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HOOFDSTUK I  PUBLICITEIT OP, BOVEN OF LANGS OPENBARE  

     WEGEN. 

 

Artikel 1: 

Het schilderen, plaatsen of hangen van eender welke aankondiging, publiciteit of 

kennisgeving op, boven of langs de openbare weg is verboden op openbare eigendommen 

zoals bomen, palen, elektriciteitskasten, afsluitingen, bermen enz... 

In uitzonderlijke gevallen kan, door een schriftelijke toelating van de burgemeester, 

vergunning bekomen worden om tijdelijke richtingsaanwijzers en andere aanduidingen aan te 

brengen boven of op de openbare weg om een bepaalde activiteit beter te lokaliseren. 

Betrokken aanduidingen dienen uiterlijk 3 dagen na die activiteit te worden verwijderd door 

de inrichters. 

Na het verstrijken van deze termijn van 3 dagen kan de gemeente artikel 5 toepassen. 

Artikel 2: 

Het gemeentebestuur voorziet een aantal aanplakborden en –zuilen voor aankondigen van 

activiteiten. 

Aanplakkingen en verwijderingen worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten. 

De tarieven voor het aanplakken van affiches werden vastgelegd in het retributiereglement 

voor publiciteit door aanplakking van affiches, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 

van 12.11.2001. 

Affiches voor aanplakking dienen minstens één week voor ze moeten worden gehangen te 

worden binnengebracht op het gemeentehuis op de financiële dienst en zullen ten vroegste één 

maand voor de aanvang van de aan te kondigen activiteit worden gehangen. 

Uitsluitend aankondigingen, in de vorm van affiches, voor tijdelijke evenementen 

georganiseerd door sociaal-culturele verenigingen zijn toegelaten.  Alle andere 

aankondigingen, ondermeer van politieke of commerciële aard, zijn verboden op de 

aanplakborden en –zuilen. 

Per aanplakzuil of -bord zullen maximum 2 affiches per activiteit aangebracht worden. 

De maximale oppervlakte die per evenement en per zuil of bord zal worden geplakt, mag 

tweemaal het A1-formaat (82cm x 61cm) niet overschrijden. 

Op elke affiche dient de identiteit (naam, voornaam, adres en telefoon) van de 

verantwoordelijke uitgever te zijn vermeld. 

Het gemeentebestuur brengt aan elke aanplakzuil of –bord de kernbepalingen uit dit reglement 

aan, op een goed zichtbare plaats en in duidelijke taal. 

Artikel 3: 

Het gebruik van de panelen geplaatst langs de invalswegen van de gemeente voor 

aankondiging van activiteiten door de plaatselijke verenigingen wordt, om een ordelijk 

gebruik van deze borden te verzekeren, gereglementeerd als volgt: 

A. Alle Arendonkse verenigingen kunnen planken met volgende afmetingen bevestigen aan 

de gemeentelijke panelen: maximaal: breedte: 174 cm  hoogte: 15 cm 

B. Aan elk paneel mag slechts één plank per aan te kondigen manifestatie bevestigd worden. 

C. De planken mogen bevestigd worden aan de panelen, ten vroegste 14 dagen voor de aan te 

kondigen manifestatie. Zij dienen verwijderd te worden uiterlijk 3 dagen na deze 

manifestatie. 

D. Geen tekst mag voorkomen aan de achterzijde van de planken. 
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Artikel 4: 

Het is verboden reglementair aangebrachte aankondigingen, af te rukken, te bevuilen of te 

schenden. 

Artikel 5: 

Niet-reglementair aangebrachte aankondigingen in de vorm van borden, affiches of andere 

reclamemiddelen zullen ambtshalve worden verwijderd door de gemeentelijke diensten op 

kosten van de overtreder, onverminderd gerechtelijke vervolging. 

Artikel 6: 

De beschikkingen van dit reglement zijn niet van toepassing in de gevallen waar het 

aanbrengen van aankondigingen door de wetgeving op de toeristische wegen, de stedenbouw 

of andere instanties is geregeld. 

Artikel 7: Strafsanctie 

Inbreuken op dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete 

van maximum 250 €. 
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HOOFDSTUK II  REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE 

     OPENBARE KERMISSEN. 

 

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in 

kermisgastronomie op openbare kermissen. 
 

Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2) 

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de 

gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van 

vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, 

samen te brengen. 

Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het 

oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van 

kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie. 

Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. 

 

Artikel 2 Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2) 

 

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

 

PLAATS : PARKING DEROISSART – VRIJHEID – 2370 ARENDONK 

DAG  :  2
de

 maandag van maart  

PERIODE : vanaf zaterdag t/m maandag 

SPECIALISATIE : JAARMARKTKERMIS 

PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage 

 

PLAATS : PARKING DEROISSART – VRIJHEID – 2370 ARENDONK 

DAG  :  1
ste

 zondag van september  

PERIODE : vanaf zaterdag t/m woensdag 

SPECIALISATIE : SEPTEMBERKERMIS 

PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage 

 

PLAATS : PELGRIMSPLEIN - 2370 ARENDONK 

DAG  :  1
ste

 zondag van augustus  

PERIODE : vanaf zaterdag t/m dinsdag 

SPECIALISATIE : VOORHEIDEKERMIS 

PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage 

 

De standplaatsen ingenomen door de foorinrichtingen en kerrmiskramen ter gelegenheid van 

voornoemde kermissen mogen niet langer bezet worden dan gedurende de in dit artikel 

vermelde periodes. 

Geen enkele inrichting mag afgebroken worden voor het einde van de foor. 
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Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8§2, art. 10 § 1 en KB 

art. 4 §2 en art. 10) 

 

De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen: 

 

§1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: 

-houder zijn van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening  

-aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks 

bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 

 

Bijkomende voorwaarden: 

uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 

aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 

wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-

menselijke energiebron betreft, de atrractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het 

KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen 

het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire 

voorschriften betreffende deze materie 

het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die 

er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid 

uittreksel uit het strafregister model 2 

 

§2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: 

-houder zijn van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”voor eigen rekening  

-aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks 

bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” 

 

Bijkomende voorwaarden: 

uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 

aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 

het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire 

voorwaarden inzake volksgezondheid 

 

Artikel 4 Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8, 9 § 1) 

 

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de 

kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel. 

De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk: 

-in geval van absolute noodzaak; 

- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis 

(bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties). 

 

De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde 

standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.  

Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de 

standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat 

er geen onderbreking was bij de overname.  

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van 

een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de 
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persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. 

 

Artikel 5 Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 13) 

 

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14) 

 

Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature 

bekend maken door publicatie van een kennisgeving. 

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk 

infobord, via de gemeentelijke website www.arendonk.be en via lokale pers. 

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in 

de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet 

weerhouden.  

 

5.2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15) 

 

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de 

voorwaarden  inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement. 

 

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria : 

a) de aard van de attractie of van de vestiging; 

b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging; 

c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging; 

d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging; 

e) de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het 

tewerkgesteld personeel; 

f) desgevallend, de nuttige ervaring; 

g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat. 

 

Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de 

voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden 

opgenomen in een proces-verbaal. 

 

5.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5) 

 

De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke 

niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee: 

 

-hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,  

-hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,  

-hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding 

 

Artikel 6. Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16) 

 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld 

staat:  

 

a)de situering van de standplaats; 

b)de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats; 
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c)de duur van het gebruiksrecht of het abonnement; 

d)de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de 

standplaats toegewezen werd; 

e)desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats 

toegewezen werd  en het adres van haar maatschappelijke zetel; 

f)het ondernemingsnummer; 

g)de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de 

standplaats toegelaten is; 

h)de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld; 

i)desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht. 

 

Artikel 7 Spoedprocedure (KB artikel 17) 

 

Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen 

vacant blijven,  

 

hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. 

artikel 5 van dit reglement),  

hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,  

hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,  

 

kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald: 

 

1° de gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het 

mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; 

2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, 

hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs; 

3° de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen op basis van de wettelijke 

criteria. 

4° hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten 

vermeld die hun kandidatuur hebben ingediend; 

5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces-

verbaal de motivatie van zijn keuze aan;  

6° hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met 

ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per 

duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem 

aanbelangt.  

 

Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd 

toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de 

kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de 

technische noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein. 

De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende 

gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval. 

 

Artikel 8 Duur abonnement (KB Art. 12, §1 en 2) 

 

1° Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.  

Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten 
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(cf. artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 van dit 

reglement). 

 

2° De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een 

kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de 

activiteiten aan het einde van de loopbaan. 

Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling 

van de burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris. 

 

Artikel 9 Opschorten abonnement (KB art. 12 § 3) 

 

De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer: 

 

1° hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen: 

-door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest, 

-door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.  

 

De opschorting gaat onmiddellijk in na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op 

op het einde van de kermis. 

 

Indien de opschorting  één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van 

de kermis hernieuwd worden. 

 

2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats 

heeft.  

 

De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum 

van de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden. 

 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de 

overeenkomst voortkomen. 

 

De vraag tot opschorting dient te gebeuren:  

-hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,  

-hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,  

-hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding 

 

Artikel 10 Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4) 

 

De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen: 

- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden; 

- bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 

- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen 

vermeld in artikel 9 1° van dit reglement. De opzegging gaat onmiddellijk in. 

- De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere 

motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven  hangt af van de beoordeling 

van de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris. 

- De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit 

uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement 
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waarvan hij de houder was. 

 

Artikel 11 Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 § 6) 

 

De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten: 

 

1° hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke 

verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van 

toepassing zijn op de betrokken attractie of vestiging,  

2° hetzij omdat de titularis niet voldoet aan de bepalingen van afdeling 4 van dit reglement. 

 

De beslissing tot schorsing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met 

ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. 

 

Artikel 12 Overdracht standplaats (KB artikel 18) 

 

De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer: 

 

1)De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of 

zijn vestiging(en) stopzet; 

 

2) de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats 

overlaten.  

 

In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat  

-de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen 

overneemt; 

-de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis 

(cf. artikel 3 van dit reglement). 

- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht. 

 

Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 11) 

 

13.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening 

aan tafel kunnen ingenomen worden door : 

 

1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement)  houders 

“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”” 

 

2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de 

standplaats is toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 

 

3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie 

de standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in 

kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening 

 

4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, 

houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de 

kermisactiviteit voor eigen rekening 
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5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in 

kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 

personen bedoeld in 1) tot en met 4) 

6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen 

bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon 

bedoeld in 5) 

 

De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun 

machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden. 

Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of 

door middel van wie ze werden toegewezen.  

 

13.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder 

bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door  : 

 

1) de personen aan wie de  standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement)  houders 

“machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”” 

 

2) de verantwoordelijke  voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de 

standplaats is toegewezen,  houder  van een “machtiging als werkgever in ambulante 

activiteiten”  

 

3)) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 

toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een 

ambulante activiteit voor eigen rekening;  

 

4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan 

wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de 

uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

 

5) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een 

“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in 

dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4) 

 

6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante 

activiteiten in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid  

en  onder het gezag van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als werkgever” 

of van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B”  

 

De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de 

aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.  

 

AFDELING 2 Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare 

kermissen 

Artikel 1 Toepassingsgebied (KB art. 19 en 20) 

 

Op aanvraag van een kermisuitbater 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar 
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domein buiten de openbare kermissen om een kerrmisattractie of vestiging van 

kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te vragen 

bij de gemeente. 

Deze aanvraag dient te gebeuren via standaardformulier (cf. bijlage). 

 

Van uit de gemeente 

Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de 

procedure zoals omschreven in artikel 5 van Afdeling 1 van dit reglement gevolgd. 

 

Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21) 

 

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel 3) 

en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf.  supra Afdeling 1 artikel 13) 

kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.  

 

Artikel 3 Duur machtiging (KB art. 22) 

 

De machtiging wordt door de gemeente toegekend  

hetzij voor een bepaalde periode 

hetzij per abonnement 

 

Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats 

heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren. 

Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de 

standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat 

er geen onderbreking was bij de overname.  

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van 

een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de 

persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. 

 

AFDELING 3 

 

Artikel 1 

 

Het gemeentebestuur is gemachtigd, wegens bijzondere omstandigheden, wijzigingen aan te 

brengen aan data van kermissen. 

 

Artikel 2 

 

Ook alle attracties en niet-bestendige verkooppunten op privé-terreinen moeten een toelating 

bekomen van de burgemeester.  Foorkramers moeten hiervoor voorafgaandelijk toestemming 

vragen aan de privé-eigenaars en deze toestemming dienen ze bij hun aanvraag te voegen. 

 

Artikel 3 

 

Het is gebruikers van standplaatsen verboden voor woensdag 0u00 van de week die de kermis 

voorafgaat, ter plaatse te komen. 

De foorkramers zijn verplicht hun inrichting uit te baten gedurende de ganse duur van de 

kermis.  Het kermisterrein moet volledig ontruimd zijn uiterlijk 48 uren na het einde van de 
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kermis. 

De woonwagens en vrachtwagens mogen enkel op de door het college van burgemeester en 

schepenen aangeduide plaats geparkeerd worden. 

 

Artikel 4 

 

Foorkramers moeten hun gebruikte standplaats opruimen en in zuivere toestand achterlaten. 

 

Artikel 5 

 

Bij het ontstaan van ongeregeldheden bij of in kermisinrichtingen, zijn de houders of 

exploitanten van de inrichting verplicht, op de eerste vordering van de burgemeester of ter 

plaatse aanwezige officier van de politie, deze onverwijld te sluiten en gesloten te houden, 

zolang de burgemeester of politie dat nodig acht.  Hetzelfde voorschrift geldt eveneens voor 

de houders of exploitanten der inrichtingen, waarvan de sluiting in het belang van de openbare 

orde, veiligheid of gezondheid nodig wordt geacht. 

 

Artikel 6 

 

De foorkramers, welke één van de bovenvermelde voorschriften overtreden of weigeren zich 

te gedragen naar de onderrichringen welke hem door de burgemeester of de plaatselijke politie 

wordt gegeven, zal onverminderd de vervolgingen, welke de gemeente zich voorbehoudt 

tegen hen in te spannen, verplicht zijn hun inrichting af te breken op het eerste bevel.  Bij 

gebreke daaraan, zal ambtshalve hiertoe overgegaan worden op hun kosten door de zorgen 

van het gemeentebestuur.  De schade, hieruit voorvloeiend, valt ten laste van de betrokken 

foorkramer. 

 

Artikel 7 

 

De houders van een standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen, overeenkomstig de 

modaliteiten van de desbetreffende gemeentelijke retributieverordening tegen 

ontvangstbewijs. 

 

Artikel 8 

 

Iedere foorkramer zal de breedte en de diepte en de aard van zijn inrichting moeten opgeven; 

daarbij dient verstaan dat in de afmetingen wordt begrepen de gehele oppervlakte die in huur 

genomen wordt, voor welke gehele oppervlakte de gestelde prijs zal moeten betaald worden.  

