van het beroepsschrift. 

 

Het beroep moet worden ingediend bij aangetekend schrijven binnen vijftien dagen na de betekening van de 

beslissing tot weigering of binnen vijftien dagen na de datum waarop de termijn van drie maanden verstrijkt die 

op de indiening van de aanvraag volgt. 

 

Indien de provinciegouverneur geen beslissing genomen heeft binnen de gestelde termijn kan de aanvrager bij 

aangetekend schrijven, vragen om binnen de dertig dagen na de verzending, een beslissing te nemen. Indien 

binnen deze termijn de provinciegouverneur niet heeft beslist, wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd. 

 

Artikel 10.  
Indien de exploitant het aantal voertuigen, dat ingezet wordt gedurende de geldigheidsduur van de vergunning, 

wenst te verhogen of te verlagen, wijzigt het College van Burgemeester en Schepenen op zijn aanvraag en tot het 

aflopen van de vergunning, het aantal voertuigen dat in de vergunningsakte vermeld wordt. 

 

Artikel 11.  
De vergunning wordt afgegeven na een onderzoek omtrent de door de aanvrager gegeven zedelijke waarborgen, 

zijn beroepsbekwaamheid en zijn solvabiliteit. 

 

Artikel 12.  
Wanneer de vergunning aan een rechtspersoon wordt afgegeven, moet de zaakvoerder voldoen aan de 

voorwaarden opgelegd aan een natuurlijk persoon om houder te worden van de vergunning, en dit gedurende de 

hele duur van de exploitatie. 

 

Artikel 13.  
Het aantal vergunningen en voertuigen voor een dienst van verhuurvoertuigen met bestuurder is onbeperkt. 

 

 

Afdeling 2 - Exploitatie 
 

Artikel 14.  
De exploitant met een vergunning van een taxidienst, mag een taxi inzetten als dienst voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder, als het bevoegde college een vergunning verleent voor het verhuren van voertuigen 

met een bestuurder, en als de onderneming een belasting betaalt als vermeld in hoofdstuk 2. 

 

De taxi die ingezet wordt als dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder mag een taxameter aan 

boord van het voertuig houden. 
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Artikel 15.  
De verhuring door de exploitant, onder welke vorm dan ook, van het/de voertuig(en) aan enigerlei persoon die 

het/de voertuig(en) zelf bestuurt of laat besturen, is verboden. 

 

Artikel 16.  
Elke verhuring geeft aanleiding tot een inschrijving in een register, dat gehouden wordt op de zetel van de 

onderneming en waarin de datum en het uur van de bestelling voorkomen alsook het precieze voorwerp van het 

verhuurcontract en de prijs ervan. Dit register dient gedurende vijf jaar vanaf de ingebruikname ervan, op de 

zetel van de onderneming te worden bewaard. 

 

Artikel 17.  
Het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke persoon of 

rechtspersoon krachtens een schriftelijke overeenkomst naar het model vastgelegd door de Vlaamse regering (zie 

bijlage XIV bij dit reglement). Een exemplaar van de overeenkomst bevindt zich op de zetel van de onderneming 

en een kopie aan boord van het voertuig wanneer de ondertekening van de overeenkomst voorafgaat aan het 

instappen van de klant. In de andere gevallen bevindt de originele overeenkomst zich aan boord van het voertuig. 

 

De schriftelijke overeenkomst vermeldt in elk geval dat het voertuig ter beschikking gesteld wordt van de 

natuurlijke persoon of rechtspersoon voor een duur van ten minste drie uren. 

 

De overeenkomsten en de eventuele ontwerpovereenkomsten krijgen een doorlopende nummering. De 

exploitanten bewaren gedurende vijf jaar alle overeenkomsten op de zetel van hun onderneming. Ze zijn 

gehouden die te bewaren in de volgorde van hun nummering. 

 

Artikel 18.  
Het voertuig mag zich noch op de openbare weg begeven noch erop stilstaan, indien het niet vooraf op de zetel 

van de onderneming verhuurd is. 

 

Artikel 19.  
Het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan. 

 

Artikel 20.  
Elk voertuig dat in dienst is, heeft een kaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder aan boord.  

 

Het model van kaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder, is gevoegd als bijlage X bij dit reglement. 

 

In geval van verlies, diefstal of vernietiging van de kaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder wordt een 

nieuwe kaart met vermelding “duplicaat” uitgereikt door de gemeente op vertoon van een attest van de politie. 

 

Artikel 21.  
Elk voertuig in dienst heeft leesbaar van buiten uit, twee geplastificeerde herkenningstekens aan boord. Die 

worden in het voertuig aan de rechterzijde, bovenaan, aan de binnenkant van de voor- en achterruit bevestigd. 

Bij een motorverhuurvoertuig wordt dat herkenningsteken leesbaar voor derden op het voertuig aangebracht. 

 

De aanvrager dient voor het verkrijgen van dit herkenningsteken de vergunning en een uittreksel uit het 

handelsregister voor te leggen waaruit blijkt dat hij ingeschreven werd als exploitant van diensten voor het 

verhuren van voertuigen met bestuurder.  

 

Het model van herkenningsteken is gevoegd als bijlage XI bij dit reglement. De kleur van het herkenningsteken 

is zwart met witte letters. 

 

In geval van verlies, diefstal of vernietiging van het herkenningsteken wordt een nieuw herkenningsteken met de 

vermelding “duplicaat” door de gemeente uitgereikt op vertoon van een attest van de politie. 
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Artikel 22.  
Kentekens die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette voertuigen of die hieraan herinneren, mogen noch in noch 

op het voertuig aangebracht worden. 

 

Artikel 23.  
De exploitanten mogen voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder geen reclame maken 

onder de benaming “taxi” of onder een motto waarin aan dit woord wordt herinnerd. 

 

Artikel 24.  
De dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder kan ook worden gebruikt door bedrijven, reisbureaus, 

mutualiteiten, enz…. die met de exploitant een kaderovereenkomst afsluiten om hun klanten, bezoekers, leden, 

enz…. te vervoeren.  In dat geval kan het precieze voorwerp van het verhuurcontract nog niet worden bepaald.  

Telkens wanneer de exploitant een opdracht krijgt in uitvoering van deze kaderovereenkomst, moet dit worden 

ingeschreven in het register en moet er een overeenkomst worden opgesteld (zie bijlage XIV bij dit reglement).  

Het precieze voorwerp van de verhuring moet worden opgenomen in de overeenkomst. 

De essentiële voorwaarde blijft dat het voertuig ter beschikking wordt gesteld van de klant, dus het bedrijf, het 

reisbureau, de mutualiteit, enz. … voor een duur van minimum drie uur. 

 

 

HOOFDSTUK 2. BELASTINGEN 
 

Artikel 25.  
§1. De afgeleverde vergunningen geven aanleiding tot een jaarlijkse gemeentebelasting zoals bepaald in artikel 

49 van het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, ten laste van de natuurlijke 

persoon of rechtspersoon, die houder is van de vergunning  

 

§2. De belastingen zijn verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning 

afgegeven werd. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik van de 

afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.  

 

§3. De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een of meer voertuigen 

geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of de intrekking van 

een vergunning of het buiten werking stellen van een of meer voertuigen voor welke reden dan ook. 

 

§4. De bedragen van de belastingen worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de 

consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficient die wordt bekomen door het 

indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer 

van de maand december 2000. 

 

HOOFDSTUK  3. TARIEVEN 
 

Artikel 26.  
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de tarieven vast op voorstel van de exploitant.   

Als het voertuig wordt ingezet in opdracht van de VMM, past de exploitant van een dienst voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder de tarieven toe van de Vlaamse Vervoermaatschappij in plaats van de tarieven die de 

gemeente heeft bepaald. 

 

 

HOOFDSTUK 4. STOPZETTING 
 

Artikel 27.  
In geval van definitieve beëindiging van de dienst van verhuurvoertuigen met bestuurder brengt de exploitant de 

gemeente daarvan onmiddellijk op de hoogte en levert hij de eerstvolgende werkdag de vergunning, de 

herkenningstekens, de kaarten voor verhuurvoertuigen met bestuurder, de vervangingstekens en de 

vervangingskaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder in bij de gemeente.  

De datum van de effectieve stopzetting is de datum waarop de exploitant deze documenten en tekens ingeleverd 

heeft bij de gemeente. Hiervan krijgt hij een ontvangstbewijs. 
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HOOFDSTUK 5. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET VOERTUIG 
 

Artikel 28. 
§1. Het voertuig moet het door het cliënteel vereiste comfort en accessoires bieden aan passagiers. 

 

§2. Het voertuig moet periodiek geschouwd worden ten einde na te gaan of het nog voldoet aan alle 

exploitatievoorwaarden. 

 

Artikel 29. - Bepalingen betreffende het vervangingsvoertuig 
Op het ogenblik dat de vervangingsvoertuigen ingezet worden, moeten ze daarenboven aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 

- onder de gewone herkenningstekens zijn de twee vervangingskentekens bevestigd; 

- de kaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder en de vervangingskaart voor verhuurvoertuig bevinden 

zich aan boord; 

- de vervangingsvoertuigen zijn verzekerd als verhuurvoertuig met bestuurder op het moment van het gebruik. 

 

 

HOOFDSTUK 6.  HET STATIONEREN 
 

Artikel 30.  
De exploitant, die door het College van Burgemeester en Schepenen, ertoe gemachtigd wordt een dienst voor het 

verhuren van voertuigen te exploiteren, mag de voertuigen, die niet in dienst zijn, slechts laten stationeren op 

plaatsen die zich bevinden op het privé-terrein bestemd voor de exploitatie van een dienst van bezoldigd vervoer 

van personen waarvan de exploitant van de dienst eigenaar is of erover beschikt en zijnde de zetel van de 

exploitatie van de onderneming. 

 

 

HOOFDSTUK 7.  STATISTIEKEN 
 

Artikel 31.  
Iedere verhuurder van wagens met bestuurder dient de statistische gegevens betreffende zijn onderneming 

waarnaar het stadsbestuur vraagt, te strekken indien deze hierom verzoekt. 

De gegevens zijn vertrouwelijk en slechts bestemd voor statistische doeleinden betreffende het personenvervoer. 

De statistieken vermelden ten minste het aantal voertuigen en vergunningen en de tarieven. 

 

Artikel 32. 
Elke gemeente moet jaarlijks aan de Vlaamse regering de volgende gegevens verstrekken: 

1. hat aantal vergunningen en verhuurvoertuigen met bestuurder in de gemeente 

2. het aantal intrekkingen van vergunningen en het aantal van de daaraan verbonden voertuigen 

3. het aantal schorsingen van vergunningen 

4. de verlaging van het aantal eenheden verhuurvoertuigen met bestuurder 

5. het aantal vergunningen dat werd geweigerd 

6. het aantal definitieve beëindigingen, bedoeld in artikel 27 en het aantal van de daaraan verbonden 

voertuigen. 
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BIJLAGE 9.  

 

GEMEENTELIJKE VERORDENING WOONWAGENPARK 

 

 

 

DEFINITIES   

   

woonwagenbewoner  Personen met een nomadische cultuur, die zich legaal in België bevinden en die traditioneel in 

een woonwagen wonen of gewoond hebben en diegenen die met deze personen samenleven of 

er in de eerste graad van afstammen. 

   

verplaatsbare 

 woonwagen 

 Een woongelegenheid, gekenmerkt door flexibiliteit en verplaatsbaarheid, bestemd voor 

permanente en niet-recreatieve bewoning. De woning is niet verankerd of gefundeerd in de 

grond. 

   

bijbouw  Een bijbouw is een constructie, 

• die niet aangehecht is aan een residentiële woonwagen 

• die dienstig is als bergruimte of dierenverblijf 

• niet bestemd voor bewoning 

   

residentieel  

woonwagenterrrein 

 Een terrein dat bestemd en ingericht is voor het sedentaire wonen in woonwagens. 

   

standplaats  Een afgebakende ruimte op een woonwagenterrein, die dienstig is voor het plaatsen van een 

woonwagen. 

   

sanitaire unit  Sanitaire gebouw of deel ervan met de sanitaire voorzieningen en nutsvoorzieningen voor  de 

standplaatshouder.  

   

woonwagencommissie  Commissie die advies uitbrengt aan College van Burgemeester en Schepenen aangaande alle 

materies betreffende het woonwagenterrein. 

Deze commissie wordt minimaal 2 maal per jaar ad hoc samengeroepen en bestaat zonder 

beperkend te zijn uit volgende geledingen: 

- burgemeester of schepen 

- terreinverantwoordelijke 

- ambtenaar gebouwen 

- OCMW 

- wijkagent 

- cel woonwagenwerk provinciaal integratiecentrum 

- aalmoezenier van de woonwagenbewoners 

- ... 

   

standplaatshouder  De woonwagenbewoner waaraan het stadsbestuur de  toelating geeft zelf of met zijn gezin een 

standplaats te betrekken op het terrein.  

   

gezin  Het gezin bestaat uit hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij uit twee of meer 

personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in één en 

dezelfde woning verblijven en er samenleven.   

 

Samenleven is het beslissende criterium om te bepalen of personen lid zijn van een gezin. Dat 

criterium wordt afgebakend door feitelijke elementen. Het niet-samenleven wordt vertaald in 

de vaststelling dat een persoon een apart gezin is. 

   

terreinverantwoordelijke  Persoon afgevaardigd door het stadsbestuur als contactpersoon en coördinator voor het beheer 

van het woonwagenpark. 

   

PROCEDURES   

aanvraag 1 Iedere persoon of gezin die een standplaats op het woonwagenpark “Gijmelhoek” wenst in te 
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(formulier 1) nemen, met de bedoeling er zijn hoofdverblijf te vestigen, moet een schriftelijke aanvraag 

indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Aarschot. Daartoe wordt 

een model van aanvraag ingevuld (formulier 1).  

 

De persoon die voor zichzelf en zijn gezin de aanvraag doet, moet meerderjarig zijn en  

beantwoorden aan de definitie van woonwagenbewoner. 

 

De aanvraag vermeldt de gezinssamenstelling van de aanvrager.  

 

De aanvraag moet bij elke gezinswijziging vernieuwd worden zonder verlies van rechten. Dit 

dient te gebeuren binnen de zes maanden na de gezinswijziging.  Bij gebreke hiervan kan de 

aanvraag als ongeldig verklaard worden. 

   

wachtlijst 

(formulier 2) 

2 Elke geldige aanvraag wordt chronologisch ingeschreven op een wachtlijst “kandidaat 

standplaatshouders” (formulier 2). Bepalend is de datum van de poststempel of de datum van 

ontvangstbewijs.  Enkel aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden in de wachtlijst 

opgenomen. De aanvrager heeft inzage in deze lijst. 

 

Inschrijving op deze wachtlijst heeft niet automatisch de toekenning van  een standplaats tot 

gevolg. De inschrijving houdt geen enkele toelating in om een standplaats of een deel van het 

woonwagenterrein in gebruik te nemen in afwachting van een beslissing van het College van 

Burgemeester en Schepenen.  

 

De wachtlijst kan door de stad worden geactualiseerd. De stad kan de aanvragers verzoeken 

hun aanvraag tot standplaats te vernieuwen. Zij worden aangeschreven op het adres van 

inschrijving zoals vermeld in het rijksregister.  

Indien binnen de maand na verzoek geen bevestiging van de aanvraag komt, kan de persoon 

van de wachtlijst worden geschrapt. 

   

advies 3 Zodra er een standplaats vrijkomt, zal de woonwagencommissie bijeengeroepen worden. De 

woonwagencommissie zal op basis van de wachtlijst een advies aan 

gaande de toewijzing aan het College van Burgemeester en Schepenen voorleggen. De 

commissie zal in haar advies —in volgorde van belangrijkheid— volgende criteria gebruiken: 

� ontvankelijkheid van de aanvraag 

� voorrang in volgorde: 

- inwonende kinderen van bewoners, jonger dan 30 jaar 

- naaste familieleden tot de derde graad 

- inwoner van Aarschot sedert minstens 3 jaar 

- alle andere aanvragers 

� datum van de aanvraag 

� relatie en sociale omgang met de andere bewoners. 

 

De aanvrager kan geen standplaats toegewezen krijgen zolang hij of zij, noch de gehuwde of 

wettelijk samenwonende partner,   

• nog een schuld te vereffenen heeft aan het stadsbestuur uit hoofde van achterstallige 

standplaatskosten, boeten en intresten.   

• een niet-verplaatsbare woning  in zijn bezit heeft.  

   

toewijzing 4 Het College van Burgemeester en Schepenen beslist op advies van de woonwagencommissie al 

dan niet een standplaats toe te wijzen aan de standplaatshouder.   De standplaatshouder mag er 

met zijn of haar gezin wonen. 

 

De toewijzing wordt schriftelijk en tegen ontvangstbewijs betekend aan de aanvrager.   

 

De standplaats mag maar in gebruik genomen worden nadat voldaan is aan de formaliteiten 

beschreven in artikel 5. 

   

duur en  5 De standplaats wordt toegewezen voor onbepaalde termijn. De standhouder kan zijn rechten 
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overdraagbaarheid niet overdragen.  

 

Dit betekent ook dat standplaatsen niet kunnen geruild worden zonder uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Bij overlijden of vertrek van de standplaatshouder zal de woonwagencommissie het College 

van Burgemeester en Schepenen adviseren over de overdraagbaarheid van de standplaats aan 

één of meer  meerderjarige leden van het gezin. Deze moeten ten minste zes maanden 

voorafgaand deel hebben uitgemaakt van het gezin. 

 

De nieuwe standplaatshouder dient steeds te voldoen aan de definitie van woonwagenbewoner 

volgens het decreet.  

   

betalingen 6 Voor het gebruik van de standplaats zal de standplaatshouder een waarborg en een 

gebruiksvergoeding betalen. Dit bedrag kan jaarlijks herzien of geïndexeerd worden door het 

belastings- of retributiereglement van de stad. 

 

Bij een achterstand van betaling van meer dan 6 maanden kan de overeenkomst ambtshalve 

eenzijdig verbroken worden. 

 

De betalingen van de waarborg  gebeurt voor de ingebruikname van de standplaats en de 

betalingen van de gebruiksvergoeding gebeuren maandelijks,  door overschrijving op het 

rekeningnummer van de stad Aarschot 001-1655005-67 met vermelding van de standplaats met 

busnummer en de naam van de standplaatshouder. Details of wijzigingen worden opgenomen 

in het belastings- of retributiereglement. De betaling van de gebruiksvergoeding dient  voor de 

4de van elke maand uitgevoerd te zijn. 

   

formaliteiten 

voorafgaand aan de 

ingebruikname 

(formulier 3, 4, 5, 6) 

7 Binnen de 14 dagen na betekening van de gunning moet voldaan zijn aan de hiernavolgende 

formaliteiten, tenzij het College van Burgemeester en Schepenen anders beslist: 

• De standplaatshouder ondertekent een verklaring dat hij kennis genomen heeft van de 

toewijzing, het huishoudelijk reglement, het retributiereglement en de geldende 

reglementeringen (formulier 3 “verklaring akkoord en kennisname 

reglementeringen”). 

• De standplaatshouder betaalt de waarborg en de gebruiksvergoeding van de eerste 

maand. 

• De standplaatshouder overhandigt aan de verantwoordelijke van het 

woonwagenterrein een schets (grondplan) met de maten, een korte beschrijving  en de 

inplanting van de te plaatsen woonwagen, caravan of andere constructies (formulier 4 

“ontwerp inrichting standplaats”). 

• De standplaatshouder beschikt over een vergunning “inrichting standplaats” 

(formulier 5) met de goedgekeurde en eventueel verbeterde kopie van de 

inplantingsschets. 

• De gemeente en de standplaatshouder maken en ondertekenen een plaatsbeschrijving 

(formulier 6) van de standplaats en haar sanitaire voorzieningen. Ter   titel van 

inlichting worden de meterstanden van elektriciteit en water opgenomen in de 

plaatsbeschrijving. De plaatsbeschrijving wordt gedagtekend, opgesteld in zoveel 

originele exemplaren als er partijen zijn en door alle partijen voor akkoord 

ondertekend. Elke partij ontvangt een origineel van de plaatsbeschrijving.  

 

Indien aan de hoger genoemde formaliteiten niet voldaan wordt, vervalt de vergunning en 

wordt hij geschrapt uit de wachtlijst met de kandidaat standplaatshouders.  

   

ingebruikname  

standplaats 

(formulier 7, 8) 

8 Pas na vervulling van hoger genoemde formaliteiten ontvangt de standplaatshouder  in afspraak 

met de afgevaardigde van het stadsbestuur bevoegd voor het woonwagenpark: 

• de sleutels tegen “ontvangstbewijs” (formulier 7)  

• het document “toelating inschrijving bevolkingsregister” (formulier 8)  

 

De standplaats dient verplicht in gebruik genomen te worden binnen één maand na  
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het overhandigen van de sleutels.  
   

formaliteiten 

te vervullen binnen de 8 

werkdagen na de  

ingebruikname 

(formulier 8) 

9 De standplaatshouder en zijn gezin,  waaraan het College van Burgemeester en Schepenen de 

standplaats toegewezen heeft,  moeten binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de sleutel, zich 

op de bevolkingsdienst van de stad Aarschot laten inschrijven in het bevolkingsregister. Dit 

gebeurt door overhandiging van het  document “toelating inschrijving bevolkingsregister” 

(formulier 8) 

   

einde toewijzing  

standplaatshouder 

(formulier 9) 

10 De standplaatshouder kan een einde maken aan de standplaatstoewijzing mits schriftelijke 

vooropzeg van 3 maanden. 

De toewijzing  is pas definitief beëindigd na overhandiging van het document “einde gebruik 

standplaats” (formulier 9).  

Dit document wordt pas afgeleverd nadat voldaan is aan volgende voorwaarden: 

- een plaatsbeschrijving opgemaakt is, 

- de achterstallen, kosten en schade vergoed werden, 

- het terrein volledig ontruimd is en zuiver gemaakt, 

- alle ingeschreven personen uitgeschreven werden uit de register van de bevolking,  

- de aansluitingen van water en elektriciteit opgezegd zijn of overgedragen naar een 

nieuwe standplaatshouder, 

- de sleutels van het sanitaire gebouw aan de stad bezorgd zijn. 

Zolang dit niet gebeurd is, zal de maandelijkse retributievergoeding aangerekend worden. 

 

De standplaats en sanitaire unit worden achtergelaten in de staat zoals beschreven in de 

tegensprekelijke plaatsbeschrijving die werd opgemaakt bij de aanvang van de overeenkomst, 

met uitzondering van  

� de schade ontstaan door overmacht, slijtage en ouderdom.  

� veranderings- en aanpassingswerken waarvoor het College van Burgemeester en 

Schepenen een toestemming heeft verleend om niet verwijderd of afgebroken te 

worden bij vertrek.  

   

ambtshalve verbreking 11 Het College van Burgemeester en Schepenen kan na advies van de woonwagencommissie de 

vergunning aan de standhouder éénzijdig intrekken zonder enige vorm van schadevergoeding in 

volgende gevallen: 

- bij de niet ingebruikname van de standplaats door de standhouder binnen de 

maand na overhandiging van de sleutels, tenzij anders overeengekomen, 

- het binnen de 8 werkdagen niet vervullen van de “formaliteiten na ingebruikname 

van de standplaats” , tenzij anders overeengekomen, 

- bij een afwezigheid van de standplaatshouder, meer dan 120 dagen per jaar,  

- bij vermoeden van fictief verblijf, bij wijziging van zijn of haar hoofdverblijfplaats 

naar een ander adres, 

- wanneer de standplaatshouder een standplaats toegewezen krijgt op een ander 

gemeentelijk woonwagenterrein. 

De vaststelling van wijziging van hoofdverblijfplaats of langdurige afwezigheid of fictieve 

bewoning gebeurt door de politie of de bevolkingsdienst.  

   

sancties 12 Voorzover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen en verordeningen 

geen andere straffen voorzien worden de inbreuken op deze verordening overeenkomstig art. 

119bis van de nieuwe gemeentewet gesanctioneerd als volgt: 

� niet-naleving van de bepalingen, oa. vervat in de artikelen 6, 11, 13, 26 worden 

gesanctioneerd met een schorsing of een intrekking van de vergunning.  

� inbreuken op de artikelen 15, 24, 25, 28, 29 kunnen gesanctioneerd worden met een 

gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250 euro die wordt opgelegd 

door de gemeentelijk sanctionerende ambtenaar van de stad.  

 

Milieuovertredingen op het ter beschikking gestelde terrein of in de omgeving kunnen 

vastgesteld worden door een bevoegd ambtenaar, een door het stadsbestuur afgevaardigd 

persoon of door de ambtenaren van politie. Het College van Burgemeester en Schepenen kan 

volgende sancties opleggen naast deze voorzien in het algemeen politiereglement van de stad 
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Aarschot:  

- waarschuwing met eis tot onmiddellijk herstel 

- intrekking van de vergunning toegewezen standplaats. 

   

herstel 13 Indien de standplaatshouder na mondelinge meedeling van de vastgestelde feiten de inbreuken 

niet onmiddellijk ongedaan maakt, zal de betrokkene per aangetekend  schrijven aangemaand 

worden binnen een gestelde termijn de herstelmaatregelen uit te voeren. Indien na twee 

schriftelijke aanmaningen geen gevolg gegeven wordt aan het schrijven, wordt de procedure 

voor intrekking van de vergunning opgestart. 

Indien het stadsbestuur zelf de herstelmaatregelen dient uit  te voeren worden de kosten 

verhaald op de standplaatshouder, met toepassing van het in voege zijnde belastings- en of 

tariefreglement.   

   

formulieren 14 Het College van burgemeester en Schepenen is gemachtigd de formulieren waarvan sprake in 

deze verordening op te stellen en aan te passen. 

TERREIN   

wegenis 15 De wegenis van het woonwagenpark behoort tot de openbare weg. Bijgevolg zijn alle 

verkeersreglementen en politieverordeningen van toepassing. 