Indien wordt vastgesteld dat een foorinrichting meer oppervlakte inneemt dan de opgegeven 

meters, dient zij onmiddellijk afgebroken.  Indien het college van burgemeester en schepenen 

oordeelt dat de afbraak niet noodzakelijk is, zal voor de teveel ingenomen meters 

standplaatsvergoeding worden aangerekend zoals het retributiereglement bepaald. 

 

Artikel 9 

 

Ten einde de diversiteit van het aanbod te waarborgen, is het aantal standplaatsen beperkt tot 

twee dezelfde attracties. 

 

AFDELING 4 
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Artikel 1 (KB art. 24) 

 

De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de 

kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn 

afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in Afdeling 1, 

artikel 3 van dit reglement te controleren . 

 

Artikel 2 In werking treden reglement (cf wet, art 10§2)  

 

Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van 

Middenstand en treedt in werking op 1 oktober 2007. 

 

Artikel 3 Strafsanctie 

Inbreuken op dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete 

van maximum 250 €. 
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HOOFDSTUK III  AFHALEN VAN HUISVUIL EN BRENGEN HUISVUIL NAAR 

     HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK.  

 

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen 

 

Afdeling 1 - Definities en toepassingsgebied 

 

Artikel 1 : 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan : 

afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen 

die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in artikel 2.1.1. van het VLAREA. 

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan : bedrijfsafvalstoffen 

van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan 

ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een 

particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.1. 82° van het VLAREA; 

 

Artikel 2 : 

§ 1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve 

inzameling (exclusief het containerpark) : 

• huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval; 

• grofvuil; 

• gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

• krengen van dieren en slachtafval; 

• oude en vervallen geneesmiddelen; 

• niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

 

§ 2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark : 

• huisvuil; 

• groente-, fruit- en tuinafval; 

• gashouderrs en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

• krengen van dieren en slachtafval; 

• oude en vervallen geneesmiddelen; 

• niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

 

§ 3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te bieden. 

 

Artikel 3 : 

Behoudens schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen is het voor 

iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen.  Alleen de ophalers, 

daartoe aangewezen door het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, zijn 

gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. 

 

Afdeling 2 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen 

 

Artikel 4 : 

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

afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen.  De enige uitzonderingen op deze 

regel vormen : 

• het verbranden, conform de wettelijke bepalingen (cfr. veldwetboek) van plantaardige 

afvalstoffen, afkomstig van het onderhoud van de eigen tuin of van eigen 

bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden; 
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• het verbranden van onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale 

verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/uur voor de verwarming van een woonverblijf of 

een werkplaats. 

 

Artikel 5 : 

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

afvalstof te sluikstorten.  Onder sluikstorten wordt verstaan : het achterlaten, opslaan of storten van 

afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen, op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire 

recipiënten. 

 

§ 2. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met deze 

verordening of met andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester jegens de overtreder de 

onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5, § 1, 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.  Indien de overtreder weigert de 

afvalstoffen binnen de vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en 

op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 

 

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

perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening of met andere 

wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5, § 1, 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.  

Indien de eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de vastgestelde termijn te verwijderen, is de 

gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te 

ruimen of te laten opruimen. 

 

§ 4.  Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in artikel 5, § 3, bedoelde eigenaar de 

kosten van de verwijdering van de in artikel 5, § 1, bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder. 

 

§ 5.  Ongeacht artikel 5, § 2 en 3, 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 deze politieverordening of met andere 

wettelijke bepalingen. 

 

§ 6.  Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 5, §2, § 3, en § 5, kan 

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

teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen. 

 

§ 7.  Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen 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. 

 

§ 8.  Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen privé-terrein 

een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval, mits 

deze stapelplaats geen hinder teweegbrengt voor de buurtbewoners. 

 

Afdeling 3 – Aanbieding van afvalstoffen 

 

Artikel 6 : 

§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen enkel aangeboden 

worden zoals voorzien in dit reglement.  Indien blijkt dat afvalstoffen worden aangeboden op een 

wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit reglement of dat de bij het belastingreglement op de 
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ophaling en verwerking van afval voorgeschreven provisie bij het verstrijken van de betalingstermijn 

van de eerste herinnering niet werd betaald en het saldo onder nul staat, worden de afvalstoffen niet 

aanvaard.  De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen. 

 

§ 2. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers die toelating 

kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachters in geval van inzameling via het 

containerpark.  Deze ophalers en de parkwachters mogen de aanbieders wijzen op de foutieve 

aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken. 

 

§ 3. Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van de gerechtelijke politie, de 

leden van de federale en lokale politie en de ambtenaren bedoeld in artikel 54 van het 

Afvalstoffendecreet bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze verordening en het opstellen 

van een proces-verbaal. 

 

Artikel 7 : 

§ 1. De afvalstoffen mogen slechts vanaf 18.00 uur de dag voor de geplande ophaling  buitengeplaatst 

worden. 

 

§ 2. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen middels de 

voorgeschreven recipiënten of wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en voor 

het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, 

fietsers en voetgangers te hinderen.  De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of 

die langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst 

bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel 

grenzende openbare weg die wel toegankelijk is. 

 

§ 3. De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden 

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

 

§ 4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te 

ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun 

functie. 

 

§ 5.  Wanneer door werkzaamheden of enig andere occasionele gebeurtenis een plaats of een straat 

onbereikbaar is, moeten de recipiënten gegroepeerd geplaatst worden op een plaats waar dit wel 

mogelijk is. 

 

§ 6. De geledigde recipiënten dienen door de aanbieder op de dag van lediging terug te worden 

verwijderd van de openbare weg. 

 

Afdeling 4 – Afval op standplaatsen 

 

Artikel 8 : 

De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die 

voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt 

(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze duidelijk zichtbare en 

goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien. 

 

Artikel 9 : 

De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, 

plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, e.d. dienen gescheiden te worden 

ingezameld in hun respectievelijke recipiënten.  Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van een 

duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het betreft. 
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Artikel 10 : 

De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties 

kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald. 

 

Artikel 11 : 

De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de standplaats en de 

onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 

 

Afdeling 5 – Afval van huisdieren 

 

Artikel 12 : 

§ 1. De eigenaars en begeleiders van honden zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun dieren de 

openbare wegen, het openbaar domein, de parken, de plantsoenen, de stoepen en de wandelwegen niet 

bevuilen met hun uitwerpselen. 

 

§ 2. Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaars en begeleiders 

van de honden verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in een straatvuilcontainer 

of een speciaal daartoe voorzien recipiënt voor hondenpoep of ervoor te zorgen dat deze uitwerpselen 

verwijderd worden met de gewone huisvuilophaling. 

 

§ 3. De eigenaars en begeleiders van honden moeten steeds in het bezit zijn van een zakje voor het 

verwijderen van de uitwerpselen van hun dier.  Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie 

getoond te worden. 

 

§ 4.  De bepalingen artikel 12, §1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op de honden die blinden en 

gehandicapten begeleiden. 

 

Afdeling 6 – Reclamedrukwerk en gratis regionale pers 

 

Artikel 13 : 

§ 1.  Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of 

achter te laten op andere plaatsen, inclusief het gemeentelijk containerpark, anders dan de brievenbus. 

 

§ 2.  Door de gemeente kunnen zelfklevers ter voorkoming van reclamedrukwerk ter beschikking 

worden gesteld.  Dergelijke zelfklever kan op de brievenbus aangeplakt worden.  Het is verboden 

reclamedrukwerk en gratis regionale pers, respectievelijk reclamedrukwerk, te bedelen in de 

brievenbus die voorzien is van een dergelijke zelfklever. 

 

§ 3.  Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 13, § 1 en § 2, kunnen gemeld worden 

bij de gemeentelijke milieudienst. 

 

Hoofdstuk II – Inzameling van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar 

bedrijfsafval 

 

Artikel 14 : 

Dit hoofdstuk is, tenzij verder anders bepaald in dit hoofdstuk, van toepassing op de volgende 

inwoners van de gemeente, dewelke voor het DIFTAR-systeem kunnen worden opgedeeld in de 

volgende categorieën : 

• elk gezin (zowel éénhoofdig als meerhoofdig) ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het 

vreemdelingenregister; 

• elk gezin (zowel éénhoofdig als meerhoofdig) dat op het grondgebied van de gemeente om het 

even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede 

verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de 
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bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat ervoor geopteerd heeft in te 

stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van huisvuil 

en/of GFT en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend van (een) 

container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager; 

• ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het 

grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende 

activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en 

bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/of GFT vergelijkbaar 

bedrijfsafval en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend van (een) 

container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager; 

• verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-

openbare instellingen, … die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het DIFTAR-systeem 

en bijgevolg geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig 

gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van (een) container(s) voorzien van een 

elektronische gegevensdrager. 

 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 15 :  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil en de gemengde fractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan : alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een 

particuliere huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit 

zowel naar hoeveelheid als naar samenstelling en die een daartoe bestemd recipiënt kunnen worden 

aangeboden, met uitzondering van papier en karton, PMD, glas, gemengd plastic, KGA (klein 

gevaarlijk afval), GFT, snoeiafval, oude metalen, houtafval, herbruikbare goederen en andere selectief 

ingezamelde afvalstoffen. 

 

Afdeling 2 - Inzameling  

Artikel 16 :  

§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden minstens 

tweewekelijks huis aan huis opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en 

pleinen op de tijdstippen vermeld in de ophaalkalender. 

 

§ 2. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet worden 

meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het huisvuil en de gemengde 

fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. 

 

§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van een containerpark. 

 

§ 4. Het is verboden voor de verwijdering van huisvuil gebruik te maken van andere dan door het 

college van burgemeester en schepenen aangestelde overbrengers. 

 

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding  

Artikel 17 : 

§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden 

aangeboden te worden in een grijze container voorzien van een ingebouwde elektronische 

gegevensdrager van 40 l, 120 l, 240 l of 1100 l toegekend per aansluitpunt overeenkomstig de 

toekenningsregels zoals bepaald in het gemeentelijk belastingreglement op de ophaling en verwerking 

van afval.  De recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken 

vertonen. 

 

§ 2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan : 

• 15 kg voor een container van 40 liter; 
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• 50 kg voor een container van 120 liter; 

• 80 kg voor een container van 240 liter; 

• 200 kg voor een container van 1100 liter. 

 

§ 3. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen aangeboden te 

worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophalers. 

 

§ 4. Inwoners die occasioneel meer restafval wensen mee te geven met de huis-aan-huisophaling 

kunnen per aansluitpunt maximaal 3 maal per kalenderjaar een uitzondering aanvragen.  De inwoner 

dient vooraf contact op te nemen met de DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800-97687.  De 

afvalzak van 60 liter moet in de grijze container voor restafval kunnen geplaatst worden.  De afvalzak 

mag maximum 15 kg wegen. 

 

Afdeling 4 – Gebruik van de huisvuilcontainer  

Artikel 18 : 

De huisvuilcontainer wordt huis aan huis afgeleverd.  De gezinnen ingeschreven in de 

bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister kunnen deze niet weigeren. 

 

De huisvuilcontainer blijft eigendom van IOK Afvalbeheer. 

 

Artikel 19 : 

§ 1.  De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de 

huisvuilcontainer.  Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de huisvuilcontainer uitsluitend mag 

aangewend worden voor de opslag van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar 

bedrijfsafval. 

 

§ 2.  In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te nemen 

met de DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800-97687 met het oog op de herstelling of de 

vervanging door een nieuwe huisvuilcontainer.  De kosten voor herstelling of vervanging kunnen 

verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.  In geval van diefstal kan de 

inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld een 

proces-verbaal laat opmaken. 

 

Artikel 20 : 

De huisvuilcontainer dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd.  In geval van 

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

adres. 

 

Artikel 21 : 

Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben 

over een huisvuilcontainer kunnen op het gemeentehuis, dienst bevolking, een huisvuilcontainer 

aanvragen. 

 

 

Afdeling 5 – zwerfvuil 

 

Artikel 21 bis :  

 

§1 Onder “zwerfvuil” wordt verstaan: alle vuilnis en afval dat op het openbaar of privaat domein 

wordt achtergelaten, zoals blikjes, flesjes, wikkels, folders, papier, etensresten, plastieken of papieren 

zakken, kauwgom en sigarettenpeuken,… 
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§2 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen, is het verboden om op openbaar of 

privaat domein zwerfvuil achter te laten. 

 

 

 

Hoofdstuk III – Inzameling van grofvuil 

 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 22 :  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grofvuil verstaan : alle afvalstoffen, ontstaan 

door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die 

omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet kunnen geborgen worden in de recipiënt voor 

de huisvuilophaling of de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, met uitzondering van 

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

biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en 

drankkartons, elektrische en elektronische toestellen, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen 

gemengd, autobanden en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 23 :  

Het grofvuil wordt viermaal per jaar huis aan huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar 

de ophaling is ingericht op de tijdstippen vermeld in de ophaalkalender.  Het grofvuil en het 

herbruikbaar grofvuil wordt ook ingezameld op het gemeentelijk containerpark.  Het herbruikbaar 

grofvuil kan ook worden aangeboden aan de kringwinkel WEB. Het telefoonnummer en adres van de 

kringwinkel WEB staan vermeld op de achterzijde van de ophaalkalender, in de onthaalbrochure en 

op de website. 

 

Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil.   

 

 

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding 

Artikel 24 :  

§ 1.  Het grofvuil dient aangeboden te worden in gemakkelijk hanteerbare pakken.   

 

§ 2.  Ieder voorwerp, pak of bundel mag een maximum omvang hebben van 0,25 m
3
 of 100 x 50 x 50 

cm, en/of niet zwaarder zijn dan normaal door twee werklieden kan worden opgetild.  Kleinere 

pakken kunnen samengebonden worden met een touw.  De voorwerpen of bundels moeten wel door 

de vulopening van de ophaalwagen kunnen. 

 

§ 3. Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren 

voor de ophalers van de afvalstoffen. 

 

§ 4. Ieder voorwerp, pak of bundel dat wordt aangeboden met de huis aan huis ophaling moet 

voorzien worden van een speciale zelfklever.  Deze zelfklevers zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis, 

dienst onthaal, tijdens de openingsuren.  De prijs van de zelfklevers wordt vastgesteld in een 

retributiereglement. 

 

Hoofdstuk IV – Selectieve inzameling van glas 

 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 25 :  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan : hol en vlak glas, afkomstig van 

de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met 
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uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, kristal, opaal glas, rookglas, autoruiten, 

plexiglas en ander hittebestendig glas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, 

beeldbuizen, e.d.. 

 

Hol glas betreft alle flessen en bokalen.   

 

Vlak glas betreft alle glazen voorwerpen zoals vensterglas, dubbelbeglazing en spiegelglas. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 26 :  

Hol glas wordt ingezameld in de glascontainers opgesteld op de plaatsen vermeld op de achterzijde 

van de ophaalkalender.  Het gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners 

van de gemeente en eigenaars van een tweede verblijf in de gemeente.  Hol glas wordt ook 

ingezameld op het containerpark. 