De aanpalende buren hebben recht van doorgang. De voorziene doorgangen in de omheining 

dienen te allen tijde vrij te zijn en staan in verbinding met de wegenis. 

Het plaatsen van allerlei voorwerpen, caravans, schroot, autowrakken op de wegenis is 

verboden. 

   

inspectie standplaats 16 De standplaats is een openbaar domein met privaat karakter. De door de stad afgevaardigde 

personen of de terreinverantwoordelijke hebben het recht de standplaats te betreden voor de 

opname van de staat van bevinding van het terrein en de sanitaire unit mits voorafgaande 

schriftelijke aankondiging. De standplaatshouder moet de door de stad afgevaardigde personen 

in staat stellen op de afgesproken datum en uur de standplaats te inspecteren. 

   

iInrichting standplaats 

(formulier 4, 5) 

17 De standplaatshouder en zijn of haar gezin heeft het recht om één woonwagen te plaatsen mits 

deze voldoet aan de plaatsingsvoorwaarden en hiervoor door het College van Burgemeester en 

Schepenen een vergunning “inrichting standplaats” afgeleverd werd (formulier 5). Voor elke 

wijziging of vervanging van deze constructie dient vooraf aan College van Burgemeester en 

Schepenen een nieuwe vergunning aangevraagd te worden. Dit dient te gebeuren met 

formulier 4 “ontwerp inrichting standplaats”. 

 

Uit veiligheidsoverwegingen moet de woonwagen of andere constructies minstens 2 meter van 

de zijdelingse perceelsgrenzen en ten opzichte van de sanitaire unit ingeplant worden zodat de 

onderlinge afstand tussen twee naburige constructies minstens 4 meter bedraagt.  

In uitzonderlijke gevallen kunnen afwijkingen voor de inplanting van de woonwagen 

toegestaan worden doch de opgegeven afstanden ten opzichte van de sanitaire unit en naburige 

constructies dienen nageleefd te worden. 

 

Bijbouwen mogen geen woonfunctie hebben. Geen enkele constructie mag bestaan uit meer 

dan één bouwlaag. 

Voor kleine en lage bijbouwen voor de huisvesting van huisdieren kan eveneens afgeweken 

worden van de algemene regel van inplanting mits schriftelijk akkoord van het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

 

De standplaatshouder mag bijkomend één verkeerswaardige woonwagen of caravan — niet 

bestemd voor permanente bewoning— plaatsen mits hiervoor voldoende ruimte op het terrein 

is. Hiervoor dient vooraf aan het College van Burgemeester en Schepenen een vergunning 

aangevraagd te worden. 

   

wijzigingen 18 De standhouder mag alleen veranderingen aanbrengen aan de standplaats en aanhorigheden 

mits een voorafgaande en schriftelijke toestemming. Wijzigingen waarvoor een schriftelijke 
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vergunning wordt gegeven en die bij het verlaten van de standplaats niet dienen verwijderd of 

hersteld in zijn oorspronkelijke toestand te worden, worden uitdrukkelijk genoteerd op het 

document van de plaatsbeschrijving, maar geven geen recht op vergoeding, tenzij anders 

overeengekomen.  

Als de standhouder zonder toestemming veranderingen aanbrengt aan de standplaats of 

aanhorigheden, heeft de stad het recht te eisen dat alles onmiddellijk in de oorspronkelijke 

staat zal worden hersteld. 

   

plaatsing brandstoffen 19 De installatie en opslag van brandstoffen voor huishoudelijk gebruik (verwarming en koken) 

dient te voldoen aan de VLAREM-wetgeving.  

 

Stookolieopslag moet gebeuren in speciaal hiervoor bestemde, brandvrije, opslagtanks met een 

maximale inhoud van 1200 liter. Leidingen moeten in aangepaste materialen  aangelegd zijn 

en moeten voorzien zijn van de nodige afsluitkranen en veiligheden. 

 

Gasflessen mogen een maximale totale inhoud hebben van 500 liter. De plaatsing dient te 

gebeuren in overleg met de verantwoordelijke van het terrein en dient vooraf aangevraagd 

overeenkomstig de procedure  “vergunning inrichting standplaats”. 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan nadere en beperkende richtlijnen 

uitvaardigen. 

Bij inbreuk op dit artikel kan het college van burgemeester en schepenen overgaan tot de 

onmiddellijke ontmanteling van de installatie, op kosten van de eigenaar. 

 

De opslag van andere brandstoffen zoals benzine, diesel, LPG is verboden. 

   

sanitaire unit 20 De standplaatshouder zorgt dat de sanitaire unit in goede hygiënische staat onderhouden 

wordt. Hij of zij beschermt de aanwezige uitrusting tegen vorst; reinigt de aflopen en  zorgt dat 

de toegangsdeur niet kan beschadigd worden door wind of storm.  

De goten worden regelmatig nagekeken en gereinigd door de standplaatshouder. 

De standplaatshouder moet zorg dragen voor de verwarmingsinstallaties en er het onderhoud 

van verzekeren.  

Het is verboden de sanitaire unit te verwarmen met losse verwarmingselementen.  

De gevelbepleistering dient in goede staat onderhouden te worden en moet steeds vrij blijven. 

Het is verboden zonder toelating wijzigingen uit te voeren aan de ter beschikking gestelde 

uitrusting. 

   

nutsvoorzieningen 21 De begunstigde draagt de kosten van water-, gas- en elektriciteitsverbruik, en het huren van de 

meters. Het is niet toegelaten via waterslangen, leidingen, kabels en dergelijke gebruik te 

maken van de nutsvoorzieningen van een andere standplaats. 

 

Op het terrein is een verbindingsbuis voorzien naar de sanitaire unit voor de aansluiting van de 

nutsvoorzieningen. 

   

septische putten 22 Om de werking van de septische putten te garanderen, dienen de correcte reinigingsmiddelen 

voor het toilet gebruikt te worden. Het is bijgevolg steeds verboden enig afvalwater of andere 

producten te lozen in het toilet. Gebruik van bleekwater en andere agressieve stoffen zorgen 

voor slechte werking van de septische put en leiden tot verstopping van de riolering.  

   

onderhoud 23 De standplaatshouder zal zijn toegewezen standplaats en de sanitaire unit in goede staat 

onderhouden. Het terrein moet steeds een ordelijke en hygiënisch voorkomen hebben. 

   

huisvuil 24 Huisvuil dient overeenkomstig de gemeentelijke reglementering tijdelijk opgeslagen en 

aangeboden worden aan de huisvuilophaaldiensten. Het opslaan van ander afval op de 

standplaats is verboden en  zal beschouwd worden als sluikstorten.  

Het is toegelaten een compostbak te plaatsen op de standplaats. 
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schroot en opslag 

 

 

25 

 

 

Opslag van allerlei goederen, schroot, autowrakken, brandbare of explosieve stoffen is 

verboden. 

   

beplanting 

 

 

 

26 De beplanting, door de stad aangebracht ter afbakening van de percelen, mag niet 

weggenomen of onderbroken worden. De aanwezige bomen en andere aanplantingen mogen 

niet beschadigd of verwijderd worden. De hagen worden door de stadsdiensten onderhouden. 

Het wieden van het onkruid of in voorkomend geval het maaien van het gras zijn ten laste van 

de standplaatshouder. 

Indien de beplanting beschadigd wordt door het toedoen van de standplaatshouder zijn de 

kosten voor herbeplanting voor de standplaatshouder. Inbreuken op dit artikel  kunnen leiden 

tot intrekking van de vergunning. 

   

schade  27 De standplaatshouder brengt de stad of de toezichter onmiddellijk op de hoogte van elke 

schade aan de infrastructuur van de standplaats veroorzaakt door een bekende of onbekende 

oorzaak.  Herstellingen worden uitgevoerd door de stad, op kosten van diegene die ze ten laste 

heeft, of uitgevoerd onder toezicht van de stad. 

 

Herstellingen en kleine onderhoudswerken, waartoe de standplaatshouder gehouden is, zijn 

diegene die volgens de huurwetgeving ten laste vallen van de huurders. 

 

Onderhoudswerken en herstellingen aan de stedelijke infrastructuur vallen ten laste van de 

stad wanneer ze het gevolg zijn van gewone slijtage, gebrek of overmacht.  De stad 

onderhoudt de gemeenschappelijke delen.   

 

De standplaatshouder zal de stad in de gelegenheid stellen elk schadegeval te onderzoeken en 

de nodige werken te laten uitvoeren. Behoudens dringende herstellingen worden de betrokken 

gebruikers ten minste drie dagen voorafgaand aan het begin van de werken verwittigd. 

   

rust 28 De standplaatshouder, zijn gezinsleden, medebewoners en bezoekers dienen te allen tijde de 

rust en veiligheid op en rondom de standplaats te garanderen. 

   

huisdieren 

(formulier 6, 7) 

29 Huisdieren zijn slechts toegelaten op voorwaarde dat: 

- ze de rust op het terrein niet verstoren,  

- de veiligheid van de bewoners niet in gevaar komt, 

- ze de nodige huisvesting hebben,  

- de nodige vergunningen aangevraagd (formulier 6) en bekomen (formulier 7) 

werden voor de plaatsing van de behuizing voor deze huisdieren   

- ze niet opgehokt worden in de sanitaire unit, 

- de reinheid van het terrein gegarandeerd blijft, 

- geen gevaar voor de volksgezondheid zijn.  

   

renovatie 30 Bij renovatiewerken informeert de stad de standplaatshouder op gepaste wijze over de aard 

van de werken, de timing, de te verwachten hinder, de invloed op de gebruikersprijs en de 

eventuele noodzaak van tijdelijke verhuizing. 

   

onroerende  

voorheffing 

31 De stad betaalt de onroerende voorheffing van het woonwagenterrein, standplaatsen en 

sanitaire units inbegrepen. De standplaatshouder betaalt de onroerende voorheffing van zijn 

verplaatsbare, maar onroerende woning.  

   

vaststellingen 32 Vaststellingen op het terrein kunnen te allen tijde gebeuren door een door de stad gemachtigde 

ambtenaar of aangestelde persoon en door de politiediensten. 
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BIJLAGE 10.  

 

POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN 

 

 

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED 
 

Artikel 1 
 

Openbare rust en veiligheid 

 
Dit besluit regelt een aangelegenheid die betrekking heeft op de openbare veiligheid en de openbare rust naar 

aanleiding van een openbaar evenement op het grondgebied van de stad Aarschot. 

 

Artikel 2  

 

Openbare evenementen 

 
Dit besluit is van toepassing op alle evenementen die op het grondgebied van de stad Aarschot worden 

georganiseerd. 

 

Openbare evenementen zijn fuiven, feesten of festiviteiten die publiek toegankelijk zijn, niet permanent 

georganiseerd, waar (al dan niet elektronisch) versterkte muziek/geluid geproduceerd wordt en/of waar al dan 

niet toegangsgelden worden gevraagd. 

 

Deze evenementen mogen binnen de grenzen van de stad Aarschot uitsluitend worden georganiseerd op plaatsen 

of in inrichtingen die voor de deelnemers of bezoekers voldoende garanties bieden op het vlak van veiligheid, 

gezondheid en zindelijkheid, en zonder dat het evenement in de buurt voor overlast zorgt. 

 

Artikel 3  

 
Publiek toegankelijk plaatsen 

 
Het besluit is van toepassing op alle evenementen die op voor het publiek toegankelijke plaatsen georganiseerd 

worden. 

 

Een evenement is voor het publiek toegankelijk wanneer ook andere personen worden toegelaten dan diegenen 

die nominatief werden uitgenodigd. Een publieke oproep om zich nominatief te laten uitnodigen, maakt van het 

evenement een publiek toegankelijk evenement. Een geïndividualiseerde band tussen de inrichter en genodigde 

is in beginsel eerder afwezig. 

 

Een evenement is niet voor het publiek toegankelijk als er op het evenement enkel personen worden toegelaten 

die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en waarvan de organisator een namenlijst heeft. Als 

uitsluitend personen zijn toegelaten die er persoonlijk voor een bepaalde gebeurtenis zijn uitgenodigd, wanneer 

het bijgevolg uitgesloten is dat iemand anders dan de genodigden aan het gebeuren kan deelnemen dan betreft 

het een privé-evenement dat niet onder toepassing van dit reglement valt. 

 

Artikel 4  
 

Duur 

 
Het besluit is van toepassing op alle openbare  evenementen die in de stad Aarschot georganiseerd worden die 

gedurende een dagdeel, een volledige dag of meerdere dagen georganiseerd worden. 

 

Artikel 5 

 

Organisator van een openbaar evenement 

 
De organisator van een openbaar evenement is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging 

die zulk een evenement organiseert. 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 157

 

Artikel 6 
 

Uitbater 

 
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de plaats van het openbaar evenement al dan niet onder 

bezwarende titel ter beschikking stelt van de organisator. 

 

Artikel 7 

 

Openbaar evenement in open lucht 

 
Een openbaar evenement in open lucht is een evenement dat plaatsvindt buiten de ruimtelijke grenzen van een 

bebouwd onroerend goed, derhalve op een plaats die een zodanig open karakter heeft dat derden kunnen 

waarnemen dat er een evenement aan de gang is. 