 

Vlak glas kan enkel worden aangeboden op het gemeentelijk containerpark in de daartoe voorziene 

recipiënten. 

 

Glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar 

bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van glas. 

 

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding 

Artikel 27 :  

Hol glas dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainers te worden 

gedeponeerd.  Het hol glas dient leeg en voldoende gereinigd te zijn en ontdaan van deksels, stoppen 

en ontwikkelingen.   

 

Artikel 28 :  

Het is verboden om : 

• om het even welke andere afvalstof dan hol glas in de glascontainers te deponeren; 

• naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten; 

• tussen 22.00 uur en 7.00 uur glas in de glascontainers te deponeren.  

 

 

Hoofdstuk V – Selectieve inzameling van papier en karton 

 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 29 :  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan : alle dag-, week- en 

maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- 

en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen 

verpakkingen, afkomstig van de normale werking van een particulieren huishouding en een 

vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, 

carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, 

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

magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d.. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 30 :  

Papier en karton wordt maandelijks huis aan huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar 

de ophaling is ingericht op de tijdstippen vermeld in de ophaalkalender.  Papier en karton wordt ook 

ingezameld op het gemeentelijk containerpark 
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Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en 

karton. 

 

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding 

Artikel 31 :  

Het papier en karton dient aangeboden te worden in bundels of in een stevige verpakking zoals 

papieren zakken of dozen zodat wegwaaien voorkomen wordt, en zodat bij het nat worden de 

verpakking voldoende stevig blijft en door de ophalers gemanipuleerd kan worden.  Het papier en 

karton mag in geen geval in een plasticzak worden verpakt. 

 

Het gewicht van de recipiënt met inhoud mag niet meer bedragen dan 25 kg. 

 

Hoofdstuk VI – Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 

 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 32 :  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder klein gevaarlijk afval, hierna KGA genoemd, 

verstaan : de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.5.2.1 van het VLAREA. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 33 :  

Het KGA wordt enkel ingezameld op het gemeentelijk containerpark. 

 

KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar 

bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van KGA. 

 

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding 

Artikel 34 :  

Het aangeboden KGA dient te worden overhandigd aan de parkwachters van het gemeentelijk 

containerpark.  De aanbieder mag zijn KGA niet rechtstreeks in de KGA-ruimte deponeren, rekening 

houdend met het veiligheidsaspect. 

 

Gebruikte injectienaalden dienen te worden aangeboden in een naaldcontainer. 

 

Geneesmiddelen horen niet thuis bij de KGA-inzameling op het containerpark.  Zij dienen te worden 

overhandigd aan de apothekers volgens de gebruikelijke voorwaarden. 

 

Hoofdstuk VII – Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch 

vergelijkbaar bedrijfsafval 

 

Artikel 35 : 

Dit hoofdstuk is, tenzij verder anders bepaald in dit hoofdstuk, van toepassing op de volgende 

inwoners van de gemeente, dewelke voor het DIFTAR-systeem kunnen worden opgedeeld in de 

volgende categorieën : 

• elk gezin (zowel éénhoofdig als meerhoofdig) ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het 

vreemdelingenregister; 

• elk gezin (zowel éénhoofdig als meerhoofdig) dat op het grondgebied van de gemeente om het 

even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede 

verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de 

bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat ervoor geopteerd heeft in te 

stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van huisvuil 
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en/of GFT en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend van (een) 

container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager; 

• ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het 

grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende 

activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en 

bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/of GFT vergelijkbaar 

bedrijfsafval en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend van (een) 

container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager; 

• verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-

openbare instellingen, … die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het DIFTAR-systeem 

en bijgevolg geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig 

gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van (een) container(s) voorzien van een 

elektronische gegevensdrager. 

 

Dit hoofdstuk is echter niet van toepassing op de inwoners van de gemeente die aan thuiscomposteren 

doen. 

 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 36 :  

§ 1.  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder GFT verstaan : groente-, fruit- en tuinafval 

of organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, loof en schillen van vruchten, groente- en 

tuinresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, 

huishoudpapier, kleine hoeveelheden etensresten, snijbloemen en kamerplanten, versnipperd 

snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, stro, onkruid en resten uit groente- en siertuin en 

die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of uit een bedrijfsactiviteit 

die vergelijkbaar is met het huishouden. 

 

§ 2.  Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen en 

dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit stofzuiger, as van open haard, 

houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, e.d. worden niet als GFT en organisch-

biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval beschouwd. 

 

Afdeling 2 - Inzameling  

Artikel 37 :  

§ 1. Het GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden minstens tweewekelijks huis 

aan huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht op de tijdstippen 

vermeld in de ophaalkalender. 

 

§ 2. GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet worden meegegeven met het 

huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, 

andere dan deze van GFT en de organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. 

 

§ 3. Verontreinigd GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden niet aanvaard bij 

de selectieve inzameling. 

 

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding  

Artikel 38 : 

§ 1. Het GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden aangeboden te 

worden in een groene container voorzien van een ingebouwde elektronische gegevensdrager van 40 l, 

120 l of 1100 l toegekend per aansluitpunt overeenkomstig de toekenningsregels zoals bepaald in het 

gemeentelijk belastingreglement op de ophaling en verwerking van afval.  De recipiënt dient 

zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen. 
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§ 2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan : 

• 15 kg voor een container van 40 liter; 

• 50 kg voor een container van 120 liter; 

• 200 kg voor een container van 1100 liter. 

 

Afdeling 4 – Gebruik van de GFT-container  

Artikel 39 : 

De GFT-container blijft eigendom van de door de gemeente aangewezen ophaaldienst, zijnde IOK 

Afvalbeheer en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van 

de ophaling van het GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. 

 

Artikel 40 : 

§ 1.  De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de 

GFT-container.  Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag 

aangewend worden voor de opslag van GFT en de organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. 

 

§ 2.  In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te nemen 

met de DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800-97687 met het oog op de herstelling of de 

vervanging door een nieuwe GFT-container.  De kosten voor herstelling of vervanging kunnen 

verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.  In geval van diefstal kan de 

inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld een 

proces-verbaal laat opmaken. 

 

Artikel 41 : 

De GFT-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd.  In geval van 

verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar zijn nieuwe 

adres. 

 

Artikel 42 : 

Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben 

over een GFT-container kunnen op het gemeentehuis, dienst bevolking, een GFT-container aanvragen. 

 

Hoofdstuk VIII – Selectieve inzameling van groenafval 

 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 43 :  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groenafval verstaan : organisch composteerbaar 

afval zoals snoeihout, plantenresten, haagscheersel, bladeren, organisch afval uit parken en 

plantsoenen, boomstronken, gazon- en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale 

werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.  Onder snoeihout 

worden enkel takken met een diameter van minder dan 10cm verstaan. 

 

 

 

 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 44 :  

§ 1.  Het groenafval, uitgezonderd kerstbomen, wordt enkel ingezameld op het gemeentelijk 

containerpark.  Kerstbomen worden eveneens éénmaal per jaar huis aan huis opgehaald op een vooraf 

bepaald tijdstip. 

 

§ 3.  Groenafval mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van groenafval. 
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§ 4.  Verontreinigd groenafval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling.  Kerstbomen dienen 

vrij te zijn van versieringen. 

 

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding 

Artikel 45 :  

De verschillende fracties van het aangeboden groenafval moeten op de daartoe voorziene plaats of op 

de plaats aangewezen door de parkwachter worden gedeponeerd. 

 

Hoofdstuk IX – Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 

drankkartons 

 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 46 :  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder plastic flessen en flacons, metalen 

verpakkingen en drankkartons, hierna PMD-afval genoemd, verstaan : plastic flessen en flacons, 

metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, met uitzondering van papieren en 

kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 

 

Het aangeboden PMD-afval mag geen KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 47 :  

Het PMD-afval wordt 24 keer per jaar huis aan huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen 

waar de ophaling is ingericht op de tijdstippen vermeld in de ophaalkalender.  Het PMD-afval wordt 

ook ingezameld op het gemeentelijk containerpark. 

 

Het PMD-afval mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van PMD-afval. 

 

Verontreinigd PMD-afval wordt niet aanvaard. 

 

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding 

Artikel 48 :  

Het PMD-afval dient aangeboden te worden in de daartoe voorgeschreven blauwe PMD-zak.  Deze 

zakken zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis, dienst onthaal, tijdens de openingsuren. 

 

De verschillende fracties van PMD-afval mogen gemengd in het voorgeschreven recipiënt worden 

aangeboden. 

 

Het recipiënt dient gesloten aangeboden te worden. 

 

Hoofdstuk X – Selectieve inzameling van oude metalen 

 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 49 :  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder oude metalen verstaan : alle door de normale 

werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane soorten van 

metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk kan verschillen, met uitzondering van KGA, 

plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en elektrische en elektronische toestellen. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 50 :  
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§ 1.  Oude metalen worden viermaal per jaar huis aan huis opgehaald langs de straten, wegen en 

pleinen waar de ophaling is ingericht op de tijdstippen vermeld in de ophaalkalender.  Oude metalen 

worden ook ingezameld op het gemeentelijk containerpark. 

 

§ 2.  De ophaling is op afroep, d.w.z. dat de naam en het adres van het ophaalpunt minstens één week 

op voorhand dient te worden meegedeeld aan de gemeentelijke diensten. Het gemeentelijk 

meldingsnummers staat vermeld in de ophaalkalender. 

 

§ 3.  Oude metalen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van oude 

metalen. 

 

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding 

Artikel 51 :  

Oude metalen die aangeboden worden op het containerpark moeten in de daartoe voorziene container 

worden gedeponeerd. 

 

Oude metalen die aangeboden worden voor de huis aan huis ophaling moeten zodanig aangeboden 

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

 

Hoofdstuk XI – Selectieve inzameling van textiel en herbruikbare goederen 

 

Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 52 :  

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder herbruikbare goederen verstaan : alle door de 

normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane 

afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals 

meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed, e.d.. 

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijk textielafval verstaan : alle niet 

verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddegoed, woningtextiel 

(gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten …), lompen, e.d., die ontstaan door de normale 

werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 

 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 53 :  

§ 1.  Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de 

gemeente.  Het textiel wordt eveneens ingezameld op het containerpark. 

 

§ 2.  Alleen de organisaties die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen zijn 

gemachtigd textielcontainers te plaatsen. 

 

§ 3.  Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 

bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel. 

 

§ 4.  Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan op de kringwinkel 

WEB.  Deze inzameling gebeurt op afroep.  Het telefoonnummer en adres van de kringwinkel WEB 

staan vermeld op de achterzijde van de ophaalkalender, in de onthaalbrochure en op de website.  

Herbruikbare goederen worden eveneens ingezameld op het containerpark. 

 

§ 5.  Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie 

van het bedrijfsafval, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van 

herbruikbare goederen. 
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§ 6.  Het staat de kringwinkel vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien deze niet 

dienstig zijn voor de kringwinkel.  In dit geval mogen de door de kringwinkel geweigerde 

herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil en de gemengde fractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval en grofvuil. 

 

Afdeling 3 – Wijze van aanbieding 

Artikel 54 :  

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

van de afvalstoffen. 

 

Hoofdstuk XII – Het containerpark 

Afdeling 1 - Algemeen 

 

Artikel 55 : 

Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke 

afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale 

recyclage van deze afvalstoffen. 

 

Artikel 56 : 

Het containerpark is gelegen te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 980 en is telefonisch bereikbaar op het 

nummer 014/671726. 

 

Artikel 57 : 

§ 1. Het containerpark is enkel toegankelijk voor : 

- de inwoners van de gemeente; 

- de eigenaars van een tweede verblijf in de gemeente die in het bezit zijn van een geldig 

toegangsbewijs 

- de ondernemingen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn in zoverre de door hen 

aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen; 

- handelaars in elektronische apparaten op speciaal voorziene tijdstippen om  elektronische 

apparaten aanleveren. 

 

§ 2.  Indien afvalstoffen van inwoners van de gemeente of eigenaars van een tweede verblijf in de 

gemeente worden aangeboden door derden, dient de inwoner of de eigenaar de derde te vergezellen of 

een volmachtbewijs af te leveren aan de derde. 

 

§ 3.  Alleen afvalstoffen afkomstig van Arendonk mogen aangebracht worden. 

 

§ 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.  De openingsuren worden duidelijk aangebracht aan de ingang van het 

containerpark. 

 

Afdeling 2 – Gebruik van het containerpark 

 

Artikel 58 : 

§ 1. Op het containerpark mogen enkel de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde 

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden.  De afvalstoffen 

mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel in de daartoe voorbestemde en 

van een duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.   

 

• grofvuil; 

• hol en vlak glas; 
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• papier en karton; 

• KGA : degelijk verpakt, met aanduiding van de aard, de samenstelling en de eventuele 

gevaren; 

• groenafval; 

• PMD-afval; 

• oude metalen; 

• textiel, lederwaren en herbruikbare goederen; 

• bouw- en sloopafval; 

• asbesthoudend bouw- en sloopafval : maximum 15 asbestcementplaten per gezin per jaar; 

• eterniet : maximum 20 golfplaten per gezin per jaar; 

• cellenbeton, gyproc, kalk, gips en roofing; 

• geïmpregneerd hout en treinbielzen; 

• houtafval; 

• afgedankte elektrische en elektronische apparaten; 

• gesorteerd plasticafval; 

• auto- en motobanden : vrij van velg, geen vrachtwagen- of tractorbanden; 

• afvalolie; 

• batterijen. 

 

§ 2.  Eventuele tarieven voor het deponeren van afvalstoffen worden vastgesteld in een 

retributiereglement. 

 

Artikel 59: 

§ 1. Het toezicht op het containerpark behoort aan de parkwachters van het gemeentebestuur.  Het 

publiek is verplicht nauwgezet en onmiddellijk de richtlijnen te volgen van de parkwachters.  De 

parkwachters zijn gemachtigd om identiteitsgegevens te controleren en eventueel in een register te 

noteren. 

 

§ 2. Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining te laten 

wachten indien er zich reeds teveel mensen op het containerpark bevinden, evenals in functie van een 

goede verkeersregeling op het containerpark. 

 

§ 3. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassen begeleider. 

 

§ 4. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark. 

 

Artikel 60: 

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

van de bezoekers op het terrein te beperken.  De snelheid van de voertuigen is beperkt tot stapvoets 

rijden.  De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen. 

 

Artikel 61: 

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

van het terrein steeds zo rein mogelijk houden.  Zij kunnen door de parkwachter verzocht worden het 

door hen bevuilde terrein te reinigen. 

 

§ 2. Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden om afval voor de toegangspoorten 

te deponeren of over de omheining op het containerpark te gooien.  Dergelijke handelingen worden 

gelijkgesteld met sluikstorten. 

 

Artikel 62: 
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Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken.  Het is 

verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, 

beplantingen of uitrusting. 

 

Artikel 63: Strafsanctie 

Inbreuken op dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete 

van maximum 250 €. 
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HOOFDSTUK IV  BEGRAAFPLAATSEN.  

 

Begraafplaatsen.  

 

Afdeling 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1 : 

Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de 

burgerlijke stand. Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een menselijk lijk op het 

grondgebied van de gemeente.  Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke 

stand vastgesteld op basis van een getuigschrift afgeleverd door de behandelend geneesheer. 

 

Artikel 2 : 

Diegene die voor de begraving instaat, regelt met de burgemeester of zijn afgevaardigde de 

formaliteiten betreffende de begrafenis. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het 

gemeentebestuur het nodige gedaan. 

 

Artikel 3 : 

De burgemeester of zijn afgevaardigde beslist over het al dan niet geschikt zijn van de door de 

aangever voorgestelde dag en uur van de begrafenis die plaats heeft binnen de vijf dagen die 

volgen op de aangifte van overlijden. 

Deze termijn kan bij beslissing van de burgemeester worden verlengd.  Behoudens in speciale 

gevallen, op advies van de behandelende geneesheer, zal de begrafenis ten vroegste 

plaatshebben 24 u na de aanvraag. 

 

Artikel 4 : 

Tot de vormneming, balseming of kisting mag niet overgegaan worden zolang het overlijden 

niet werd vastgesteld door de behandelende geneesheer of de geneesheer hiertoe aangesteld, 

ofwel, wanneer het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, na 

vrijgave van het lijk door de Procureur des Konings. 

 

Artikel 5 : 

Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer 

geopend worden. 

 

Artikel 6 : 

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van lijken, het bijzetten van 

lijken in reeds bestaande grafkelders, het begraven van asurnen op het urnenveld, het bijzetten 

van asurnen in een columbarium en de verstrooiing van as op een strooiweide van: 

a) personen die in één van de bevolkingsregisters van Arendonk ingeschreven zijn, personen 

overleden op het grondgebied van Arendonk en menselijke lijken ontdekt op het grondgebied; 

b) personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of 

internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de 

bevolkingsregisters; 

c) personen die begunstigde zijn van een eerder afgeleverd recht op begraving in een 

geconcedeerd perceel, bijzetting in een bestaande grafkelder of in een geconcedeerde nis; 

d) alle andere personen waarvoor een toelating tot begraving verleend werd, conform de 

bepalingen van het gemeentelijk huishoudelijk reglement en het retributiereglement. 

 

Afdeling 2: Lijkbezorging 
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Artikel 7 : 

Wanneer het lijk zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, wordt het lijkenvervoer 

waargenomen door private ondernemingen onder toezicht van het gemeentebestuur dat ervoor 

zorgt dat het vervoer ordelijk en met de aan de overledene verschuldigde eerbied verloopt. Het 

vervoer van stoffelijke overschotten, gekist of in een lijkwade, gebeurt in een lijkwagen of op 

de meest passende wijze. 

 

Artikel 8 : 

1. Op de oude parken van de kerkhoven op de Kloosterbaan en de Voorheide zullen de 

graven de volgende afmetingen hebben: 

1. voor kinderen beneden de 7 jaar : 1,20 m x 0,60 m met een diepte van 1,50 m 

2. voor personen boven de 7 jaar : 2,25 m x 1 m met een diepte van 1,50 m 

De lijkkisten zullen in het midden van de kuil geplaatst worden. Ingeval van besmettelijke 

ziekten zal de burgemeester een grotere diepte kunnen voorschrijven. Nieuwe grafkelders zijn 

niet toegelaten. 

3. de begraving van asurnen op het urnenveld zal gebeuren in kuilen met afmetingen 0,50 m x 

0,50 m x 0,80 m diepte. 

 

2. Op de begraafplaats Kloosterbaan, inzonderheid de gerenoveerde delen  (vooraan 

links - 1996), op de uitbreiding (1997-98) en het nieuwe gedeelte van de Voorheide zullen 

de graven de volgende afmetingen hebben: 

1. voor kinderen beneden de 7 jaar : 1,50 m x 0,90 m met een diepte van 1,50 m 

2. voor personen boven de 7 jaar : 2,40 m x 1,20 m met een diepte van 1,50 m 

De lijkkisten zullen in het midden van de kuil geplaatst worden. Ingeval van besmettelijke 

ziekten zal de burgemeester een grotere diepte kunnen voorschrijven. Nieuwe grafkelders zijn 

niet toegelaten. 

3. de begraving van asurnen op het urnenveld zal gebeuren in kuilen met afmetingen 0,50 m x 

0,50 m x 0,80 m diepte. 

 

Artikel 9 : 

De afstand tussen de gewone grafkuilen op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt 

vastgesteld als volgt : 5 cm langs iedere zijde. 

 

Artikel 10 : 

Voor begravingen in niet-geconcedeerde grond en behoudens het geval van bijzetting in een 

voorlopige grafkelder waar een hermetisch omhulsel verplicht is gedurende de periode van 

bijzetting, is het gebruik van lijkkisten, foedralen, lijkwaden en producten die de natuurlijke 

en normale ontbinding van de stoffelijke overschotten verhinderen, verboden. 

 

Artikel 11 : 

1. Voor de oude columbaria van de kerkhoven op de Kloosterbaan en de Voorheide: 

De asurnen mogen eveneens in het voorziene columbarium worden bijgezet. Na het inbrengen 

van de urne zal de nis door de zorgen van de gemeente afgesloten worden met een plaat van 

0,30 m x 0,30 m. Op deze plaat mag door de nabestaanden een gepast opschrift (naam, foto + 

evt. gravure of één columbariumvaasje) worden aangebracht.  Het columbariumvaasje mag 

een max. hoogte van 11 cm hebben. 

De asurne mag door de familie geplaatst worden in een sierurne naar hun keuze, doch deze 

dient dergelijke afmetingen te hebben dat deze gemakkelijk in de voorziene nis kan worden 

geplaatst en uit duurzaam materiaal vervaardigd is. 
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2. Voor het nieuwe columbarium op de begraafplaats Kloosterbaan: 

De asurnen mogen eveneens in het voorziene columbarium worden bijgezet. Na het inbrengen 

van de urne zal de nis door de zorgen van de gemeente afgesloten worden met een plaat met 

afmeting 0,30 m x 0,34 m. Op deze plaat mag door de nabestaanden een gepast opschrift 

(naam, foto + evt. gravure of één columbariumvaasje) worden aangebracht.  Het 

columbariumvaasje mag een max. hoogte van 11 cm hebben. 

De asurne mag door de familie geplaatst worden in een sierurne naar hun keuze, doch deze 

dient dergelijke afmetingen te hebben dat deze gemakkelijk in de voorziene nis kan worden 

geplaatst en uit duurzaam materiaal vervaardigd is. 

 

Artikel 12 : 

Voor de verstrooiing van as, voortkomend van lijkverbranding, is op de begraafplaats een 

strooiweide aangelegd. Naast de asverstrooiingsweide zal een constructie worden gebouwd 

waarop de nabestaanden van de overledene een bordje met naam van de overledene en 

eventueel foto kunnen bevestigen. Dit is een zwarte glasplaat met max. afmetingen 0,20 m x 

0,20 m. 

 

Afdeling 3: Niet-geconcedeerde gronden 

Artikel 13 : 

In de niet-geconcedeerde percelen wordt max. 1 lijk of urne geplaatst.  Een niet-geconcedeerd 

graf of nis wordt minstens 15 jaar bewaard en kan enkel verwijderd worden nadat gedurende 1 

jaar een afschrift van de beslissing van verwijdering aan het graf, alsook aan de ingang van de 

begraafplaatsen, is bekendgemaakt.  

 

Afdeling 4: Concessies 

Artikel 14 : 

Zolang de omvang van de begraafplaats zulks mogelijk maakt, worden grondvergunningen 

verleend aan de personen die een afzonderlijke plaats verlangen voor hun graf en/of dat van 

hun verwanten of afstammelingen. Deze vergunningen worden toegestaan voor 30 jaar. Men 

kan, voor de termijn verstreken is, een hernieuwing van de concessie aanvragen naar 

aanleiding van een bijbegraving.  Op aanvraag worden opeenvolgende hernieuwingen 

toegestaan voor de bepaalde tijd verstreken is.  De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd 

worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. 

 

Artikel 15 : 

De aanvraag tot het bekomen van een concessie kan worden gedaan voor een termijn van 30 

jaar met mogelijkheid tot hernieuwingen van telkens 30 jaar. Het college van burgemeester en 

schepenen beslist over het toestaan van de vergunning. Zij bevat naast de gewenste 

oppervlakte, de namen, voornamen, hoedanigheid en woonst van de aanvrager. De toegestane 

vergunningen worden volgens nummer en jaartal ingeschreven in een daartoe bestemd 

register.  Er worden maximaal 2 lijken en/of urnen in één graf of nis geplaatst in de 

geconcedeerde perken.  Reserveringen zijn niet meer mogelijk. 

 

Artikel 16 : 

Deze vergunningen geven geen wezenlijk eigendomsrecht ten gunste van de verkrijgers, doch 

enkel een genot en gebruiksrecht met speciale bestemming op naam en voor een bepaalde tijd. 

De vergunning kan niet aan derden worden afgestaan of overgedragen en zal slechts mogen 

dienen voor de begraving van de perso(o)n(nen) welke in de aanvraag is (zijn) aangeduid.  Het 
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grafklaar maken van een graf is ten laste van de vergunninghouders. 

 

Artikel 17 : 

De grondvergunningen worden aangewezen door de burgemeester. De oppervlakten zijn 

bepaald op  

 max. 2,88 m² voor een begraving van een stoffelijk overschot 

 max. 0,25 m² voor een begraving van de asurne. 

De prijs der grondvergunningen wordt door de gemeenteraad bepaald. 

Voor kinderen onder 7 jaar, welke begraven worden op het daarvoor bestemde 

kinderbegraafpark, worden geen grondvergunningen verleend. 

 

Artikel 18 : 

In geval van bijplaatsen in een bestaande grafkelder is een voorafgaande toelating van de 

gemeente nodig.  Het aantal bijzettingen is afhankelijk van de capaciteit en de staat van de 

kelder.  De kosten voor het grafklaar maken door de gemeente is voor de aanvragers, of ze 

mogen het zelf grafklaar maken.  De burgemeester kan steeds beslissen om geen begravingen 

meer toe te laten in een bepaalde grafkelder. 

 

Artikel 19 : 

Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder, zijn erfgenamen en rechthebbenden of bij 

ontstentenis hiervan, op schriftelijk verzoek van iedere belanghebbende, kan de concessie 

voortijdig beëindigd worden.  Bij beëindiging op verzoek kan het betaalde bedrag voor de 

concessie noch geheel, nog gedeeltelijk teruggevorderd worden. 

 

Afdeling 5: Ontgravingen 

Artikel 20 : 

Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, en behoudens bij de 

terugneming van een geconcedeerd perceel of nis wegens openbaar belang of dienst-

noodwendigheden, mag geen ontgraving worden verricht dan met een schriftelijke toelating 

van de burgemeester. De burgemeester kan een ontgraving slechts toestaan om ernstige 

redenen.  De aanvraag tot ontgraving dient door de overlevende echtgeno(o)t(e) of 

samenwonende partner en alle bloedverwanten 1
e
 graad schriftelijk te worden gericht aan de 

burgemeester.  Ingeval van herbegraving buiten de gemeente moet vooraf een toelating tot 

herbegraving worden bekomen van de burgemeester van die gemeente.  Het stoffelijk 

overschot moet onmiddellijk naar de nieuwe bestemming worden vervoerd en begraven, mits 

inachtneming van alle voorschriften terzake.  Ingeval van crematie, wordt de as behandeld 

overeenkomstig artikel 19 en 24 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging dd. 

16 januari 2004.  Dag en uur van de ontgraving wordt door de burgemeester bepaald.  De 

begraafplaats dient op het tijdstip van de ontgraving voor het publiek gesloten te worden. 

Bij de ontgraving zullen enkel de door de burgemeester gerechtigde personen toegelaten 

worden.  Het herbegraven van een kist of urne kan enkel in een geconcedeerd perceel of nis. 

 

Artikel 21 : 

De kosten van de ontgraving zijn ten laste van de aanvragers, uitgezonderd wanneer zij 

uitgevoerd wordt op bevel van het gerecht of tengevolge van een bestuurlijke beslissing. 

 

Artikel 22 : 

Indien de staat van de opgegraven kist of urne het vereist, schrijft de burgemeester of zijn 

gemachtigde voor dat ze vernieuwd wordt - of dat elke andere maatregel genomen wordt die 
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van aard is de welvoeglijkheid of de openbare gezondheid te beschermen. In alle gevallen 

wordt van de ontgraving een proces-verbaal opgesteld. 

 

Afdeling 6: Graftekens, onderhouds- en beplantingswerken 

Artikel 23 : 

Op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt de plaatsing, de wegneming of de verbouwing 

van graftekens onder het toezicht van de gemeentelijke overheid en binnen de termijn die zij 

bepaalt. 

 

Artikel 24 : 

Eenieder heeft het recht zonder daarvoor aan de gemeente enige vergoeding te moeten betalen 

of daartoe een toelating te bekomen, een kruis, grafsteen of ander gedenkteken te plaatsen op 

het graf van een verwant of vriend. 

 

Artikel 25 : 

Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, hun 

afmetingen, hun opschriften of aard der materialen de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust 

op het kerkhof kunnen verstoren.   

 

1. Op de oude parken van de kerkhoven op de Kloosterbaan en de Voorheide zullen de 

gedenktekens de volgende afmetingen niet overschrijden: 

a) op de parken bestemd voor vergunningen en gewone begravingen : 

rechtstaande gedenktekens : 0,90 m hoogte, 1 m breedte en 0,20 m dikte voor enkel graven; 

0,90 m hoogte, breedte 2 m en 0,20 m dikte voor dubbel graven. 

liggende gedenktekens : 2,25 m hoogte,1 m breedte,  en 0,20 m dikte voor enkel graven 

          2,25 m hoogte, 2 m breedte en 0,20 m dikte voor dubbel graven. 

b) op het park voor kinderen beneden de 7 jaar : 

rechtstaande gedenktekens : 0,80 m hoogte, 0,60 m breedte en 0,20 m dikte 

liggende gedenktekens : 1,20 m hoogte, 0,60 m breedte en 0,20 m dikte 

c) op het park voor begraving van urnen : enkel liggende gedenktekens met afmetingen 0,50 

m x 0,50 m x 0,20 m. 

 

2. Op de begraafplaats Kloosterbaan, inzonderheid de gerenoveerde delen  (vooraan 

links - 1996) en op de uitbreiding (1997-98) en het vernieuwde gedeelte van deVoorheide 

zullen de gedenktekens de volgende afmetingen niet overschrijden: 

a) op de parken bestemd voor gewone begravingen : 

enkel rechtstaande gedenktekens : 0,90 m hoogte, 0,60 m breedte, 0,20 m dikte; 

Ook voor de dubbele graven dient men 2 afzonderlijke gedenktekens te plaatsen volgens 

voormelde afmetingen. 

b) op het park voor kinderen beneden de 7 jaar : 

rechtstaande gedenktekens : 0,80 m hoogte, 0,60 m breedte, 0,20 m dikte; 

Het gebruik van liggende gedenktekens is niet toegelaten. 

c) op het park voor begraving van urnen :  

enkel liggende gedenktekens met afmetingen 0,50 m x 0,50 m x 0,20 m. 