 

Artikel 8 

 

Ingedeelde muziekinrichtingen 

 
De ingedeelde muziekinrichtingen zijn ruimtes die onder rubriek 32.1 van het VLAREM I - decreet ressorteren 

(in casu de Stadsfeestzaal). 

 

Niet ingedeelde muziekinrichtingen 

 
De niet ingedeelde muziekinrichtingen zijn ruimtes die niet onder rubriek 32.1 van het VLAREM I - decreet 

ressorteren.  

 

Evenementen in tenten zijn in dit reglement evenementen in niet-ingedeelde muziekinrichtingen. 

 

 

HOOFDSTUK II – DE KENNISGEVING VAN EEN EVENEMENT 

 

Artikel 9 

 

De melding 

 
De melding van een openbaar evenement is een maatregel om het stadsbestuur van Aarschot tijdig en op een 

éénvormige wijze in kennis te stellen van het te organiseren openbare evenement. 

 

Alle openbare evenementen op het grondgebied van de stad Aarschot moeten gemeld worden. 

 

Uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang van een openbare evenementen in een besloten plaats meldt de 

organisator dit bij het stadsbestuur door middel van het modelformulier zoals bepaald in bijlage. 

 
Uiterlijk 90 kalenderdagen voor de aanvang van een openbaar evenement in openlucht en tentfuif meldt de 

organisator dit bij het stadsbestuur door middel van het modelformulier zoals bepaald in bijlage. 

 

Artikel 10 

 

De toelating 

 

De toelating is niet van toepassing op openbare evenementen in een besloten plaats. 
Voor evenementen in een besloten plaats is geen toelating vereist (een melding volstaat). 

 

De toelating voor openbare evenementen in open lucht en tentfuiven. 

 
De organisator van een openbaar evenement in open lucht of in een tent moet voorafgaandelijk aan dit 

evenement toelating vragen aan de burgemeester. 
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De definitieve toelating van het College van Burgemeester en Schepenen wordt ten laatste 60 dagen na het 

ontvangen van de aanvraag aan de organisator overgemaakt.  

 

Artikel 11 

 

Weigering 

 
Onverminderd de bepalingen van dit reglement kan de burgemeester op gemotiveerde wijze een vergunning voor 

een evenement in open lucht of voor een tentfuif weigeren wanneer de gekozen locatie of inrichting onvoldoende 

garanties biedt op het vlak van veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of om ernstige overlast voor de buurt te 

voorkomen. 

 

Met uitzondering van hoogdringendheid wordt de definitieve weigering van het College van Burgemeester en 

Schepenen ten laatste 30 dagen voor de aanvang van het evenement aan de organisator overgemaakt. 

 

Artikel 12 

 

Beschikbaarheid van de modelformulieren 

 
De modelformulieren en de gedragscodes/charter/draaiboek liggen ter beschikking van de organisatoren en de 

uitbaters in het jeugdcentrum De Klinker en zijn raadpleegbaar op de website van de stad en het jeugdcentrum : 

www.Aarschot.be en www.jcdeklinker.be  

 

De uitbaters wijzen de organisatoren bij de reservatie van het evenement op het bestaan van dit reglement, de 

modelformulieren en de gedragscode. 

 

Artikel 13 

 

Gegevens van het modelformulier 

 
Het modelformulier bevat minstens de volgende gegevens: 

 

Luik I : Identiteit van de organisator 

 
1. Natuurlijke personen en feitelijke verenigingen : 

 

  □ identiteit van de natuurlijke persoon en zijn bereikbaarheid 

 

               of 

 

            □ identiteit van de personen die de feitelijke vereniging vormen en hun         

                           bereikbaarheid. 

 

2. Rechtspersoon : 

 

□ Vorm van de rechtspersoon (nv, BVBA, vzw,...) 

 

□ Identiteit van de gemandateerde van de rechtspersoon en uittreksel    

   uit de statuten die het mandaat toewijzen. 

 

3. Medewerkers : 

 

□ Identiteit en bereikbaar telefoonnummer tijdens het evenement van de     

           verantwoordelijke voor de geproduceerde muziek. 

 

□ Identiteit en bereikbaar telefoonnummer tijdens het evenement van de  

          verantwoordelijke voor de drankbedeling. 

 

□ Indien aanwezig identiteit en bereikbaar telefoonnummer tijdens het  

         evenement van de verantwoordelijke voor de veiligheid. 
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Luik II : Het te organiseren evenement 

 
□ Naam, aard, datum, begin- en einduur van het evenement  

 

□ Plaats, adres waar het evenement plaatsvindt  

 

□ Besloten plaats, open lucht, tent, andere 

 

□ Identiteit van de uitbater 

 

□ Bereikbaarheid van de uitbater 

 

□ Verwacht aantal bezoekers 

 

Luik III : Bijkomende meldingen en aanvragen 

 
□ Afwijking van het sluitingsuur 

 

□ Private veiligheid 

 

□ Toelating verkoop alcoholhoudende dranken (sterke drank) 

 

Luik IV : Inventaris van toe te voegen attesten 
 

□ Handtekening voor ontvangst van de gedragscode/charter/draaiboek 

 

□ Attest of kopij van verzekeringspolis van burgerrechterlijke en objectieve  

              aansprakelijkheid tijdens het evenement 

 

□ Attest van stormbestendigheid of verzekeringsattest (enkel bij tenten) 

 

 

HOOFDSTUK III – DE GEDRAGSCODE EN HET DRAAIBOEK 

 

Artikel 14 
 

Bijlage aan het modelformulier 

 
Elk modelformulier is vergezeld van een exemplaar van de gedragscode. Dit exemplaar is ondertekend door de 

organisator. De ondertekening wordt voorafgegaan door de datum en de handgeschreven formulering “gelezen 

en goedgekeurd”. 

 

Door de ondertekening van de gedragscode schikt de organisator van het evenement zich naar de waarden, 

intenties en doelstellingen ervan. 

 

Artikel 15 
 

De waarden van de gedragscode 

 
De waarden van de gedragscode worden als bijlage aan dit besluit gevoegd. 
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HOOFDSTUK IV – REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 
 

AFDELING I : SLUITINGSUUR 

 

Artikel 16 

 

Regel sluitingsuur 

 
Op het grondgebied van de stad Aarschot is er voor sociaal-culturele evenementen geen sluitingsuur bepaald. 

 

 

AFDELING II: GELUIDSHINDER 

 

Artikel 17 
 

Algemeen 

 
Het is verboden na 22.00 uur elk nachtgerucht of nachtrumoer te produceren dat de rust van de inwoners kan 

verstoren. 

 

Artikel 18 

 

Geluidsnormen voor ingedeelde muziekinrichtingen 

 
Het geluidsniveau in ingedeelde muziekinrichtingen wordt overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de 

milieuvergunning gemeten. 

 

Indien er in de vergunning van de ingedeelde muziekinrichting aan de uitbater van deze inrichting bijzondere 

voorwaarden en/of beperkingen opgelegd worden, is de uitbater verplicht deze aan de organisator van het 

evenement contractueel mee te delen. 

 
Artikel 19 

 

Geluidsnormen in open lucht en voor niet-ingedeelde muziekinrichtingen 

 
§ 1. Geluidsnorm (KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare 

en private inrichtingen, art. 2, 3 en 4) 

 
Overeenkomstig het bovenvermelde koninklijk besluit mag het maximaal geluidsniveau voortgebracht door de 

muziek 90 dB (A) niet overschrijden. De metingen verlopen krachtens de bepalingen van het bovenvermeld 

koninklijk besluit. 

 

1° Het geluidsniveau mag niet hoger zijn dan 5 dB (A) boven het   

    achtergrondgeluidsniveau, indien dit lager is dan 30 dB (A); 

 

2° Het geluidsniveau mag niet hoger zijn dan 35 dB (A) indien het  

    achtergrondgeluidsniveau ligt tussen 30 en 35 dB (A); 

 

3° Het geluidsniveau mag niet hoger zijn dan het achtergrondgeluidsniveau indien dit 

    hoger is dan 35 dB (A). 

 

Dit geluidsniveau wordt gemeten in het lokaal of gebouw, met gesloten deuren en vensters. Op plaatsen waar het 

publiek kan komen wordt de sonometer op minstens 1 m afstand van de muren en op een hoogte van 1,20 m 

boven de vloer geplaatst. 

 

Het geluidsniveau in dB (A) wordt gemeten met een geluidsmeter, die minstens voldoet aan de 

nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische norm NBN 576.80, met instelling van de 'trage' dynamische 

karakteristiek. 
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Vóór elke meting of reeks van metingen met betrekking tot een zelfde geluidsbron wordt de geluidsmeter 

afgesteld met behulp van een akoestische ijkbron. 

 

§ 2. Afwijking op de geluidsnorm (Vlarem II, hfdst. 6.7, artikel 6.7.3). 

 
De organisator kan een afwijking van de bovenstaande norm bij het college van burgemeester en schepenen 

aanvragen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan de afwijking toestaan. Het college van burgemeester en 

schepenen kan beperkende maatregelen opleggen wanneer het evenement gelokaliseerd is in de nabijheid van 

stiltebehoevende instellingen of zones, zoals bejaardentehuizen, ziekenhuizen, scholen en natuurreservaten. Deze 

beperkende maatregelen hebben betrekking op het maximum toegelaten geluidsniveau en de duur van het 

evenement. Het college van burgemeester en schepenen kan om bovengenoemde redenen het evenement op de 

aangevraagde plaats verbieden. 

 

De organisator vraagt door middel van een gemotiveerd verzoek, opgenomen in het modelformulier, de bedoelde 

afwijking aan bij het college van burgemeester en schepenen. 

 

Een afwijking op de geluidsnorm wordt enkel voor sociaal-culturele evenementen toegestaan tot 01.00 uur. 

 

Een afwijking op de geluidsnorm wordt enkel voor sociaal-culturele evenementen toegestaan tot 03.00 uur voor 

zover het evenement voldoet aan de definitie en voorwaarden van een fuifproject zoals gedefinieerd in bijlage. 

 
 

AFDELING III  : PRIVATE EN BIJZONDERE VEILIGHEID   (Wet van 10 april 1990 op de private en 

bijzondere veiligheid, hoofdstuk II, artikel 2). 

 

Artikel 20 

 

Regel 

 
De organisator voorziet minstens 5 personen die instaan voor de interne bewaking, dit kan beneden een verwacht 

aantal van 750 bezoekers door het inzetten van natuurlijke personen die deze activiteiten sporadisch en op een 

onbezoldigde wijze uitoefenen. Vanaf een te verwachten bezoekersaantal van 750 en meer, dient de interne 

bewaking te gebeuren door een erkende bewakingsonderneming. 

 

Als in voorkomend geval de organisator beroep doet op de private veiligheid is hij gehouden de bepalingen van 

de wet van 10 april 1990 op de private en bijzondere veiligheid na te leven. 

 

De organisator vermeldt op het modelformulier de aanwezigheid van private veiligheid die hij al dan niet zelf 

organiseert. 

 

Artikel 21 

 

Toelating voor de interne bewakingsdienst 

 
Indien in voorkomend geval de interne bewakingsdienst van de organisator bestaat uit natuurlijke personen die 

deze activiteiten sporadisch en op een onbezoldigde wijze uitoefenen, vrijwilligers dus, dan dient de organisator 

een namenlijst van de interne bewakers ter goedkeuring voor te leggen aan de burgemeester. 

 

De organisator vraagt door middel van de aanvraag, opgenomen in het modelformulier, de bedoelde toelating 

aan bij de burgemeester. 

 

De vrijwilligers die instaan voor de interne orde dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

1. bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen en voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden, nodig voor 

het uitoefenen van een bewakingsfunctie (art.5, eerste lid, 1° en 8° en art. 6, eerste lid, 1° en 8°); 

2. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en er hun woonplaats hebben (art. 5, eerste lid, 2° 

en 3° en art. 6, eerste lid, 2° en 3°); 
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3. bepaalde beroepen niet uitoefenen (privédetective, wapenhandelaar of -fabrikant, munitiehandelaar of –

fabrikant), of activiteiten die doordat ze door een dergelijke vrijwilliger worden uitgeoefend een gevaar 

kunnen uitmaken voor de openbare orde (art. 5, eerste lid, 4° en art. 6, eerste lid, 4°); 

4. sinds 5 jaar geen lid geweest zijn van een politie- of inlichtingendienst (art.5, eerste lid, 6° en art.6, 

eerste lid, 6°); 

5. de leeftijd van 18 jaar (voor de uitvoeders) en 21 jaar (voor de leiding) bereikt hebben (art. 5, eerste lid, 

7° en art. 6, eerste lid, 7). 

 

 

AFDELING IV : VERKOOP VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 

 

Artikel 22 

 

Regel 
 
Tijdens het evenement is het verboden om in occasionele drankgelegenheden sterke dranken zoals bepaald in 

artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de tarieven van de accijnsrechten op alcohol 

en op alcoholhoudende drank te verkopen. 