 

3. De parken zullen door de zorgen van het gemeentebestuur bezaaid en onderhouden 

worden. Vanaf de achterkant van het graf wordt een strook van 0,45 m diepte en over een 

breedte van het graf (1,20 m) gereserveerd. In deze strook dient het gedenkteken symmetrisch 

ten opzichte van de as van het graf en op 0,10 m vanaf de achterzijde van het graf geplaatst. 
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Het overige gedeelte van voormelde strook van 0,45 m is ter beschikking van de nabestaanden 

voor het aanbrengen van vaste beplanting of seizoenbloemen van een laagblijvende soort. De 

bovenvermelde strook mag ook bedekt worden met tegels, kassei, mozaïek of een ander 

duurzaam materiaal. Deze bedekking mag echter niet boven het maaiveld en de voetpaden 

uitsteken.  Op de ingezaaide delen is het verboden gedenktekens, kronen of sierstukken te 

plaatsen.  

 

Artikel 26 : 

Op de gemeentelijke begraafplaats is: 

 - elke plaatsing van graftekens; 

 - elke bouw-, beplantings- of aanaardingswerk  

verboden 

 - op zondagen en wettelijke feestdagen; 

 - vanaf de derde laatste werkdag van oktober tot en met 2 november. 

 

Artikel 27 : 

Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten moeten de voor de graftekens bestemde 

stenen langs alle zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk 

geplaatst te worden.  De materialen moeten derhalve zoveel als mogelijk geprefabriceerd ter 

plaatse worden gebracht om de werken op de begraafplaats tot het volstrekt minimum te 

beperken. 

 

Artikel 28 : 

Binnen de omheining van de gemeentelijke begraafplaats mag geen enkel materiaal 

achtergelaten worden. De materialen dienen aangevoerd en geplaatst naarmate van de 

behoeften. 

 

Artikel 29 : 

Op de begraafplaatsen moeten de opschriften en de grafschriften steeds leesbaar zijn, ze 

mogen niet van die aard zijn dat ze de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden 

verschuldigde eerbied verstoren.  Op de gemeentelijke begraafplaatsen moeten de graftekens 

gedurende de hele tijd van de concessie behouden blijven. 

 

Artikel 30 : 

Kronen, sierstukken en andere voorwerpen geplaatst op de daartoe bestemde plaatsen 

(verharding) in de nabijheid van het columbarium en de strooiweide mogen geen hinder 

veroorzaken of de goede orde, de doorgang en bereikbaarheid van de columbariumcellen in 

het gedrang brengen. 

 

Artikel 31 : 

De belanghebbende dient zelf in te staan voor het behoorlijk onderhoud van de graven en 

graftekens.  Bloemen of planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat 

onderhouden worden.  Zijn ze afgestorven dan moeten ze verwijderd worden door de 

nabestaanden of verwanten.  Vaste beplanting dient binnen de voorziene max. afmetingen van 

het graf te blijven, dus een max. hoogte van 0,90 m.  Verwaarlozing wordt vastgesteld in een 

akte van de burgemeester of zijn gemachtigde.  Deze akte blijft een jaar bij het graf of de 

grafkelder en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. 

Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling wordt op bevel van de burgemeester 

of zijn gemachtigde van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de 
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materialen.  Bij dreigend gevaar voor instorting kan het grafteken zonder verwijl gedeeltelijk 

of volledig worden weggenomen.  Indien het een grafconcessie  betreft, kan het college van 

burgemeester en schepenen in geval van verwaarlozing een einde stellen aan het recht op 

concessie. 

 

Artikel 32 : 

Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Kniel- of 

bidbanken aan de graven zijn niet toegelaten. 

 

Afdeling 7: Ordemaatregelen 

Artikel 33 : 

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van zonsopgang tot 

zonsondergang, behoudens afwijking vastgesteld door de burgemeester. 

 

Artikel 34 : 

Het is verboden: 

1. op de gedenktekens, de muren en afsluitingen van de begraafplaatsen te klauteren; 

2. binnen te komen met voorwerpen die niet bestemd zijn voor de grafstenen en papier of 

andere afvalproducten achter te laten tenzij in de daarvoor beschikbare 

afvalcontainers; 

3. de aanplantingen te beschadigen en op de graven en grasperken te lopen, te zitten of te 

liggen; 

4. de wegen, lanen, graven en gedenktekens te beschadigen; 

5. rumoer te maken of luidruchtig te zijn; 

6. opschriften van grafstenen te verwijderen zonder toelating van de verantwoordelijke 

van de begraafplaatsen, er op te schrijven of ze te besmeuren; 

7. om het even welke voorwerpen uit te stallen, te verkopen of te koop aan te bieden; 

8. plakbrieven of geschriften aan te brengen op de muren of deuren van de 

begraafplaatsen en op de gedenktekens; 

9. betogingen of andere activiteiten te organiseren die vreemd zijn aan de gewone 

diensten op de begraafplaatsen; 

10. niet-menselijke resten ter aarde te bestellen; 

 

Artikel 35 : 

De toegang tot de begraafplaatsen wordt ontzegd aan personen in kennelijke staat van 

dronkenschap, aan kinderen beneden de 12 jaar niet vergezeld van volwassenen en aan dieren, 

met uitzondering van een geleidehond, honden van politiediensten en honden van erkende 

bewakingsondernemingen. 

 

Artikel 36 : 

De gemeente staat niet in voor bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. 

 

Artikel 37 : 

Inbreuken op dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete 

van max. 250 euro. 
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HOOFDSTUK V  BORGSTELLING VOETPADEN  

 

Bouwaanvraag door : 

 

straat en nummer : 

 

woonplaats : 

 

Ligging van het bouwterrein : 

 

lengte voetpad :   lm. 

 

Bedrag van de borgtocht wordt vastgesteld op € 125 per bouwkavel. 

 

Artikel 1 

De aanvrager zal vooraleer de werken aan te vatten het voetpad volledig opbreken over een 

voldoende lengte om de doorrit van o.a. vrachtwagens toe te laten. Hij zal eveneens een 

opgave indienen van de beschadigde tegels; deze opgave zal aan de akte gehecht worden. De 

tegels zullen gestapeld worden op de eigendom van de aanvrager op een zodanige plaats dat 

de beschadiging wordt voorkomen. 

De aanvrager is eveneens verantwoordelijk voor verlies of vervreemding van de uitgenomen 

materialen. 

 

Artikel 2 

De plaats waar de tegels zijn weggenomen moet dadelijk in orde worden gebracht en 

gehouden zodanig, dat er geen putten, ophopingen of oneffenheden aanwezig zijn die 

hindernissen kunnen vormen voor de weggebruikers.  Inzonderheid moet de doorgang over 

het voetpad (stoep) steeds normaal kunnen geschieden. 

 

Artikel 3 

Alle tijdens de werken beschadigde tegels zullen vervangen worden door nieuwe; de 

afmetingen bedragen 30 x 30 x 6 cm. De nieuwe tegels hebben dezelfde tint en profiel (rechte 

hoek of aangeschuind onder 45 ) als de bestaande. 

 

Artikel 4 

De aanvrager gaat de verplichting aan de tegels te herplaatsen en dit volgens de regels der 

kunst, rekening houdend met het bestaande dwars- en lengteprofiel. De tegels worden 

geplaatst zonder voeg op een zavelbed van minimum 10cm dik. De aanvrager blijft 

verantwoordelijk gedurende 6 maanden na de terugbetaling van de borgsom. 

 

Artikel 5 

Bovenvermelde borgsom dient betaald te worden bij de aflevering van de bouwvergunning. 

 

Artikel 6 

De aanvrager dient het herstel van de voetpaden per aangetekend schrijven te melden aan het 

college van burgemeester en schepenen van de gemeente Arendonk. 
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Artikel 7 

De gemeente gaat de verplichting aan de borgsom terug te betalen uiterlijk 60 kalenderdagen 

na de datum van het aangetekend schrijven, dit nadat door een afgevaardigde van de gemeente 

vastgesteld werd dat het voetpad volledig werd hersteld. Indien de herstelling niet volledig is, 

of indien deze niet werd uitgevoerd volgens de regels der kunst, zal de borgsom geheel of 

gedeeltelijk ingehouden worden. 

 

Artikel 8 

Indien de herstelling ambtshalve moet uitgevoerd worden door de gemeente, zullen de kosten 

volledig gedragen worden door ondergetekende; het bedrag van de borgsom zal in mindering 

worden gebracht op de totale lasten. 

 

Artikel 9 

Voor op te richten gebouwen op de rooilijn dienen de tegels of bijzondere bekleding zonodig 

over de ganse lengte van de bouwkavel te worden opgebroken (zie eveneens art. 1). De 

aanvrager zal ter beveiliging van de voetgangers een staketsel met de nodige dag- en 

nachtsignalisatie plaatsen volgens de aanduidingen en onderrichtingen van de gemeentelijke 

politie. 

 

Artikel 10: Strafsanctie 

Inbreuken op dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete 

van maximum 250 €. 
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HOOFDSTUK VI  REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP 

     DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR  

     DOMEIN 

 

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 

 

Artikel 1 Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2) 

 

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

 

PLAATS: VRIJHEID - MARKTPLEIN 

DAG: TWEEDE MAANDAG VAN DE MAAND uitgezonderd de tweede maandag van 

maart 

UUR: 8U00 TOT 12U30 

SPECIALISATIE: MAANDELIJKSE MARKT 

PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage …. 

 

Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB 

art. 25) 

 

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :  

- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen 

houders van een “machtiging als werkgever” 

- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend 

door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 

vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”  

 

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van 

verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 

van voornoemd KB  van 24 september 2006 . 

 

Ten einde enige variatie in het aanbod te behouden en te bevorderen en de leefbaarheid van de 

ondernemers te waarborgen wordt 

max. 43 % van de standplaatsen voorzien voor textielwaren 

max. 25 % van de standplaatsen voorzien voor voedingswaren 

max. 22 % van de standplaatsen voorzien voor diverse producten 

max. 5 % van de standplaatsen voorzien voor standwerkers 

max. 5 % van de standplaatsen voorzien voor vrije plaatsen. 

 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per 

onderneming beperkt tot twee. 

 

Artikel 3 Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1) 

 

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.  
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Artikel 4 Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27) 

 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting. 

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats 

aanwezig zijn. 

 

Artikel 5 Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

 

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30) 

 

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt ,zal deze vacature 

bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving (cf.  bijlage)  

Deze kennisgeving zal gebeuren  door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk 

infobord en via de website www.arendonk.be. 

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander 

tijdstip. 

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid van 

het KB van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de 

vacature (cf.bijlage). Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.  

 

5.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31) 

 

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een 

register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.  

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun 

auteur. 

 

5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art 29 en 31) 

 

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de 

toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register: 

 

rekening houdend met de eventuele specialisatie : 

 

-aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken 

 

-en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën): 

 

a) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 

b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen; 

c) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één 

van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft 

gegeven omwillen van definitieve opheffing van de markt of een deel van de 

standplaatsen ; 

d)de externe kandidaten. 
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-en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en 

specialisatie, 

 

-en tenslotte volgens datum.  

 

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend 

worden, wordt als volgt voorrang gegeven : 

 

a)voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de 

aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer 

de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; 

 

b)voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 

 

5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33) 

 

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager : 

- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; 

- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 

- of bij elektronische post  met ontvangstbewijs. 

 

5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) 

 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per 

abonnement vermeld staat: 

 

-de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst  de 

standplaats werd toegekend; 

-in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats 

toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; 

-het ondernemingsnummer; 

 -de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 

-in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; 

-de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 

 -indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 

-de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is; 

-desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. 

 

Overeenkomstig  het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan 

dit register steeds geraadpleegd worden.  

 

Artikel 6 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt ( 

KB art 21) 

 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te 

identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of 

het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet 

eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  
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Het bord bevat volgende vermeldingen: 

 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als 

natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening  of in wiens dienst de activiteit 

wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur 

binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit 

wordt uitgeoefend; 

2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de 

uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente 

waar deze zich bevindt; 

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die 

deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

 

 

Artikel 7 Duur abonnement  (KB Art. 32)   

 

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.  

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door 

de aanvrager (cf. artikel 8
 
en 9 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij 

aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10 van 

onderhavig marktreglement  

 

Artikel 8 Opschorting abonnement  (KB Art. 32) 

 

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode 

van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen: 

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest 

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

 

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de 

ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de 

activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de 

overeenkomst voorkomen.  

Gedurende de periode van opschorting kan  de standplaats toegewezen worden als losse 

plaats. 

 

 

Artikel 9  Afstand van het abonnement (KB art. 32) 

 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement 

- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 

- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 

dagen 

- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen 

vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig. 

- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 
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De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent 

kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de 

houder was. 

 

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden 

betekend volgens één van de vermelde modaliteiten: 

- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 

- overhandiging tegen ontvangstbewijs 

- op een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs 

 

Artikel 10 Schorsing en opzegging van abonnement ( KB art 32 laatste lid) 

 

Het abonnement zal door (het college van) (de) burgemeester (en schepenen) geschorst of 

ingetrokken worden in volgende gevallen: 

 

- bij niet of niet tijdige  betaling standplaatsvergoeding 

- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende markten  zonder de marktleider vooraf 

of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te  

- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden 

bepaald in artikel 14 van onderhavig gemeentelijk reglement 

- wanneer andere goederen verkocht worden of andere diensten te koop worden 

aangeboden dan diegene vermeld op zijn abonnement 

 

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend 

schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.  

 

Artikel 11 Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2) 

 

Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt 

een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van twaalf 

maanden; behalve in geval van dringende noodwendigheid is deze termijn drie maanden.  

Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per 

abonnement (cf. artikel 5.3). 

 

Artikel 12  Seizoensgebonden ambulante activiteiten(KB art. 37) 

 

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit  die betrekking heeft op 

producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het 

jaar verkocht worden. 

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten 

worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. 

Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als 

losse standplaatsen.  

 

Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 26) 

 

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 
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a,  1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen 

houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen 

2) de verantwoordelijke  voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de 

standplaats is toegewezen,  houder  van een “machtiging als werkgever”  

 

b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 

toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een 

ambulante activiteit voor eigen rekening; 

c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan 

wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de 

uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk 

gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 36  van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder 

van een “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;  

e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een 

“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in 

dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c) 

f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van 

de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een 

standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend 

kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze. 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist deze personen toelating te geven om 

verkopen op de markt te realiseren zodat ze niet hoeven mee te loten.  

 

De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of 

onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens 

dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door 

middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.  

 

 

Artikel 14 Overdracht standplaats (KB art. 35) 

 

14.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

 

1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon 

stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij 

stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van 

schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

2° en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van 

ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke 

overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te 

worden per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen. In beide 

gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de overnemer 

over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken. 

3 ° De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan twee 

standplaatsen beschikken (cf. art. 2) 
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14.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen  

• echtgenoten bij feitelijke scheiding,  

• echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen 

• echtgenoten bij echtscheiding 

• wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning 

 

op voorwaarde dat 

- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de 

vermelde toestand in 14.2. 

- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1 2° en 3°  

 

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de 

overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.  

 

Artikel 15 Onderverhuur standwerkers (KB Art. 36) 

 

De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun 

tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:  

 

-rechtstreeks aan een andere standwerker; 

-via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat. 

 

Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie 

het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. 

De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs voor 

de duur van de onderverhuring. 

 

AFDELING 2 Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de 

openbare markten 

Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn vooraf 

bepaald 

 

Artikel 1 Toepassingsgebied (KB art. 42 §1) 

 

Op volgende plaats (bijgevoegd plan) is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten 

na een voorafgaande machtiging  van de gemeente: 

 

PLAATS : WAMPENBERG – PARKEERTERREIN DE WISSEL 

DAG : DONDERDAG 

UUR : 9U00 TOT 16U00  

 

PLAATS : WAMPENBERG – PARKEERTERREIN DE WISSEL 

DAG : DONDERDAG 

UUR : 16U00 TOT 22U00 

 

PLAATS : WAMPENBERG – PARKEERTERREIN DE WISSEL 

DAG : VRIJDAG 

UUR : 9U00 TOT 18U00  
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Er wordt één standplaats voorbehouden. 

De bezettingsmodaliteiten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de gemeente. 

 

 

Artikel 2 Voorafgaande machtiging (KB art. 38) 

 

1. Aanvraag machtiging 

 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere van de vermelde plaatsen 

in artikel 1 om ambulante activiteiten uit te oefenen moet voldoen aan de voorwaarden 

vermeld in artikel 2 – afdeling 1 en is onderworpen aan een voorafgaande machtiging. Deze 

machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te 

worden bij het College van Burgemeester en Schepenen – Vrijheid 29 – 2370 Arendonk.  

 

2. Beslissing machtiging 

 

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld  

- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 

- de plaats 

- de datum en duur van de verkoop 

 

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van 

onderstaande redenen: 

- redenen van openbare orde 

- redenen van volksgezondheid 

- bescherming van de consument 

- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen 

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve  beslissing 

aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. 

 

Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 40 en 41) 

 

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel 2) 

en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. supra Afdeling 1 artikel 13) 

kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.  

 

Artikel 4 Toewijzingsregels losse standplaatsen (art. 42 §2) 

 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen 

en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, 

gebeurt de toewijzing via loting. 

 

Artikel 5 Toewijzingsregels per abonnement 

 

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra) 

 

Artikel 6 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten ( KB art 21) 
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Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te 

identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het 

voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet 

eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  

 

Het bord bevat volgende vermeldingen: 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als 

natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening  of in wiens dienst de activiteit 

wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur 

binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit 

wordt uitgeoefend; 

2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de 

uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente 

waar deze zich bevindt; 

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die 

deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

 

Artikel 7 Duur abonnement 

 

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra) 

 

Artikel 8 Opschorting abonnement 

 

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra) 

 

Artikel 9 Afstand van het abonnement 

 

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra) 

 

Artikel 10 Schorsing en opzegging van het abonnement 

 

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra) 

 

Artikel 11 Vooropzeg vanuit de gemeente 

 

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra) 

 

Artikel 12 Seizoensgebonden ambulante activiteiten 

 

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra) 

 

Artikel 13 Inname standplaatsen 

 

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra) 

 

Artikel 14 Overdracht standplaats 
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Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra) 

 

Artikel 15 Onderverhuur standwerkers 

 

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra) 

 

AFDELING  3 

 

Artikel 1: retributie 

 

De houders van een standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen, zoals bepaald in het 

gemeentelijk retributiereglement. 

Degene die een losse standplaats inneemt, betaalt de vergoeding aan de door de gemeente 

gemachtigde ambtenaar, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 

 

Artikel 2: marktcommissie 

 

Samenstelling van de marktcommissie: 

- aangestelden door de gemeente: de burgemeester en/of schepen van markten en/of de 

marktleider en/of de secretaris 

- een raadslid van elke politieke fractie 

- twee vertegenwoordigers van de markthandel 

- twee vertegenwoordigers van de plaatselijke middenstandsorganisaties 

 

Artikel 3: zuiverheid 

 

De marktkramers zullen er zorg voor dragen dat het marktplein zuiver wordt gehouden.  Het 

afval zal tijdens de verkooptijden op degelijke wijze bijeengehouden worden, zodat het niet 

op de tussengangen of in de aanpalende straten terechtkomt.  Na het beëindiging van de markt 

zal elke markthandelaar alle bedrijfsafval afkomstig of voortspruitend uit de verhandeling van 

zijn koopwaar mee naar huis nemen. 

 

Artikel 4: orde 

 

4.1 handeling in de uitstalling van goederen met het inzicht de koper te bedriegen of te 

misleiden, is verboden. De aard van de te koop aangeboden goederen of diensten maken 

deel uit van de vergunning tot het innemen van een vaste standplaats.  Het is derhalve 

verboden andere goederen of diensten dan deze die vermeld zijn op de door het 

schepencollege afgeleverde vergunning te verkopen of aan te bieden. 

 

4.2 Activiteiten die niet vermeld zijn op de machtiging tot het uitoefenen van een ambulante 

handelsactiviteit zijn niet toegelaten op de markt.  Het is op de markt verboden folders uit 

te delen of reclame te  maken voor zaken die vreemd zijn aan de markt. 

 

4.3 Het is de handelaars verboden de vrijheid van verkoop te hinderen of de orde te verstoren.  

Het is eveneens verboden onder elkaar te twisten en het publiek lastig te vallen door hun 

waren op te dringen, onbetamelijke taal te gebruiken in de omgang met de marktbezoeker 

of hun collega’s, te verkopen voor hun uitstalling of waren te plaatsen welke de voorziene 

doorgang belemmeren. 
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4.4 Het is verboden gebruikt te maken van geluidsversterkers of andere lawaaimakende 

toestellen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester. Het is 

verboden om, buiten de inrichting, reclame aan te brengen bij middel van affiches, 

ballonnetjes of andere voorwerpen. 

 

4.5 De rijen kramen of winkelwagens zullen gescheiden zijn door wegen, uitsluitend bestemd 

voor voetgangers. 

 

Het is verboden het verkeer van de voetgangers te  hinderen in de hun voorbehouden 

doorgangen, door voorwerpen te plaatsen, te hangen of achter te laten. 

De kramen en winkelwagens moeten op het hun toegewezen perceel geplaatst worden, zodanig 

dat de uitgestalde koopwaar niet buiten de scheidingslijn tussen de percelen en de 

doorgang voor het publiek uitsteekt.  Uitzondering kan worden gemaakt voor het luik van 

de winkelwagen of een gedeelte  van een kraam, dat kan worden beschouwd als afdak, op 

voorwaarde dat het luik of het afdak zich overal tenminste twee meter boven de grond 

bevindt en niet ondersteund wordt door steunpilaren die tot op de grond reiken.  Indien 

aan het luik koopwaar wordt opgehangen, mag dit slechts tot een diepte van maximum één 

meter gemeten vanaf de buitenzijde van de wagen waaraan het luik is bevestigd of indien 

het een kraam betreft vanaf de scheidingslijn. 

 

De koopwaar mag slechts worden uitgestald tot een diepte van maximum drie meter gemeten 

vanaf de achterzijde van de aangeduide standplaats.  Deze achterzijde wordt door de 

marktleider aangeduid door een scheidingslijn tussen de rijen. 

 

Het is verboden om pinnen of andere voorwerpen in de grond te slaan.  Voor het vastmaken 

van de kramen en dekzeilen moeten gewichten of andere methodes gebruikt worden. Het is 

verboden om het wegdek op enigerlei wijze te beschadigen.  Het is verboden tussen de 

kramen een rijwiel, bromfiets of motorfiets te besturen. 

 

4.6 Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan alle 

veiligheidsnormen, of die gassen of rook laten ontsnappen.  Het is verboden op de markt 

open vuren te maken.  Het gebruik van elektriciteit dient te gebeuren met materiaal 

conform de wetgeving.  Het gebruik van gastoestellen dient te gebeuren conform de 

wettelijke voorschriften. 

 

Artikel 5: sancties 

 

Bij niet naleving van onderhavig reglement of bij weigering zich te schikken naar de bevelen 

van de Burgemeester of zijn aangestelde, kunnen de marktkramers, bij beslissing van de 

Burgemeester, het recht ontzegd worden opnieuw hun standplaats in te nemen.  Bij ernstige 

inbreuken kunnen zij onmiddellijk door de Burgemeester of zijn aangestelde van de markt 

verwijderd worden.   

De beslissing wordt bij aangetekend schrijven overgemaakt aan betrokkene. 

 

Overtredingen van de bepalingen van onderhavig reglement worden bovendien bestraft met 

politiestraffen. 

 

AFDELING  4 
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Artikel 1 Bevoegdheid marktleider (KB art. 44) 

 

De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die 

een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren. 

 

Artikel 2 In werking treden reglement (cf wet, art 10§2)  

 

Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van 

Middenstand en treedt in werking op 1 oktober 2007. 

 

Artikel 3 Strafsanctie 

Inbreuken op dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete 

van maximum 250 €. 
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HOOFDSTUK VII   LOZING HUISHOUDELIJKE AFVALWATER,  

      AANSLUITING OPENBARE RIOLERING EN  

      AFKOPPELEN VAN HEMELWATER. 

 

Definities: 

Artikel 1. 

- Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich 

moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater; 

- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. 

- Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van: 

 - normale huishoudelijke activiteiten; 

 - sanitaire installaties; 

- keukens; 

 - het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of 

kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, 

gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en 

andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, 

zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons; 

 - afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel 

zelf worden bediend; 

- Gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de 

kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de 

openbare riolering; 

- Openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd 

voor het opvangen en transporteren van afvalwater; 

- Gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het 

ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere 

stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater; 

- Zuiveringszone A of openbaar waterzuiveringssysteem: een geheel bestaande uit een 

operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie, het stelsel van de openbare 

rioleringen en collectoren die ermee verbonden zijn, alsook de zone van 50 meter gelegen 

rondom dit stelsel 

- Zuiveringszone B: de zone van 50 meter gelegen rond het stelsel van de openbare 

riolering en collectoren waarvan de aansluiting op een operationele openbare 

afvalwaterzuiveringsinstallatie is gepland: 

- hetzij, op basis van het investeringsprogramma bedoeld in artikel 32octies van de wet 

van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 

verontreiniging; 

- hetzij, op basis van het subsidiëringsprogramma bedoeld in artikel 32 duodecies van 

de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 

verontreiniging; 

- Zuiveringszone C:  het gedeelte van het stelsel van de openbare riolering en collectoren 

dat niet valt onder de zuiveringszone A, noch onder zuiveringszone B, alsook de zone van 

50 meter gelegen rond dit stelsel. 

- Kunstmatige afvoerweg voor hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen 

bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en 

desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving; 

- Individuele voorbehandelingsinstallatie: septische putten of gelijkaardige inrichtingen 
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voor de voorbehandeling van normaal huisafvalwater ter verwijdering van vetstoffen, 

bezinkbare en drijvende stoffen; 

- Septisch materiaal: bijzondere afvalstoffen afkomstig van septische putten resulterend uit 

bezinkingsprocessen en biologische omzettingsprocessen; 

- Code van goede praktijk: Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in 

Vlaanderen. Omzendbrieven van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling 

van 31 juli 1996 , 19 december 1996 en 23 maart 1999;  

- Direct lozen: het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater zonder 

doorsijpeling in de bodem of de ondergrond; 

- Indirect lozen: het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater na 

doorsijpeling in de bodem of de ondergrond; 

- Dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; 

- Hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater; 

- Infiltratievoorziening: voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem. 

 

De openbare weg is voorzien van openbare riolering: 

 

Aansluitingsplicht: 

Artikel 2. 

§1 Wanneer in de openbare weg een openbare riolering is aangelegd, moet het huishoudelijk 

afvalwater geloosd worden in de openbare riolering. De bouwheer of eigenaar van de 

woning of het gebouw moet de lozing aansluiten op de openbare riolering en moet 

voldoen aan de bepalingen van artikel 3.  

De bouwheer of eigenaar van de woning dient zijn aanvraag tot aansluiting in bij het 

college van Burgemeester en Schepenen. 

Voor nieuwbouwwoningen wordt de vergunning automatisch afgeleverd n.a.v. de 

bouwvergunning. 

 

§2 Een woning of gebouw wordt geacht aansluitbaar te zijn als het ligt aan een openbare weg 

uitgerust met openbare riolering, mits die riool bereikbaar is zonder de eigendom van 

derden te betreden. Eventueel moeten niveauverschillen opgelost worden met 

afvalwaterpompen. Deze aansluitingsplicht geldt ook voor bestaande indirecte lozingen in 

grondwater voor zover de aansluiting technisch mogelijk is. De eigenaar moet zelf de 

nodige documenten leveren die deze eventuele technische onmogelijkheid tot aansluiting 

op de openbare riolering staven. 

 

Aansluiting zonder individuele voorbehandelingsinstallatie: 

Artikel 3. 

§1 Wanneer de woning of het gebouw in een zuiveringszone A ligt, wordt het huishoudelijk 

afvalwater bij voorkeur rechtstreeks, m.a.w. zonder individuele voorbehandeling, geloosd 

in de openbare riolering. Uitzondering hierop vormen deze straten of rioolstrengen 

waarvoor het gemeentebestuur van oordeel is dat individuele voorbehandeling 

aangewezen is, gelet op de toestand van het rioolstelsel of de aard van de zuivering. 

 

§2 Wanneer de woning of het gebouw in een zuiveringszone B ligt, worden bestaande 

septische putten in gebruik gehouden totdat deze zuiveringszone B overgaat in een 

zuiveringszone A. Op dat ogenblik worden de bestaande septische putten bij voorkeur 

kortgesloten. Uitzondering hierop vormen deze straten of rioolstrengen waarvoor het 

gemeentebestuur van oordeel is dat individuele voorbehandeling aangewezen is, gelet op 
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de toestand van het rioolstelsel of de aard van de zuivering. 

 Het huishoudelijk afvalwater van nieuwe woningen in de zuiveringszone B wordt bij 

voorkeur rechtstreeks geloosd in de openbare riolering, tenzij het gemeentebestuur van 

oordeel is dat individuele voorbehandeling aangewezen is, gelet op de toestand van het 

rioolstelsel of de aard van de zuivering. 