 

Artikel 23 
 

Afwijking verkoop alcoholhoudende dranken 

 
Bij het indienen van het modelformulier kan de organisator aan het College van Burgemeester en Schepenen een 

afwijking van het verbod in artikel 22 vragen. 

 

Deze toelating is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in artikel 24, artikel 25 en artikel 26 van dit 

reglement. 

 

Artikel 24 

 
Verkooppunt 

 
De verkoop van de sterke dranken, bepaald in artikel 22 is duidelijk onderscheiden van de verkooppunten waar 

de andere dranken verkocht worden. 

 

Elk verkooppunt zoals bepaald in het eerste lid is voorzien met een duidelijk voor het publiek zichtbaar bord met 

volgende vermelding : 

 

 

“VERKOOP GEESTRIJKE DRANKEN 

 

VERKOOP VERBODEN AAN PERSONEN MINDER DAN 18 JAAR” 

 

 

  

Dit bord heeft volgende minimale afmetingen: 

 

 h: 0,40m 

 

 b: 0,80m 

 

 

Artikel 25 
 

Personen belast met de verkoop 

 
Personen belast met de verkoop van de dranken bepaald in artikel 22 houden zich uitsluitend bezig met deze 

activiteit. Het is deze personen verboden gelijktijdig andere dan de dranken, bepaald in artikel 22, te verkopen of 

te overhandigen. 
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De organisator duidt onder deze personen een verantwoordelijke voor de verkoop van de dranken, bepaald in 

artikel 22 aan. Deze verantwoordelijke is gedurende het evenement aanwezig in het verkooppunt. 

 

Artikel 26 

 

Verkoop 

 
De dranken, bepaald in artikel 22, worden enkel onder bezwarende titel aangeboden. Het is verboden de dranken 

bepaald in artikel 22 gratis te verstrekken of te overhandigen. 

 

AFDELING V : LICHTPOLLUTIE 

 

Artikel 27 
 

Regel 

 
Het is in open lucht verboden toestellen te gebruiken die lichtpollutie veroorzaken tenzij deze noodzakelijk zijn 

voor de veiligheid van de bezoekers en medewerkers aan het evenement. 

 

AFDELING VI : BRANDVEILIGHEID IN OPENLUCHT EN IN NIET INGEDEELDE  

                          MUZIEK INRICHTINGEN 

 

Artikel 28 

 
Regel 

 
De plaats waar het evenement zal plaatsvinden kan door de burgemeester onderworpen worden aan een 

voorafgaande keuring inzake de brandveiligheid. 

 

Indien het evenement plaatsvindt in open lucht of in een niet-ingedeelde muziekinrichting vermeldt de 

organisator dit op het modelformulier. 

 

Artikel 29 

 

Controle 

 
De uitbater en de organisator verlenen steeds hun medewerking bij keuringen en controles verricht in het raam 

van de brandveiligheid. 

 

AFDELING VII. – STORMBESTENDIGHEID BIJ TENTFUIVEN 

 
Artikel 30 

 

Attest 

 
De aanvraag voor een tentfuif is vergezeld van een attest van stormbestendigheid van de tent afgeleverd door 

hetzij de tentenbouwer, de producent of de invoerder van de tent. 

 

Het attest van stormbestendigheid moet de volgende noodzakelijke gegevens bevatten : 

 

1. Identiteit en telefoonnummer van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon    

   die instaat voor de opbouw van de tent. 

 

2. Type, structuur en afmetingen van de tent. 

 

3. De maximale weerstand van de tent uitgedrukt in Beaufort en km/h. 
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Bij ontstentenis van een attest van stormbestendigheid dient de organisator een bewijs van verzekering voor het 

te organiseren evenement in een tent bij het dossier te voegen. Dit attest is in de zin van dit reglement 

gelijkwaardig aan het gevraagde attest van stormbestendigheid. 

 

Artikel 31 

 

Voorzorgen 

 
Bij overschrijding van de windsnelheid, bepaald in het attest stormbestendigheid, dient de organisator : 

 

- bij aanvang van het evenement af te zien van het evenement ; 

 

- tijdens het evenement over te gaan tot hetzij een tijdelijke, hetzij een definitieve  

 ontruiming en sluiting van het evenement. 

 

 

HOOFDSTUK V - CONTROLE-, STRAF- EN SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 32 

 
Plaatsbezoek 

 
De organisatoren en de uitbaters van de evenementen verlenen voor en tijdens het evenement de toegang aan de 

bevoegde bestuurlijke overheid, de brandweer en de politie ten einde de controle op dit reglement toe te laten. 

 

Artikel 33 

 

Toelating 

 
De toelatingen van de overheden voorzien in hoofdstuk IV worden ten laatste veertien kalenderdagen voor de 

aanvang van het evenement aan de organisator van het evenement overgemaakt. 

 

Artikel 34 

 

Preventieve sluiting 

 
Onverminderd de bevoegdheden die de burgemeester krachtens artikel 134ter N.Gem. heeft, kan hij de gehele of 

gedeeltelijke stopzetting gelasten van een evenement dat plaatsvindt in strijd met de bepalingen van onderhavig 

reglement of met de voorwaarden die in uitvoering van dit reglement werden opgelegd. 

 

Artikel 35 

 
Sancties 

 
De inbreuken op de artikelen 9, 10, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 31, 32 kunnen gestraft worden met volgende 

gemeentelijke administratieve sancties: 

- de administratieve geldboete met een maximum van 250€ 

- de administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning 

- de administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning 

 

Artikel 36 

 

Inwerkingtreding 

 
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring van de Gemeenteraad d.d. 19 februari 2009 
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Artikel 37 

 
Slotbepaling 

 
De bepalingen van dit reglement gelden onverminderd de voorafgaande vergunningsplicht die voor het 

organiseren van specifieke activiteiten door andere reglementeringen wordt opgelegd en onverminderd de 

bevoegdheden van de burgemeester om bijeenkomsten te verbieden op andere rechtsgronden dan krachtens 

onderhavig reglement. 

 

Evenementen waarvoor bij de inwerkingtreding van dit reglement reeds een toelating werd bekomen, vallen 

onder toepassing van voorgaande alinea. 

 

Onderhavig reglement zal een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd worden. 

 

Onderhavig reglement maakt deel uit van het algemeen politiereglement van de stad Aarschot. 

 

 

 

 

Bijlage: Fuifgids & draaiboek met aanvraagformulier 
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“Fuiven, feesten, op stap gaan, boemelen, … 
Allemaal goed en wel, 
maar ken je ook de regels van het spel?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUIFGIDS & DRAAIBOEK 
voor het organiseren van fuiven 
in Aarschot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politie Aarschot       Jeugdcentrum De Klinker 
Demervallei 6       Demervallei 14 
3200 Aarschot       3200 Aarschot 
016/550202       016/566224 
 
info@politiezoneaarschot.be     info@jcdeklinker.be 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 167

Inhoudsopgave 
 
DEEL 1: FUIFGIDS 
  Fuifbeleid 

1. Melding en toelating 
2. Gedragscode 
3. Private veiligheid 
4. Sluitingsuur 
5. Geluidshinder 
6. Licht 
7. Fuifbox 
8. Sterke drank 
9. Rookverbod 
10. Brandveiligheid 
11. Storm en tenten 
12. Affiches plakken: waar en hoe? 
13. Fuifraad 

 
 
 
DEEL 2: FUIFPROJECT 
 
DEEL 3 : DRAAIBOEK 
 
DEEL 4: AANVRAAGFORMULIER 
 
DEEL 5: HANDIGE ADRESSEN 
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Inleiding 
 
 
Beste fuiforganisator, 
 
Door jullie engagement om in onze stad fuiven te organiseren, kunnen vele jongeren uit de streek zich 
op hun favoriete manier uitleven. 
 
Als we immers gaan kijken naar het jeugdbeleidsplan blijkt bij de ondervraging van de middelbare 
scholieren, dat fuiven een van de favoriete bezigheden is van jongeren. 
 
Fuiven hebben een belangrijke sociale betekenis voor jongeren: het is de ideale plek om nieuwe 
mensen te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen, en dat is hier in Aarschot niet anders.  
 
Fuiven bieden ook een platform aan jonge artiesten en zijn een ideale experimenteerruimte. Jongeren 
die zelf een fuif organiseren leren tal van vaardigheden:  
Verantwoordelijkheid dragen, taken verdelen, afspraken maken en nakomen, …. .  Bovendien zijn 
fuiven voor heel wat verenigingen een belangrijke inkomstenbron. 
 
De fuif blijkt pas echt geslaagd wanneer alles rustig en gemoedelijk verloopt, zowel voor jongeren, 
organisatoren, politie als buurtbewoners .  
 
Op dat vlak dragen jullie als organisator een belangrijke verantwoordelijkheid, en daar willen we jullie 
als stadsbestuur in ondersteunen.  
 
Deze fuifgids is dan ook opgemaakt om jullie wegwijs te maken in het nieuwe fuifbeleid, om jullie te 
duiden welke inspanningen van jullie verwacht worden en om jullie een leidraad te geven bij het 
organiseren van een volgende evenement. Een (wettelijk) correcte organisatie is de beste garanties 
op het slagen van een fuif, waar zowel de jongeren, de uitbaters, de organisatoren als de buren baat 
bij hebben. 
 
 
Alvast bedankt voor jullie interesse en medewerking!  
En heel veel fuifplezier! 
 
 
 
 
 
Els Vinckx André Peeters 
Schepen van Jeugd Burgemeester 
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DEEL 1: FUIFGIDS 
 
Fuifbeleid 

 
 

Dit beleid geldt enkel voor de openbare fuiven die gegeven worden op het Aarschotse grondgebied, 
dus niet voor privéfuiven of fuiven in andere gemeenten. 
 
Er is sprake van een privé-fuif als er op de fuif enkel mensen toegelaten zijn die een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen hebben en waarvan de organisator een namenlijst heeft. Het moet dus 
uitgesloten zijn dat iemand anders een uitnodiging kan vragen of kopen. Of je al dan niet inkomgeld 
vraagt, doet weinig ter zake. Bij een privé-fuif bestaat er een band tussen de organisator en de 
genodigden. 
 
Een openbare fuif is voor iedereen toegankelijk, eventueel tegen betaling van een toegangsprijs. 
 
Of je kiest voor het organiseren van een privé-fuif of een openbare fuif heeft heel wat praktische 
gevolgen. Het politiereglement (incl. fuifbeleid) met de bepalingen over uren, 
de wet op de bewakingsondernemingen geldt niet voor privé-fuiven. 
 
Wel dien je als organisator van een privé-fuif SABAM en billijke vergoeding te betalen. Het privé 
karakter van een fuif sluit deze ‘auteursrechten’ niet uit! 
 
Voor de kleinere fuiven (-750 bezoekers) gelden wel iets soepelere regels, wat de regeling van de 
bewakingsdienst betreft. Dit zal telkens zeer duidelijk worden vermeld in het reglement en in deze 
gids. Zodat duidelijk is voor welk soort fuiven, welke regels gelden. 
 
Deze fuifgids en het bijhorende reglement gaan met liefde in werking op 19 februari 2009. 
 
Belangrijke elementen uit het beleid 
 
1.Melding en toelating 
Je bent verplicht een melding te doen aan de hand van de formulieren in bijlage. 
 
We maken hier een onderscheid voor openbare evenementen die binnen een locatie plaats vinden en 
evenementen die in open lucht of in tenten doorgaan. 
 
Enkel een melding is voldoende? 

- Als je een evenement in een zaal organiseert, dan is een melding voldoende, je dient dan het 
formulier ten minste 3 maanden voor uw evenement te bezorgen aan het jeugdcentrum. 
 
Hierbij onderteken je ook de gedragscode, waarbij je akkoord gaat met de gestelde regels en 
verwachtingen. Je moet dit ook aantonen, maar dit kan in een latere fase, ten laatste 21 
dagen voor het evenement. 
 

Een melding is niet voldoende? 
- Als je een evenement organiseert in openlucht of in een tent, dan moet je ook een toelating 

vragen. Dit doe je door het formulier in te vullen en ten minste 3 maanden voor uw evenement 
te bezorgen aan het jeugdcentrum. Deze voorlopige toelating zal u dan ten laatste 21 dagen 
na het ontvangen van de aanvraag worden overgemaakt. 
 
Hierbij onderteken je ook de gedragscode, waarbij je akkoord gaat met de gestelde regels en 
verwachtingen. Je moet dit ook aantonen, maar dit kan in een latere fase, ten laatste 21 
dagen voor het evenement. 

 
Waar vind ik de formulieren? 
De formulieren kan je komen ophalen in het jeugdcentrum of terug vinden op de website van de stad 
en het jeugdcentrum: www.aarschot.be of www.jcdeklinker.be 
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2. Gedragscode 
Met de gedragscode wordt het engagement bedoeld, waarbij de organisator zich moreel verbindt, de 
bepalingen opgenomen in het fuifreglement na te leven. 
Bij elke melding of vraag tot toelating, krijgt de organisator een exemplaar van het draaiboek. Hij/zij 
neemt dit door en ondertekent de gedragscode voor “gelezen en goedgekeurd”. Zo willen we een 
fuifklimaat creëren, waarbij alle partijen zich aan de afspraken houden en waar fuiven een groot 
plezier kan zijn. 
 
Als men zich niet aan het fuifreglement en de gedragscode houdt, dan kan men vanuit het 
stadsbestuur een sanctie opleggen en eventueel een weigering tot fuiven opleggen. 
 
 
3. Private en openbare veiligheid 
De politie is als enige dienst verantwoordelijk voor de openbare veiligheid. 
Als organisator van een openbare fuif ben je verplicht om voor de private veiligheid te zorgen. De 
organisator kan hiervoor kiezen tussen een interne veiligheidsdienst met vrijwilligers of hiervoor 
beroep doen op een private bewakingsfirma. 
Indien gekozen wordt om met vrijwilligers te werken, dient de naamlijst van deze vrijwilligers ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan de burgemeester (zie formulier in bijlage). 
Indien gekozen wordt voor een bewakingsfirma, dient deze bewakingsfirma zelf in te staan voor de 
nodige aanmeldingen bij de burgemeester en politie. 
Hierna de voornaamste voorwaarden waaraan de vrijwilligers en bewakingsfirma’s aan moeten 
voldoen. Op de website www.besafe.be kan men de volledige lijst terugvinden. 

- Professionele bewakingsfirma: de firma moet erkend zijn en voldoen aan de bepalingen van 
de wet. 

- Vrijwilligers:  moeten inwoner zijn van een lidstaat van de EU, mogen bepaalde 
veroordelingen niet hebben opgelopen (zie reglement), mogen bepaalde beroepen niet 
uitoefenen (privé detective, wapenhandelaar, …), mogen sinds 5 jaar geen lid zijn geweest 
van een politie- of inlichtingendienst, moeten de minimum leeftijd hebben van 18 jaar voor 
uitvoerders en 21 jaar voor de leiding. 

 
Wat zegt de wet? Wat mogen de personen die verantwoordelijk zijn voor interne bewaking allemaal 
doen? De wet bepaalt dat het in functie van veiligheid moet zijn, maar wat houdt dat in? Welke 
bevoegdheden hebben deze veiligheidsmensen? 

In feite hebben ze geen bijzondere bevoegdheden. Zij mogen controle uitoefenen op het  
toegangsticket en erop toezien dat de brandveiligheid wordt nageleefd (bv. vrijhouden van de 
nooduitgangen). 

Wat mogen ze in geen geval doen? 

- Een systematische identiteitscontrole doorvoeren 
- De kledij aftasten 
- Dwang gebruiken 
- Geweld gebruiken 
- Zaken afnemen  
- Zoeken naar drugs 
- Een voertuig doorzoeken 
- Wapens dragen 

De bevoegdheden van deze bewakers zijn beperkt. Activiteiten van persoonscontrole mogen niet 
worden uitgeoefend op de openbare weg of op openbare plaatsen, dit is namelijk een exclusieve 
overheidstaak (politie). Toch zijn we er ons als gemeentebestuur van bewust dat de organisatoren 
ondersteund kunnen worden om de overlast buiten de deuren aan te pakken, in samenwerking met de 
politie. 

 
Minder of meer dan 750 personen ? 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 171

Voor een (openbare) fuif, met een te verwachte opkomst van minder dan 750 personen, voorziet de 
organisator minstens 5 personen voor interne bewaking. Deze personen mogen vrijwilligers zijn die 
voldoen aan de voorwaarden die hierboven omschreven zijn. De inschakeling van een 
bewakingsfirma is eveneens toegelaten. 
Voor een  (openbare) fuif, met een te verwachte opkomst van meer  dan 750 personen, voorziet de 
organisator dat de bewaking gebeurt door een erkende private bewakingsfirma. Het aantal wordt dan 
bepaald door het aantal bezoekers. 
 
 
Hoe kan je je vrijwilligers inzetten? 
Hieronder omschrijven we een mogelijk voorbeeld van hoe je je vrijwilligers kan inzetten voor de 
interne bewakingsdienst.  
 
De veiligheidsmensen  vatten post aan de inkomdeuren van de zaal. Zij zorgen ervoor dat er een sas 
gecreëerd wordt om stempels of bandjes te controleren. Ook het tegenhouden van personen die met 
afval/bekertjes willen buiten gaan, 
behoort tot hun taak. Daarom is het belangrijk dat zij ook op die positie blijven staan na het wegvallen 
van de inkomprijzen. Zij letten er ook op dat de binnen- en buitendeuren zo weinig mogelijk tegelijk 
openstaan, dit om het ontsnappen van lawaai naar buiten toe te verminderen. 
 
Een aantal veiligheidsmensen vatten post op de parking aan de straatkant. Zij zorgen ervoor dat 
mensen op een rustige manier toekomen en weggaan zodat de nachtrust van 
buren gewaarborgd blijft. Ze verwelkomen de bezoekers, verzoeken wagens met luide 
muziekinstallaties het volume wat te dimmen en doen ook geregeld eens controle in de omgeving, 
alsook achter de fuifzaal/tent. Ze doen dit op een vriendelijke 
doch kordate manier. Ze moeten wel rekening houden met het feit dat het handhaven 
van de openbare orde een taak is voor politiediensten. Bij het vaststellen van een misdrijf (bv. 
vechtpartijen, vandalisme) mogen deze veiligheidsmensen niet fysiek 
tussenkomen. Zij dienen in dat geval de politie te verwittigen. Bij vechtpartijen mogen ze wel verbaal 
trachten de gemoederen te bedaren in afwachting van het arriveren van de politiediensten. Bij het 
arriveren van de politie kunnen de stewards helpen om de ‘amokmakers’ te identificeren. Regelmatig 
lopen zij ook eens naar binnen om een rondje te doen. 
 
Overige bewakingspersonen zorgen ervoor dat er regelmatig in de zaal wordt gekeken of alles in orde 
is. 
 
De bewakingsmensen gebruiken geen alcohol voor en tijdens de uitoefening van hun taak: alcohol 
verandert het gedrag, ook bij interventies op een fuif. Ze verliezen trouwens hun rechten als blijkt dat 
ze bij problemen onder invloed waren van alcohol en/of illegale drugs. 
 
 
Fuifcoach 
Investeren in fuifcoaches, dat is wat de Stad Aarschot, wil doen. Tot hiertoe zijn er nog geen 
opleidingen geweest tot ‘fuifcoach’. Daar wil de stad verandering in brengen. De eerste opleiding zal 
georganiseerd worden en we willen gaan experimenteren met het inzetten van fuifcoachen. 
Want we zijn er van overtuigd dat dit werkt, de vrijwilliger “uit het veld”, die kan opgeleid worden tot de 
professionele fuifcoach. We willen dan ook met alle plezier hierin investeren. Dit om het plezier van 
het feesten aan te leren! 
 
In een latere fase, als al de geëngageerde jongeren de kans hebben gekregen tot opleiding, dan 
wordt er bekeken hoe we deze fuifcoaches concreet kunnen inschakelen in een veilig fuif klimaat. 
 
 
4. Sluitingsuur 
Op het grondgebeid van Aarschot is er voor evenementen geen sluitingsuur bepaald. 
 
 
5. Geluidshinder 
18% van de Belgen heeft regelmatig last van oorsuizingen, vooral na het bezoek aan een fuif of 
optreden. Ruist dat bekend in de oren?  
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Volgens een studie zal 1/3de van de huidige jongeren een hoorapparaat nodig hebben voor hun 50e 
verjaardag… Iedereen is er zich wel van bewust dat lange tijd luide muziek 
horen niet goed is voor de gezondheid. Maar weinigen houden er rekening mee, hoewel vele 
wetenschappers en DJ’s de jongeren er op wijzen. 
 
Het stadsbestuur vindt dat de organisatoren bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheid wat 
gehoorschade bij jongeren betreft. De Vlaamse wetgeving verplicht ons om het volume tot maximum 
90 dB(A) te beperken. Daarom wordt deze geluidsnorm ook toegepast binnen de Stad Aarschot. 
 
 
En wat met lawaai buiten? 
Na 22u is het verboden elk nachtgerucht of nachtrumoer te produceren dat de rust van inwoners van 
een stad kan verstoren. 
 
Voor evenementen die in openlucht doorgaan en een sociaal-cultureel karakter hebben kan er een 
uitzondering gevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Deze wordt 
aangevraagd via het formulier van toelating en moet ook minstens 3 maanden voor aanvang van het 
evenement bezorgd worden aan het jeugdcentrum. 
 
Welke afwijking wordt er toegestaan? 
Een afwijking op de geluidsnorm wordt enkel voor sociaal-culturele evenementen toegestaan tot 1u. 
 
Een afwijking op de geluidsnorm wordt enkel voor sociaal-culturele evenementen toegestaan tot 03.00 
uur voor zover het evenement voldoet aan de definitie en voorwaarden van een fuifproject zoals 
gedefinieerd in punt 14. 
 
 
6.  Licht 
Je mag enkel lichttoestellen in openlucht gebruiken indien ze noodzakelijk zijn in het kader van de 
veiligheid van bezoekers of medewerkers. Anders is het verboden om in openlucht extra licht te 
voorzien. 
 
 
7. Fuifbox 
Er zullen fuifboxen worden samengesteld, die de organisatie kunnen ondersteunen. Deze boxen zijn 
beschikbaar voor alle Aarschotse organisatoren van openbare fuiven, af te halen de week voor het 
evenement, terug te brengen de week erna. Hier een overzicht van de inhoud: 
 

- 1 poedersnelblusser en 1 CO₂-brandblusser 

- Branddeken 
- 5 hesjes  
- EHBO-kit 
- signalisatie: 5 nooduitgangtekens  - 2 brandblussertekens 
- lijst met noodnummers 
- bord voor drankgebruik 
- Kassa 
- stempel 

 
 
8. Sterke drank 
Indien men sterke dranken wenst aan te bieden, kan dit enkel als men een afwijking aanvraagt aan 
het college van burgemeester en schepenen. Men doet dit bij het indienen van het melding- of 
toelatingsformulier. 
 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een afwijking te bekomen? 

- Verkooppunt van sterke drank moet duidelijk onderscheiden zijn van de verkooppunten van de 
andere drank, met andere woorden maak een apart standje om deze drank te verkopen (bv. 
cocktailbar) 

- Er moet een zichtbaar bord aanwezig zijn, ophangen waarop staat “verkoop geestrijke 
dranken- verkoop verboden aan personen minder dan 18 jaar”.  
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Dit bord wordt ter beschikking gesteld aan de verenigingen door de Stad via de 
fuifbox. 

- Wie sterke drank verkoopt mag enkel instaan voor deze taak. Dit wil zeggen, dat je geen 
andere taken mag opnemen. Er moet ook telkens een verantwoordelijke worden aangeduid, 
deze is gedurende het evenement aanwezig in het verkooppunt. 

- De dranken mogen niet gratis worden uitgedeeld. 
- Sterke dranken mogen enkel geschonken verkocht worden. 

 
 
9. Rookverbod 
Sinds de invoering van het rookverbod op openbare plaatsen is het ook verboden te roken tijdens 
fuiven, zowel in een zaal als in een tent. Van de organisatoren wordt verwacht rookverbodtekens te 
plaatsen in en rond de zaal of de tent, indien deze nog niet aangebracht zijn. Indien er bij controle 
mensen worden betrapt op roken, zijn de 
rokers zelf aansprakelijk, en niet de organisatie (indien er verbodstekens hangen). Uiteraard mogen 
de organisatoren zelf extra inspanningen leveren om het rookverbod duidelijk te maken, bijvoorbeeld 
door asbakken aan de ingang te plaatsen. 
 
 
10. Brandveiligheid 
Indien een evenement plaatsvindt in openlucht of in een ruimte die niet onder de rubriek 32.1 valt van 
het Vlarem I-decreet (In Aarschot is dit enkel de stadsfeestzaal) dan kan de brandweer een 
brandveiligheidscontrole uitvoeren. Enkel de burgemeester is bevoegd om aan de brandweer de 
opdracht te geven zulk een controle uit te voeren. 
 
 
11. Storm en tenten 
Plan je een evenement in een tent, zorg er dan voor dat je een attest van stormbestendigheid van de 
tent kunt voorleggen. 
 
Waar moet je dat halen? 

- Tentenbouwer, producent of invoerder van de tent 
Wat moet er in staan in het attest? 

- Identiteit en telefoonnummer van de persoon die instaat voor de opbouw van de tent. 
- Type, structuur en afmetingen van de tent 
- De maximale weerstand van de tent uitgedrukt in Beaufort en km/h. 

 
 
12. Affiches plakken: waar en hoe? 
Plakken op de voorziene aanplakborden van de Stad. 
 
Waar staan die borden? 

Ø      Gijmelberglaan         Ø      Jos Daemsplein     
Ø      Demervallei (3 borden)   Ø      Liersesteenweg     
Ø     Oude Mechelsebaan      Ø      Langdorpsesteenweg 
Ø      August Reyerslaan     Ø      Statieplein    
Ø      Albertlaan      Ø      Pastoor Dergentstraat  
Ø      Herseltsesteenweg (2 borden)   Ø      Wolfsdonk-Dorp 

 
Wie mag er plakken? 
Organisatoren van socio-culturele evenementen van tijdelijke aard, die op het grondgebied van de 
stad plaatsvinden of in volgende gemeenten: Betekom-Begijnendijk, Baal, Rotselaar, Tielt-Winge, 
Herselt, Scherpenheuvel en Holsbeek.  
 