 

Aansluiting met individuele voorbehandelingsinstallatie: 

 

§3 Wanneer de woning of het gebouw in een zuiveringszone C ligt, dient het huishoudelijk 

afvalwater verplicht een individuele voorbehandeling te ondergaan alvorens het te lozen 

in de openbare riolering. Voor bestaande woningen dient minimaal een septische put 

aanwezig te zijn uiterlijk op 1 augustus 2000. Voor nieuwe woningen dient onmiddellijk 

een verdergaande biologische behandeling geïnstalleerd te worden die voldoet aan de 

bepalingen in de “code van goede praktijk”. Deze installatie dient onderdeel uit te maken 

van de bouwaanvraag op straffe van weigering van de bouwvergunning. 

 Het effluent van de individuele voorbehandelingsinstallatie moet geloosd worden in de 

openbare riolering. 

 De individuele voorbehandelingsinstallatie mag geen overloop hebben naar een waterloop 

of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. 

 

Geen openbare riolering aanwezig in de openbare weg: 

 

Lozing in oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater: 

 

Artikel 4. 

Wanneer in de openbare weg geen openbare riolering ligt, mag het huishoudelijk afvalwater 

geloosd worden in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Die 

lozing is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

 

1° Vooraleer het te lozen, moet het huishoudelijk afvalwater een individuele 

voorbehandeling hebben ondergaan. 

2° Voor bestaande woningen moet als individuele voorbehandeling minimaal een septische 

put aanwezig zijn. De werking en het onderhoud hiervan moet beantwoorden aan de 

voorschriften van artikel 6 §2. 

3° Voor nieuwe woningen is evenwel een verdergaande biologische behandeling vereist, die 

voldoet aan de voorschriften in de "code van goede praktijk". Die installatie maakt 

verplicht onderdeel uit van de bouwaanvraag, en zulks op straffe van weigering van 

goedkeuring van de bouwvergunning. 

4° Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten 

verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van een 

individuele voorbehandelingsinstallatie. Deze individuele voorbehandelingsinstallatie 

dient te bestaan uit een voorbehandeling en een bijkomende (biologische) zuivering. Deze 

subsidie geldt voor woongelegenheden waarvoor het schepencollege in het kader van de 

bouwvergunning deze individuele voorbehandeling opgelegd heeft, alsook voor 

bestaande woongelegenheden die niet kunnen aansluiten op de openbare riolering. De 

modaliteiten van deze subsidie valt onder de bepalingen van de raadsbeslissing van 

14.12.98  inzake de toelage voor het installeren van een kleinschalige waterzuivering. 

5° De in de punten 2° en 3° van dit artikel bedoelde voorbehandelingsinstallatie moet 

onmiddellijk in werking zijn. 
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6° De eigenaar moet de lozing van het huishoudelijk afvalwater melden aan het 

gemeentebestuur. 

 

Lozing in de bodem: 

Artikel 5 . 

Wanneer in de openbare weg geen openbare riolering gelegen is, en evenmin de mogelijkheid 

bestaat om het huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of kunstmatige 

afvoerweg voor hemelwater, mag het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de bodem 

(indirecte lozing in het grondwater). Elke directe lozing in het grondwater van huishoudelijk 

afvalwater is verboden. 

 

Een indirecte lozing in het grondwater van huishoudelijk afvalwater kan alleen worden 

toegestaan, mits men in het bezit is van een regelmatig afgeleverde milieuvergunning of 

melding waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn: 

1°  elke lozingsmethode waarbij het afvalwater rechtstreeks in de bodem of in een 

grondwaterlaag wordt gebracht is verboden; 

2° de indirecte lozing dient te gebeuren via een besterfput die een maximale diepte van 10 

meter onder het maaiveld mag hebben; 

3° de indirecte lozing in grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden in gebieden 

waar rioleringen aanwezig zijn; deze verbodsbepaling geldt niet voor besterfputten die 

reeds in gebruik waren genomen voor de aanleg van rioleringen, en voor zover de 

aansluiting op de riool technisch onmogelijk is. De eigenaar moet zelf de nodige 

documenten leveren die deze eventuele technische onmogelijkheid tot aansluiting op de 

openbare riolering staven. In de gevallen waar aansluiting technisch wel mogelijk is, dient 

deze onmiddellijk gerealiseerd te worden; 

4° de besterfput dient gelegen te zijn op een afstand van tenminste: 

50 meter van een oppervlaktewater; 

50 meter van elke open kunstmatige afvoerweg voor hemelwater; 

100 meter van een grondwaterwinning 

100 meter van elke bron van drinkwater, thermaalwater of mineraalwater; 

5° de besterfput mag geen overloop hebben; 

6° in de besterfput mag enkel sanitair afvalwater geloosd worden. Elke lozing van 

huishoudelijk klein gevaarlijk afval, zoals afvalolie, verfresten, e.d. is ten strengste 

verboden; 

7° de besterfput moet uitgerust zijn met een gemakkelijk en veilig bereikbare opening die 

toelaat monsters te nemen van de materie die zich in de besterfput bevindt; 

8° het huishoudelijk afvalwater dient te worden voorbehandeld in een individuele 

voorbehandelingsinstallatie alvorens te lozen in de besterfput. 

 

Individuele voorbehandelingsinstallaties: 

Artikel 6. 

§1 Met betrekking tot de installatie, de werking en het onderhoud van individuele 

voorbehandelingsinstallaties, moeten de bepalingen in de "Code van goede praktijk" 

nageleefd worden. 

  

§2 Met betrekking tot het onderhoud van septische putten gelden volgende bepalingen: 

1° de septische put moet jaarlijks geruimd worden; 

2° het lozen van geruimd septisch materiaal in de openbare riolering of collectoren is 

verboden; 
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3° septisch materiaal moet afgevoerd worden naar een openbare 

waterzuiveringsinstallatie; 

 

Maximale afkoppeling en hergebruik van hemelwater: 

Artikel 7. 

§1 Hemelwater moet maximaal worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de mate 

van het mogelijke worden hergebruikt. 

 

§2 Bij nieuwbouw of vernieuwbouw van woongelegenheden met een dakoppervlakte groter 

dan 50 m² is de bouwheer of eigenaar van de woning verplicht een hemelwaterput met 

een minimale inhoud van 3 m³ met hergebruik of een infiltratievoorziening te installeren.  

 Indien de horizontale dakoppervlakte kleiner is dan 50 m², is de installatie van een 

hemelwaterput niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke premie toegekend indien 

voldaan wordt aan de in deze verordening gestelde voorwaarden. 

 

§3 Installatievoorschriften: 

 

De installatievoorschriften dienen te voldoen aan de bepalingen opgenomen in het 

subsidiereglement voor aanleg van een regenwaterput, goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 13.12.99 en aangevuld met volgende bepalingen: 

 

1° De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een 

infiltratievoorziening. (Het College van Burgemeester en Schepenen verleent 

overeenkomstig de modaliteiten van 4° een premie voor deze infiltratievoorziening 

indien voldaan wordt aan de in deze verordening gestelde voorwaarden.) De overloop 

van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare 

infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een 

oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de 

hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering 

bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze 

mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden 

op de openbare riolering. 

 

2° Indien bij nieuwbouw of vernieuwbouw van woongelegenheden met een horizontale 

dakoppervlakte groter dan 50m
2

, de bouwheer of eigenaar van de woning er voor 

opteert geen hemelwaterput te installeren, is hij verplicht een infiltratievoorziening te 

installeren. Een infiltratievoorziening zonder voorafgaande buffering moet voldoen 

aan volgende eisen: 
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Indien een hemelwaterput met een infiltratievoorziening wordt gecombineerd, moet 

slechts de helft van het bufferingsvolume worden voorzien. 

 

3° Voor grote verharde oppervlakken (vanaf 0,1 ha = 1000 m
2

) kunnen specifieke 

bufferingseisen opgelegd worden overeenkomstig de ‘Krachtlijnen voor een 

geïntegreerd rioleringsbeleid’ en afhankelijk van de eisen van de waterloopbeheerder. 

 

4° Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde 

kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen een premie voor de 

installatie van een infiltratievoorziening op de overloop van de hemelwaterput. Deze 

infiltratievoorziening dient te voldoen aan de voorwaarden sub §3 2°. Deze premie kan 

gecumuleerd worden met de subsidie op de hemelwaterput. 

 

5° Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer of eigenaar voorgelegd te 

worden. 

 

§4 Gemeentelijke premie en gewestelijke subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput 

en/of een infiltratievoorziening: 

 

1° In geval van nieuwbouw, van vernieuwbouw en bij bestaande woningen verleent het 

College van Burgemeester en Schepenen een premie voor de aanleg van een 

hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening. 

 

2° Het bedrag van deze premie wordt vastgesteld in een afzonderlijk door de 

gemeenteraad goedgekeurd subsidiereglement. 

 

3° In aanvulling op de premie zoals bedoeld in §4 1° wordt door het ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap in het kader van optie 10 ‘Geïntegreerd rioleringsbeleid’ van 

het gemeentelijk milieuconvenant 2000-2001 een bijkomende subsidie verleend voor 

de aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening bij vernieuwbouw of 

bij bestaande woningen. 

 

Aansluiting op de openbare riolering: 

Artikel 8. 

§1 Bij nieuwbouw of vernieuwbouw is de bouwheer of de eigenaar van de woning verplicht 

het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren. Voor de afvoer van het 

terugkeerperiode = 1 jaar 

afvoerdebiet Buffervolume 

10 l/s/ha 

360 l/h/100m
2

 

100 m3/ha 

1000 l/100m
2

 

5 l/s/ha 

180 l/h/100m
2

 

150 m3/ha 

1500 l/100m
2

 

2 l/s/ha 

72 l/h/100m
2

 

200 m3/ha 

2000 l/100m
2

 

1 l/s/ha 

36 l/h/100m
2

 

275 m3/ha 

2750 l/100m
2
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hemelwater gelden de bepalingen van art 7 §3 1°. Wanneer zowel het afvalwater als het 

hemelwater op de openbare riolering geloosd worden gelden de bepalingen van art 9 §2; 

 

§2 Het is de bouwheer, eigenaar of wie dan ook ten strengste verboden eigenhandig 

inkappingen of boringen te verrichten in de openbare riolering of haar aanhorigheden om 

zelf een aansluiting te realiseren. De aansluitingen worden gemaakt door de bevoegde 

technische dienst van de gemeente of door een door de technische dienst van de gemeente 

aangestelde aannemer. Het gemeentebestuur verzorgt de aansluiting vanaf het openbaar 

riool tot aan de grens van het openbaar domein (rooilijn). De aanvrager betaald de kosten 

voor gebruikte buizen en hulpstukken. Eventuele opbraak en herstelling van bestrating is 

ten laste van de gemeente. 

 

§3 Uitzondering wordt gemaakt voor huisvestingsmaatschappijen die, na het indienen van 

een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur, zelf mogen aansluiten, onder toezicht 

van de gemeentediensten. 

 

 

§4 De aansluitingen op de rioolbuizen geschieden in algemene regel verticaal in het bovenste 

deel van het welfsel der buizen. Alleen wanneer de hoogteligging der riolering een 

dergelijke aansluiting niet toelaat, mag de aansluiting zijdelings in de bovenste helft van 

de rioolbuis gebeuren. Bij de verticale aansluiting dient men rekening te houden met het 

mof- en bochtstuk, dit wil zeggen dat de aansluiting slechts 20 cm boven de bovenkant 

van de rioolbuizen kan beginnen. 

  

 

 

Artikel 9. 

§1 Om op het gemeentelijke rioleringsnet aan te sluiten, moet de bouwheer of eigenaar 

d.m.v. een onderzoeksputje aankoppelen aan de door het gemeentebestuur geplaatste 

wachtbuizen. Dit onderzoeksputje wordt geplaatst tegen de eigendomsgrens op privaat 

domein.  

 

§2 Voor nieuwbouw of vernieuwbouwwoningen dient een afzonderlijk onderzoeksputje 

voorzien te worden voor de afvalwaterafvoerleiding en voor de hemelwaterafvoerleiding. 

Hierbij dient een onuitwisbaar merkteken te worden aangebracht op de onderzoeksputjes 

om visueel een onderscheid te kunnen maken tussen het onderzoeksputje voor de 

afvalwaterafvoerleiding en dat voor de hemelwaterafvoerleiding. 

 Bij de constructie van het onderzoeksputje dient een maximale doorstroming van het af te 

voeren water te worden nagestreefd. De richtlijnen inzake de constructie van het 

toezichtputje worden door de technische dienst van het gemeentebestuur overgemaakt op 

eenvoudig verzoek. 

 

Artikel 10. 

Na uitvoering van de aansluiting op privaat domein stelt de bouwheer of eigenaar het 

gemeentebestuur hiervan in kennis, teneinde het bevoegde gemeentepersoneel toe te laten 

controle uit te oefenen op de naleving van dit reglement. 

Bij niet verwittiging van het gemeentebestuur is de bouwheer of eigenaar van de aansluiting 

verplicht om op zijn kosten de werken uit te voeren die nodig zouden zijn om een controle op 

de aansluiting te kunnen doen. 
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Bij vastgestelde sluikaansluitingen vallen de kosten voor controle en de eventuele kosten van 

de nieuwe aansluiting volledig ten laste van de bouwheer of eigenaar. 

 

Artikel 11. 

Per woning of per pand is bij een gemengd rioleringssysteem slechts één aansluiting op het 

openbaar rioleringsnet toegelaten. 

Bij een gescheiden rioleringssysteem wordt één aansluiting voor oppervlaktewater voorzien 

en één voor afvalwater. 

Bij afwijking kan het Schepencollege één bijkomende aansluiting toestaan, mits betaling van 

de werkelijke kosten in openbaar domein onverminderd de bepalingen van artikel 8. 

 

Artikel 12. 

De aansluiting van panden wordt uitgevoerd in grèsbuizen of PVC buizen met een 

binnendiameter van 150 mm. 

 

Artikel 13. 

Het is verboden kruipkelders, kelders of lager gelegen ruimtes te koppelen op het 

afvoerstelsel. 

Bij aansluiting op het rioleringsnet in lager gelegen wijken is het aangewezen om een 

terugslagklep te plaatsen op de afvoerleidingen.  

 

Artikel 14. Strafsanctie 

Inbreuken op dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete 

van maximum 250 €. 
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HOOFDSTUK VIII  PIT-BULL-TERRIER  

 

 

Artikel 1: 

Het is verboden honden van het ras Pit-Bull-Terrier te houden op het grondgebied van de 

gemeente. 

 

Artikel 2: Strafsanctie 

Inbreuken op dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete 

van maximum 250 €. 
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HOOFDSTUK IX  BESTRIJDING VAN DE PROCESSIERUPS 

 

Artikel 1 :  

De eigenaars, huurders, bezetters of uitbaters van cultuurgronden, bossen of wouden, en alle 

eigenaars of gebruikers van terreinen, dienen de ontwikkeling en verspreiding van de 

zogenaamde processierupsvlinder (Thaumetopeoa processionea L. En de bastaardsatijnvlinder 

(Euproctis chrysorrhoea L.) efficiënt te laten bestrijden. 