 
Waarmee moeten we rekening houden? 

- Privé –firma’s mogen niet plakken, enkel particulieren en verenigingen mogen affiches 
plakken 

- De affiches mogen een maximale grootte hebben van A2 (430mm X 610mm). Het is verboden 
meer dan 2 aanplakkingen te doen per zijde van dezelfde activiteit op één aanplakbord. 
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- Aanplakken mag maar 1 maand voor dat de activiteit doorgaat. 
- Verboden affiches te over plakken van activiteiten die nog niet verstreken zijn. 
- Op iedere aanplakking dient de verantwoordelijke uitgever vermeld te worden. 

 
Het volledige reglement kan je bekomen op het jeugdcentrum, of vindt je terug op volgende websites: 
www.aarschot.be of www.jcdeklinker.be 
 
 
13.Fuifraad 
Op uitnodiging van de Stad zal er 1 maal per jaar een ‘fuifraad’ georganiseerd worden. 
Organisatoren,uitbaters, buurtvertegenwoordigers, politie, en andere belanghebbenden kunnen via dit 
platform het beleid stelselmatig evalueren. Het is ook een manier om een aantal terugkomende 
problemen aan te kaarten. Eventueel kunnen er een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd worden 
aan het beleid. 
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DEEL 2 : FUIFPROJECT 
 
Organisatoren die een openlucht- of tentfuif op poten willen zetten, en daarvoor toelating vragen om 
deze tot 3u te laten duren, zullen een dossier moeten voorleggen aan de jeugddienst en de 
burgemeester.  
 
Definitie fuifproject 

 
1/ Een fuifproject heeft als doelstelling fuiven in open lucht of in een tent te organiseren.  
2/ De organisatie dient een sociaal- cultureel  karakter te hebben. Winstbejag mag zeker niet 
de hoofdreden zijn om dergelijk project op poten te zetten. 
3/ Het fuifproject dient tevens een uniek karakter te hebben. Een jaarlijks wederkerend 
evenement voldoet niet aan deze definitie. Er zal telkens een nieuwe aanvraag moeten 
gedaan worden, die opnieuw bekeken wordt door de verschillende instanties. 
4/ Een fuifproject is in eerste instantie een MEGA-project met een te verwachte opkomst van 
minimum 1.000 bezoekers. 
5/ Er zal aan al de voorwaarden van de fuifgids en draaiboek moeten voldaan worden om een 
toelating tot afwijking op de geluidsnorm tot 3u te kunnen bekomen. 

Op basis van het ingediende fuifproject kan de burgemeester op objectieve en transparante wijze 
beslissen over de toelating. 
Het hele fuifproject wordt voorgesteld. Op deze manier moet(en) de organisator(en) aantonen dat er 
werk gemaakt is van een veilig en verantwoord project, waar zowel de fuifgangers als buurtbewoners 
zich in kunnen vinden.  
 

Verplichte onderdelen: 

 

1. Algemene voorstelling van het project 

 
Zie Deel 3 van de fuifgids. 
Hierbij dient speciale aandacht besteed te worden aan de omschrijving van het fuifproject. 

2. Het terrein – de tent(en) 

 
2.1 Terrein 

• Aangeven van de locatie - Belangrijk om in acht te nemen  

o Als de fuif plaats vindt in de omgeving van stiltebehoevende instellingen 
(bejaardentehuizen, ziekenhuizen, …) kan de burgemeester hier eventueel 
beperkende maatregelen opleggen, of de activiteit zelfs helemaal verbieden. 

o De fuif kan slechts plaats vinden buiten de bebouwde kom. Ook in centra van 
deelgemeenten mag er geen openluchtfuif plaats vinden. Wanneer de fuifgelegenheid 
buiten de bebouwde kom plaats vindt, verkleint de kans op (over)lasten voor 
omwonenden. 

o Een openluchtfuif valt nooit onder de Vlarem. Ook voor een eenmalige tentfuif is er 
geen milieuvergunning nodig. Maar volgens de Vlarem-I-indelingslijst mag de tent 
maximaal tweemaal per jaar op hetzelfde perceel of dezelfde percelen worden 
geplaatst gedurende maximum 3 opeenvolgende dagen. Als de tentfuif de derde is op 
dat perceel is er in principe dus wel een milieuvergunning nodig. In de praktijk is dat 
quasi onmogelijk omdat er dan voorafgaand een akoestisch onderzoek dient te 
gebeuren. Want: in praktijk gebeurt het eigenlijk nooit dat 3x op dezelfde plaats een 
fuif wordt gegeven. 

� Gevolg: Beperking van maximum 2 keer op dezelfde plaats per jaar 

• Bescherming van het terrein 



Algemeen politiereglement Stad Aarschot – versie juni  2010 176

o De organisatoren moeten aangeven dat de nodige maatregelen genomen zullen 

worden om schade aan het terrein te voorkomen. Zo moet groenbeplanting 

afgeschermd worden (d.m.v. nadarhekken, herrashekken, linten,…) om te voorkomen 

dat het publiek erdoor loopt, of deze gebruikt voor een sanitaire stop.  

• Preventieve controle van het terrein 

o Het terrein en de tent(en) moeten op voorhand worden bezocht en goedgekeurd door 

de brandweer. De melding hiervan wordt in het fuifdraaiboek opgenomen. 

 
2.2 De tent(en) 

• Oppervlakte van de tent(en) 

o De minimale oppervlakte van de tent moet 1000 m² per 1000 bezoekers bedragen. De 

organisatoren geven een schatting op van het aantal bezoekers.  

2.3.  Nooduitgangen 

Er moeten voldoende nooduitgangen voorzien zijn, door de organisatoren aan te duiden op een plan. 
Volgende Richtlijn met betrekking tot uitgangen bij openluchtevenement moet hierbij in acht genomen 
worden (verplicht): 

• Tot 1000 personen= 3 uitgangen 

o Vanaf 1001 personen= 4 uitgangen 
o Vanaf 2001 personen= 5 uitgangen 
o Vanaf 3001 personen= 6 uitgangen 
o …(per 1000 personen één uitgang extra voorzien) 

• De minimum doorgang van een nooduitgang moet minstens 1,70 m breed zijn.   

o Via één nooduitgang moet men 40 tot 60 personen per minuut via kunnen evacueren.  
o De evacuatietijd bij openluchtevenementen mag maximaal 15 minuten bedragen. Op 

minimum één kwartier moeten er per nooduitgang dus 1000 personen geëvacueerd 
kunnen worden.   

• Rondom het terrein zou er om de 60 meter een nooduitgang moeten voorzien worden. 

• Enkele aanvullende aandachtspunten (verplicht): 

o Uitgangen en nooduitgangen worden op geen enkele wijze geblokkeerd  
o Uitgangen en nooduitgangen moeten goed aangegeven en verlicht zijn 
o Aanbrengen van veiligheidsverlichting en bordjes: De nooduitgangen moeten duidelijk 

zichtbaar zijn (in uitleendienst aanwezig)  
o Regelmatige controle van de nooduitgangen op versperringen 
o Nooduitgang voorzien in de buurt van het gehandicaptenplatform 
o Opletten met gasflessen, vuurwerk en brandbare decoratieve elementen. Altijd op 

voorhand de brandweer contacteren en advies vragen!!!  

3. De muziek 

 
De organisatoren moeten aantonen dat ze het mogelijke doen om de geluidshinder zoveel mogelijk te 
beperken, door de keuze van het materiaal en de schikking van de muziekinstallatie en versterkers.  
Hierbij moet rekening gehouden worden met een aantal zaken:  
Geluidskwaliteit is niet hetzelfde als geluidsdruk. Een tent is een akoestisch erg moeilijke omgeving.  
Lage frequenties (bassen) gaan dwars door het tentzeil alsof het er niet is. Hogere frequenties worden 
wel gereflecteerd en zorgen dikwijls voor een “schelle” klank.  
De bedoeling van de geluidsversterking moet zijn dat alle bezoekers kunnen genieten van een  
aangenaam geluid zonder de omwonenden onnodig te storen. In de praktijk zijn er enkele manieren 
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om dit te bekomen. We vragen de organisatoren om minimum aan de volgende zaken te voldoen 
(verplicht) : 

• Verhogen van het aantal luidsprekers : 

o Door meerdere (kleinere) luidsprekers te gebruiken kan je meer bezoekers 

rechtstreeks (en dus niet via reflecties) bereiken. Elke luidspreker geeft het volledige 

klankspectrum weer. 

 

• Na 01.00 uur mag het aantal dB het niveau 85dB niet overschrijden. De verhuurder van 

muziekinstallaties verplicht zich er toe een limiter (geluidsbegrenzer) in de apparatuur aan te 

brengen. Het volume moet onder het niveau van 85DB blijven. 

• Gebruik van een line-array :  

o Geluidssysteem met meerdere identieke luidsprekers die onder elkaar opgehangen 

worden en elk afzonderlijk gericht worden. Dit verdeelt ook de geluidsdruk beter over 

het gehele oppervlak en zorgt vooral voor een gelijkmatige klankkwaliteit.  

o In de praktijk zullen vooral de lage frequenties op afstand storend blijven. Door de 

juiste opstelling van de basluidsprekers kan je de geluidsuitstraling ook gaan “sturen”. 

Het geluid kan zo vooral IN de tent en in de lengterichting van de tent uitgestraald 

worden.  Zo kan je de lage frequenties bvb. weg houden van naburige woonwijken. 

Bespreek dit op voorhand met de geluidsfirma of laat je adviseren door een specialist. 

• Andere hulpmiddelen , zonder verplichting: 

o gebruik van brandwerende absorberende doeken (bvb. boven het podium) om 

storende reflecties weg te werken 

o verminderen van lage frequenties. (alhoewel deze in de dB(A) meting niet zo zwaar 

doorwegen zijn het vooral de lage frequenties die op afstand storend zijn.) 

Als je al deze maatregelen combineert kan je de geluidskwaliteit in de tent verbeteren en toch de 
herrie verminderen zodat onnodige geluidsoverlast voor de omwonenden beperkt blijft. 
 

4. De buurtbewoners 

 
De organisatoren verbinden zich ertoe dat ze de buren tijdig op de hoogte zullen stellen van het 
evenement. In het draaiboek moet aangegeven worden hoe ze dit zullen doen. 
Hierbij moet aan volgende vereisten voldaan worden: 

• De buurtbewoners binnen een straal van 250 m rond het terrein dienen ten minste 3 weken op 

voorhand door de organisatoren op de hoogte gesteld te worden  

o Schriftelijk 

o met vermelding van datum 

o toelating uitzondering op de geluidsoverlast 

o organisator en telefoonnummer van de contactpersoon 

5. Overlastmaatregelen 

 
5.1 Inkom 
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Om overlast voor de buurt te voorkomen moet de organisator aantonen dat de inkom minimaal aan 
volgende vereisten voldoet: 

• Wie de fuif of het evenement verlaat, moet bij het opnieuw binnenkomen terug inkom 

betalen.  

• De inkom moet voor de effectieve ingang van tent geïnstalleerd worden. Zo kunnen 

bezoekers alsnog een luchtje scheppen zonder opnieuw te moeten betalen.  

5.2 Parkeergelegenheid 

Om  overlast voor de buurt te beperken (parkeren, aan en af rijden,…) moet door de organisator 
parkeergelegenheid voorzien worden. 
Deze moet voldoen aan volgende vereisten: 

• Specifiek voor het evenement afgezet stuk parking 

• Gratis en bewaakt 

• Ook ruimte voor fietsen  

5.3 Toiletten 

Bij evenementen in tent of in openlucht is het van belang voldoende toiletten te voorzien (verplicht).  

• De organisatoren geven aan hoeveel toiletten, waar en op welke wijze deze voorzien worden. 

• Plaats verbodstekens voor “wildplassen”. 

• Toiletten worden voorzien voor vrouwen en heren. In de buurt van de fuifplaats worden 

toiletten geplaatst om wildplassen te voorkomen (bvb.: “plaspalen”). 

5.4 Afvaloverlast 

De organisatoren moeten aantonen hoe ze ervoor gaan zorgen dat de buurt rond de tent zo weinig 
mogelijk vervuild wordt. 

• Er mogen in ieder geval geen bekers buiten de fuif/evenement 

• De buurt van de fuifplaats wordt sowieso opgekuist en achtergelaten zonder afval (van 

bijvoorbeeld drinkbekers). 

6. Extra veiligheidsmaatregelen 

 
6.1 Security 

Om de veiligheid maximaal te garanderen is het verplicht een professionele firma in te zetten. Het 
draaiboek vermeldt: 

• Naam van de firma 

• Aantal veiligheidsagenten: moet in verhouding zijn met het geschatte aantal bezoekers, met 

een minimum van 6 veiligheidsagenten. 

6.2 EHBO 

De organisatoren moeten zorgen voor een EHBO-post. Er kan bijvoorbeeld samengewerkt worden 
met vrijwilligers van het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis, enz….  

• De organisator moet in het draaiboek aantonen dat er contact is met een hulpdienst die 

hiervoor zorgt.  

6.3 Eetstanden 
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De organisatoren moeten aangeven of en hoeveel eetstanden er worden voorzien. In ieder geval: 

• Eetstanden mogen niet in de tent, maar wel in de ruimte na de inkom. 

• Er wordt aangegeven op welke wijze het eten wordt bereid (gas, elektriciteit,…) en de vereiste 

keuringsattesten worden aangetoond bij keuring door brandweer. 

• Elke kraam of stand met kook-, bak – of braadtoestel, moeten in het bezit zijn van een 

blustoestel. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. 

 
6.4 Materiaal 

Het vervoer van materiaal moet absoluut worden vermeden tijdens het evenement, zodat voetgangers 
niet in gevaar komen. 
 
6.5 Brandweer 

De brandweer wordt op de hoogte gebracht van de plannen. Het fuifdossier vereist een goedkeuring 
van de brandweer. Zij komen de fuifplaats inspecteren op de veiligheidsvoorschriften. (navraag bij 
brandweercommandant). 
 

7. Overzicht verplichte documenten 

Bedoeling 

Een aantal vereisten uit het fuifdraaiboek kunnen gestaafd worden met een contract, een 
overeenkomst of een plan. We vragen de organisatoren deze stukken bij het dossier te voegen, om 
aan te tonen dat deze zaken in orde zijn.  
 

Verplichte Stukken: 

1. Bewijs van erkenning als socio-culturele vereniging 

2. Plattegrond van terrein  

• Met plaats tent(en), inkom, eetstanden en aangeduide nooduitgangen 

• Toegangen voor hulpdiensten en afzonderingsplaatsen EHBO 

• Goedgekeurd door de brandweer 

3. Plattegrond van muziekopstelling / eventueel bewijs van overeenkomst met verhuurder 

4. Overeenkomst met erkende private bewakingsdienst 

5. Overeenkomst met hulpdienst voor EHBO-post 

6. Goedkeuring van brandweer. 
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DEEL 3 : DRAAIBOEK 
 
In dit draaiboek maken we een opsomming van zaken waar je moet aan denken, indien je een fuif 
organiseert. 
 
Heb je toch nog vragen, weet dan dat je steeds bij het jeugdcentrum terecht kan.  
 
1. Datum 

- Ga na of er geen soortgelijke activiteiten op dezelfde dag doorgaan in je gemeente of er 
megafuiven zijn in de regio. Maak je datum ook snel bekend, bijvoorbeeld via de jeugdraad. 
Dit om gelijktijdige fuiven te voorkomen.  
- Hou rekening met examenperiodes en feestdagen. 
- �Contacteer de zaaluitbaters om te kijken welke data er nog vrij zijn. 

 
 
2. Locatie 
 - �Zaal 

* �Zoek een geschikte zaal voor je activiteit, leg deze op tijd vast. 
* Lees het contract na en zorg ervoor dat een meerderjarige het ondertekent. 
* �Respecteer het binnenhuisreglement.  
* Verplichte melding aan college van burgemeester en schepenen 

- �Openlucht of tent 
* Vraag ten laatste 3 maanden voor de fuif toestemming aan het bestuur. 
* �Reserveer Tent(en). 
* Verplichte melding aan college van burgemeester en schepenen 
* Huur materiaal. 

 
3. DJ 

- Zoeken van gepaste DJ’s 
- Prijzen vergelijken, misschien connecties? 
- �Heeft je DJ een technische fiche? 
- Afspraken met DJ rond: uitbetaling, muziek, stijl muziek, … 

 
4. Licht en geluid 

- Plaatsing en huur. 
- Voldoen aan eisen locatie/ DJ (technische fiche). 
- Iemand kennis over de bediening? 

 
5. Sponsoring 

- Wat heb je te bieden aan sponsors? Naam op affiche/ inkomkaarten/ 
T-shirts/ spandoeken? 
- Geef een duidelijke omschrijving van je activiteit, vooral van je doelpubliek. 
- Zoek sponsors die dit doelpubliek ook willen bereiken. 
- Wees origineel en werk een goed plan uit wanneer je grote sponsors wilt strikken. 

 
6. Begroting  

- �Maak een begroting met je geplande uitgaven en verwachte inkomsten. 
 
7. Brouwer 
 -  �Drankvoorziening: levering, welke dranken? 

- Tapinstallatie nodig? Toog eventueel? 
- �Betaling? 
- �Als de zaal geen vaste brouwer heeft, kan je de prijzen eens vergelijken. 

 
8. Promotie 
 -  �Affiches 

* Datum/plaats/prijs/uur van aanvang. 
* Verantwoordelijke uitgever; organisator. 
* Zegeltaks betalen indien affiches groter dan A3. 
* Wildplakken is verboden. 
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* Plakronde uitstippelen. 
- Folders/ Flyers 
 * �Vermelden: “verboden op de openbare weg te werpen” 

* �Verspreiding  - �6 weken op voorhand bij grote fuif 
- �3 weken op voorhand bij kleine fuif 

* �Aanwezigheid promoteam? 
* Plaatsen waar jongeren komen, bv. het jeugdhuis. 

- Infoborden 
* Je kan op de cultuurdienst van de Stad Aarschot infoborden aanvragen.   

- het formulier vind je terug op de website van de stad Aarschot : 
www.aarschot.be  Meer info en voorwaarden kan je ook op deze 
website terug vinden. 

* Losstaande borden zijn enkel toegestaan te plaatsen op privé-eigendom. Wanneer 
ze op openbare plaatsen staan, worden deze verwijderd door de bevoegde dienst. 

- �Extra Promotie 
*Stickers, bierviltjes, pennen, … 
* Vrijkaarten op andere fuiven. 

 
9. Vergunningen 

- �Vergunning openluchtfuif. 
- �Aparte vergunning voor sterke drank. 
-  SABAM aanvragen uiterlijk 10 dagen voor activiteit. Hoeveel SABAM je betaalt is afhankelijk 
van de activiteit,de oppervlakte en de inkomprijzen. 
- �Billijke vergoeding: je moet het tarief tijdelijke activiteit dans vooraf betalen. (Sommige 
zalen betalen dit al, informeer bij de uitbater) 

 
10. Verzekeringen 

- Verplicht:   
*�Brandverzekering: is de zaaluitbater hiermee in orde, en bevat het contract een 
clausule “afstand van verhaal bij brand”? 
* Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing; is de zaaluitbater hiermee 
in orde? 
* Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid; als organisator 
en voor je medewerkers moet je hiermee in orde zijn. 

 
11. Geluid 

- �Zijn de buurtbewoners ingelicht over je fuif? 
- Indien je fuif doorgaat in openlucht of een tent of éénmalig in een hal, of in een zaal die niet 
over een milieuvergunning beschikt is het mogelijk om een uitzondering aan te vragen op het 
KB van 24/2/1977. 
- �DJ wijzen op de beperkingen wat betreft de geluidsnormen, zoals opgenomen in het 
reglement. 

 
12. Veiligheid 

- �Lijst met nuttige telefoonnummers: politie/ brandweer/ dokter van wacht/ 100 of 112 (GSM) 
te vinden in fuifbox. 
- Nooduitgangen vrijhouden. 
- Fuifzaal/ tent bereikbaar houden. 
- Eventueel enkele weken op voorhand afspraken maken 
met politie rond aanwezigheid, contactpersoon, enz. 

 
13. Security 

- Namen doorgeven van vrijwilligers van de eigen bewakingsdienst. 
. - Huur je een firma in of doe je het zelf? Is de gehuurde security in orde met de wet op de 

bewaking, zijn ze erkend door Binnenlandse Zaken? Kennen de eigen medewerkers die 
security uitvoeren hun rechten en plichten? 
- Zijn de security-mensen herkenbaar? Gebruik de hesjes uit de fuifbox. 

 
14. Afspraken met medewerkers 
 - �Maak een taakschema: bar/inkom/bonnetjes/opbouw zaal/ geldlopers/opkuis. 
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- Voorzie voldoende medewerkers. 
- Wees consequent in je afspraken: geen drank weggeven is GEEN drank weggeven. 
- �Verstandig alcoholgebruik bij de medewerkers! 
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DEEL 4: AANVRAAGFORMULIER 
 
      

Identiteit van de organisator  
Naam organiserende vereniging * ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
Naam en contactgegevens 
verantwoordelijke voor het evenement 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Naam en contactgegevens 
verantwoordelijke voor de geproduceerde 
muziek 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Naam en contactgegevens 
verantwoordelijke voor de drankbedeling 
 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Naam en contactgegevens 
verantwoordelijke voor de veiligheid  
 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

*Indien een rechtspersoon – vorm van rechtspersoon (bvba, vzw, nv, …) omschrijven en uitreksel uit de 
staturen die het mandaat toewijzen toevoegen aan formulier. 

 

 

Evenement  
Naam evenement ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
Omschrijving evenement 
(zaal, open lucht, tent, ….) 
 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Naam en contactgegevens van de uitbater  
(zaal, eigenaar terrein) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Gewenste datum  
 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Begin en eind uur ……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Verwacht aantal bezoekers ……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 
 
Aanvragen en meldingen  
Afwijking op geluidsnorm (voor openlucht 
en ten evenementen)  

� KRUIS AAN 
 
O Ja, we willen een afwijking aanvragen tot 1u 
O Nee, we willen geen afwijking aanvragen tot     
1u 

Alcohol Lijst van aangeboden dranken 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
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Interne bewaking � KRUIS AAN 
O Een private firma verzorgt de bewaking 
O Vrijwilligers verzorgen de bewaking 

� Indien een private firma de interne 
bewaking organiseert 
 

Naam van firma 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

� Indien vrijwilligers de interne bewaking 
organiseren 

1. Naam:…………………………………….. 
Adres:…………………………………….. 
……………………………………………. 
Geboortedatum:………………………… 
 

2. Naam:…………………………………….. 
Adres:…………………………………….. 
……………………………………………. 
Geboortedatum:………………………… 
 

3. Naam:…………………………………….. 
Adres:…………………………………….. 
……………………………………………. 
Geboortedatum:………………………… 
 

4. Naam:…………………………………….. 
Adres:…………………………………….. 
……………………………………………. 
Geboortedatum:………………………… 
 

5. Naam:…………………………………….. 
Adres:…………………………………….. 
……………………………………………. 
Geboortedatum:………………………… 

 
 
 
 
Inventaris attesten :  
Volgende attesten moeten bijgevoegd worden indien van toepassing 
Voor alle evenementen: 

- Document gedragscode – goedkeuring 
- Attest of kopij van verzekeringspolis van burgerrechterlijke en objectieve  

           aansprakelijkheid tijdens het evenement 
 
Voor tentfuiven: 

- Attest van stormbestendigheid of verzekeringsattest (enkel bij tenten) 
 

 
 

 

 

 

Vzw Jeugdcentrum De Klinker     Demervallei 14 3200 AARSCHOT 016566224  

info@jcdeklinker.be www.jcdeklinker.be 
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DEEL 5: HANDIGE ADRESSEN 
 
Dienst / Organisatie 
Adres 
Tel 
 
Fax 
Email 
Website 
 
 
Stad Aarschot       Politie Aarschot 
Ten Drossaarde 1       Demervallei  6 
3200 Aarschot      3200 Aarschot 
0800/ 20 765       016/550202  
016/ 550411 
 
016/567919       016/566683 
info@aarschot.be      info@politiezoneaarschot.be 
www.aarschot.be      www.politiezoneaarschot.be 
 
Jeugdcentrum De Klinker     Milieudienst    
Demervallei 14       Ten Drossaarde 1 
3200 Aarschot      3200 Aarschot 
016/566224       016/550411 
 
016/639379       016/550335 
info@jcdeklinker.be       
www.jcdeklinker.be 
 
 
Brandweer Aarschot     Rode Kruis - afdeling Aarschot 
Boudewijnlaan 4      www.rodekruisaarschot.be 
3200 Aarschot      info@rodekruisaarschot.be 
016/566657 
 
016/570149   
aarschot@brandweervlaanderen.be     
    
 
Provinciale uitleendienst – afdeling Leuven 
Provincieplein 1  
3010 Leuven 
016/ 26 76 91 
 
uitleenbalie.leuven@vlaamsbrabant.be 
www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst 
Sabam        Billijke vergoeding 
Aarlenstraat 75-77   

1040 Brussel   
02/286.82.11       070/66 00 16 
 
02/230.05.89       070/66 00 12 
info@sabam.be 
www.sabam.be      www.bvergoed.be 
 
 
        
            
Handige weetjes: 
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Fuifpunt :   www.fuifpunt.be 
 
Patysites:   www.belgianparties.be  

www.free-tickets.be 
www.fuifbeest.be 
www.fuif.be 
 www.musicman.be 
www.partyguide.be 
www.partywise.be 
www.partyon.be 
www.tmf.be 
www.weekup.be 
 

Boek een DJ: www.poppunt.be 
   www.fuifbeest.be 
   www.DJ2DJ.be 
 
 
 

 