 

Daarom moeten zij het gemeentebestuur onmiddellijk in kennis stellen van de aanwezigheid 

van rupsen van genoemde vlindersoorten op bomen op de openbare weg, of op andere bomen 

die zodanig zijn gelegen dat de aanwezigheid van rupsen erop een gevaar vormt voor de 

gezondheid van de bevolking. 

 

Bovendien moeten zij alle medewerking verlenen aan de dienst(en) die het gemeentebestuur 

heeft aangeduid om bijstand te verlenen bij de bestrijding. 

 

Artikel 2 :  

Voor de bestrijding van de rupsen is enkel mechanische vernietiging en verwijdering 

toegelaten en/of het gebruik van de in België erkende gewasbeschermingsmiddelen op basis 

van Bacillus thuringiensis (d.i. een microbieel insecticide) of diflubenzuron (d.i. een 

insectengroeiregulator). 

 

Artikel 3 : 

Voormelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op de bestrijding van de rupsen die zich 

bevinden op de bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen, beheerd door 

publiekrechtelijke rechtspersonen. In die gevallen gebeurt de bestrijding echter op de voor de 

bermfauna en -flora minst belastende of schadelijke wijze. 

 

Artikel 4 :  

De in artikel 1 vermelde bestrijdingsplicht geldt niet voor de eigenaars, huurders, bezetters, 

uitbaters of gebruikers van erkende natuurreservaten en natuurgebieden met 

wetenschappelijke waarde volgens het gewestplan. 

 

Zij moeten wel de aanwezigheid van rupsen van de processierupsvlinder en/of de 

bastaardsatijnvlinder op die gronden onmiddellijk melden aan het gemeentebestuur, zodat kan 

worden nagegaan of alsnog tot de verdelging moet worden overgegaan. 

 

Artikel 6 :  

Bij nalatigheid zal het gemeentebestuur (laten) overgaan tot de rupsenbestrijding, op kosten 

van de overtreder. 

 

Artikel 7: Strafsanctie 

Inbreuken op dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete 

van maximum 250 €. 
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HOOFDSTUK X  VISREGLEMENT “DEN HEIKANT”. (………………..) 

 

Artikel 1 :  

Elke inwoner van de gemeente Arendonk kan toelating bekomen om te vissen in de 

gemeentelijke visvijver “Den Heikant”. 

 

Artikel 2 : 

In bepaalde gevallen kan het Schepencollege aan andere personen dan vermeld onder artikel 1  

een ééndaagse toelating tot vissen afleveren. 

 

Artikel 3 : 

De onder artikel 1 bedoelde vergunning kan bekomen worden bij de gemeentelijke 

administratie. 

 

Artikel 4 :  

De in artikel 1 bedoelde vergunning kan bekomen worden voor maximum 2 hengels per 

persoon. 

 

Artikel 5 :  

De tarieven van de vergunningen worden vastgesteld in een afzonderlijk retributiereglement. 

 

Artikel 6 :  

Na visuitzetting geldt gedurende een periode van 14 dagen een volledig visverbod.  Deze 

tijdelijke maatregel wordt via informatieborden bij de parkeerplaatsen gegeven. 

 

Artikel 7 :  

Er mogen geen vissen worden meegenomen. Bij het einde van de visvangst dienen alle vissen 

teruggezet. Omwille van de paaitijdbescherming is het van 1 mei tot 15 juni verplicht 

volgende soorten onmiddellijk terug te zetten : voorn, ruisvoorn, kopvoorn, zeelt, karper, 

winde en snoekbaars. 

 

Artikel 8 :  

Van 1 februari tot 15 juni is het verboden te vissen met levend of dood aas.  Kunstaas wordt 

toegestaan voor het vissen op baars en snoekbaars. Eventuele gevangen snoeken dienen 

gedurende deze periode onmiddellijk te worden teruggezet. 

 

Artikel 9 :  

Roofvishengelaars mogen in het bezit zijn van maximum 10 voorntjes kleiner dan 15 cm. 

 

Artikel 10 :  

Het gebruik van producten die de vis bedwelmen of uit zijn normale toestand brengen zijn 

verboden. 

 

Artikel 11 :  

Er mag slechts gevist worden vanaf de boord van het water en binnen het terrein dat door het 

gemeentebestuur wordt afgebakend en aangewezen. 

 

Artikel 12 : 
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Hengels dienen binnen handbereik te worden opgesteld. 

(maximum afstand hengelaar-hengel : 3 m). 

 

Artikel 13 : 

Het gebruik of in het bezit hebben van nachtlijnen, fuiken e.d. is verboden. 

 

Artikel 14 : 

Het gebruik van een stalen leefnet is niet toegelaten. 

 

Artikel 15 : 

Het is verboden met allerlei materialen of grondwerken visstekken te installeren. 

 

Artikel 16 : 

Het is verboden met allerlei materialen of grondwerken visstekken te installeren. 

 

Artikel 17 : 

De vergunninghouders zijn verplicht de visplaatsen en de vijver en omgeving rein te houden. 

 

Artikel 18 : 

Elke vergunninghouder en bezoeker is verplicht gevolg te geven aan de onderrichtingen van 

politie, rijkswacht, gemeentelijke toezichters en beambten van Waters en  Bossen. 

 

Artikel 19 : 

De vergunning van personen die handelen in tegenstrijd met onderhavig reglement, kan 

ingetrokken worden zonder recht op schadevergoeding en onverminderd de toepasselijke 

politiestraffen. 

 

Artikel 20 : Strafsanctie 

Inbreuken op dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete 

van maximum 250 €. 
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HOOFDSTUK XI PLAATSING EN GEBRUIK VAN EEN SLEUTELKOKER 

   T.B.V. DE BRANDWEER.(BRANDWEERKOKER) 

 

Artikel 1 

Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of een terrein kan, in het kader van de 

brandbestrijding, onder de in dit reglement bepaalde voorwaarden, de verplichting opgelegd 

krijgen om, op zijn kosten, bij dit gebouw of terrein een brandweerkoker te plaatsen, waarin 

zich de toegangssleutel bevindt waarmee de brandweer zich in noodgevallen toegang kan 

verschaffen tot dat gebouw of terrein. Dergelijke verplichting kan door de brandweer 

opgelegd worden. 

 

Artikel 2 

Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of een terrein kan op vrijwillige basis een 

brandweerkoker plaatsen als bedoeld in artikel 1. Dergelijke plaatsing is onderworpen aan de 

voorafgaande schriftelijke toelating van de brandweer. De toelating vermeldt de voorwaarden 

waaronder deze koker geplaatst kan worden. 

 

Artikel 3 

In de brandweerkoker plaatst de eigenaar, huurder of gebruiker van het gebouw of terrein in 

kwestie één sleutel ( brandweersleutel  ), waarmee de brandweer zich in geval van nood 

toegang kan verschaffen. 

Het is toegestaan om meerdere deuren gelijksluitend te maken, zodat deze met dezelfde 

brandweersleutel geopend kunnen worden. 

 

Artikel 4 

Enkel brandweerkokers zijn toegelaten die geopend kunnen worden met de 

hoofdbrandweersleutel, die in het bezit is van de bevoegde brandweerdienst. 

 

Artikel 5 

De te plaatsen brandweerkoker met bij horende sleutels is van het merk LIPS. 

Hij dient als volgt te worden besteld : 

- leverancier : Fa. Janssen R. & Zn 

  Kastelein 73 

  2300 Turnhout (tel. 41.69.26) 

 - Te vermelden bij bestelling : 

“brandweerbuis van het type LIPS S8295, passend onder de brandweerssleutel van 

Brandweer Arendonk”. 

 

Artikel 6 

Onmiddellijk na ingebruikname van een geplaatste brandweerkoker, wordt de bevoegde 

brandweer hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht door de eigenaar, huurder of gebruiker 

van gebouw of terrein in kwestie. 

Bij deze kennisgeving wordt volgende informatie verstrekt : 

a) naam en adres van eigenaar, huurder of gebruiker van het gebouw of terrein in kwestie 

b) naam, adres en telefoonnummer van de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer of 

de uitbating van gebouw of terrein 

c) adres van gebouw of terrein, evenals een exacte beschrijving van de locatie van de 

brandweerkoker, met bijvoeging van een plan op formaat A4. 
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Artikel 7 

Technische voorschriften voor plaatsing van de brandweerkoker. 

Behalve indien anders opgelegd door de bevoegde brandweer, wordt de brandweerkoker als 

volgt geplaatst : 

7.1 in de omgeving van de hoofdingang van het bedrijf, gebouw of terrein; 

7.2 verankerd in de gevel of in een solide constructie, zodat hij niet verwijderd kan 

worden; 

7.3 op een hoogte van ca. 2 meter, in de onmiddellijke omgeving van de hoofdingang 

van het gebouw of terrein, met dien verstande dat de koker in geval van brand 

bereikbaar moet blijven; 

7.4 beschermd tegen atmosferische omstandigheden door een bijgeleverde afschermklep 

(diam. 55 mm). 

 

Artikel 8 

Na melding van ingebruikname en controle door de brandweer, wordt de afschermklep 

voorzien van een sticker die door de bevoegde brandweer afgeleverd wordt. 

 

Artikel 9 

De eigenaar, huurder of gebruiker van het gebouw of terrein is ervoor verantwoordelijk dat : 

9.1 de afschermklep, voorzien van de sticker bedoeld in artikel 8, niet overschilderd of 

op enige manier aan het zicht onttrokken wordt; 

9.2 de brandweerkoker permanent bereikbaar is; 

9.3 zich in de brandweerkoker steeds de passende toegangssleutel bevindt; 

9.4 de brandweerkoker regelmatig gecontroleerd wordt en dat eventuele defecten 

onmiddellijk hersteld worden. 

 

Artikel 10 

Bij elke voorgenomen herschikking van gebouw of terrein die van invloed kan zijn op de 

plaats en/of bereikbaarheid van de brandweerkoker, wordt de bevoegde brandweer vooraf 

schriftelijk verwittigd. 

 

Artikel 11 

De eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of terrein waar een brandweerkoker in 

gebruik is, moet bij elke verandering van eigendom, verhuring of gebruik ervan dit vooraf 

schriftelijk melden aan de bevoegde brandweer, met opgave van de gegevens vermeld in 

artikel 6, a tot c. 

 

Artikel 12 

Elke nieuwe eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of terrein waar een 

brandweerkoker in gebruik is, is gehouden om de aankoop, de huur of het gebruik schriftelijk 

te melden aan de bevoegde brandweerdienst. 
 

Artikel 13: Strafsanctie 

Inbreuken op dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete 

van maximum 250 €. 
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Hoofdstuk X: Brandveiligheid in publiek toegankelijke gebouwen 

 

INHOUDSTABEL 

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

 

Hoofdstuk 2: Maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand  

 § 1 Toepassingsgebied 

 § 2 Bepaling van het maximum aantal toegelaten personen 

 § 3 Definities 

   Algemene definities 

  Definities inzake weerstand tegen brand 

  Definities inzake reactie bij brand 

    Bepalingen 

    Proefmethoden 

 

Hoofdstuk 3: Maatregelen van toepassing op inrichtingen toegankelijk voor het publiek waar 

maximaal 9 personen toegang kunnen hebben 

A Nieuw te bouwen inrichtingen  

 § 1 Bouwtechnische eisen 

 § 2 Uitgangen en trappen 

 § 3 Technische installaties 

 § 4 Brandbestrijdingsmiddelen 

 § 5 Organisatie 

B Inrichtingen die verbouwd of gerenoveerd worden 

 § 1 Bouwtechnische eisen 

 § 2 Uitgangen en trappen 

 § 3 Technische installaties 

 § 4 Brandbestrijdingsmiddelen 

 § 5 Organisatie 

C Bestaande inrichtingen 

 § 1 Bouwtechnische eisen 

 § 2 Uitgangen en trappen 

 § 3 Technische installaties 

 § 4 Brandbestrijdingsmiddelen 

 § 5 Organisatie 

 

Hoofdstuk 4: Maatregelen van toepassing op inrichtingen toegankelijk voor het publiek waar 

maximaal 49 personen toegang kunnen hebben 

A Nieuw te bouwen inrichtingen  

 § 1 Bouwtechnische eisen 

 § 2 Uitgangen en trappen 

 § 3 Technische installaties 

 § 4 Brandbestrijdingsmiddelen 

 § 5 Organisatie 

B Inrichtingen die verbouwd of gerenoveerd worden 

 § 1 Bouwtechnische eisen 

 § 2 Uitgangen en trappen 



Uniform gemeentelijk politiereglement : afzonderlijk deel B - Arendonk Pagina 66 
 

 § 3 Technische installaties 

 § 4 Brandbestrijdingsmiddelen 

 § 5 Organisatie 

C Bestaande inrichtingen 

 § 1 Bouwtechnische eisen 

 § 2 Uitgangen en trappen 

 § 3 Technische installaties 

 § 4 Brandbestrijdingsmiddelen 

 § 5 Organisatie 

 

Hoofdstuk 5: Maatregelen van toepassing op inrichtingen toegankelijk voor het publiek waar 

50 personen en meer toegang kunnen hebben 

A Nieuw te bouwen inrichtingen  

 § 1 Bouwtechnische eisen 

 § 2 Uitgangen en trappen 

 § 3 Technische installaties 

 § 4 Brandbestrijdingsmiddelen 

 § 5 Organisatie 

B Inrichtingen die verbouwd of gerenoveerd worden 

 § 1 Bouwtechnische eisen 

 § 2 Uitgangen en trappen 

 § 3 Technische installaties 

 § 4 Brandbestrijdingsmiddelen 

 § 5 Organisatie 

C Bestaande inrichtingen 

 § 1 Bouwtechnische eisen 

 § 2 Uitgangen en trappen 

 § 3 Technische installaties 

 § 4 Brandbestrijdingsmiddelen 

 § 5 Organisatie 

 

Hoofdstuk 6: Controle, afwijkingen en administratieve maatregelen 

 

Hoofdstuk 7: Pictogrammen 
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Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 

1.1.  De exploitant van een inrichting toegankelijk voor het publiek, is  verplicht: 

- ten minste 1 maand vóór de opening van de inrichting aan de burgemeester de 

openingsdatum van de inrichting mede te delen bij aangetekend schrijven; 

- zich er van te vergewissen dat aan alle maatregelen tot het voorkomen en 

bestrijden van brand, opgenomen in dit reglement, voldaan is vooraleer zijn 

inrichting te openen. 

1.2.  Onverminderd de voorschriften opgenomen in dit reglement, neemt de exploitant de 

nodige maatregelen, door de omstandigheden aangewezen om: 

- brand te voorkomen; 

- ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden; 

- in geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te 

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

1.3. Voor de nieuw op te richten publiek toegankelijke lokalen of uitbreidingen zijn de 

basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing en het ARAB eveneens van 

toepassing. 

 

Hoofdstuk 2 - Maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand 

 

§ 1 - Toepassingsgebied 

 

Artikel 2 

1.2. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle inrichtingen of delen van 

inrichtingen, die toegankelijk zijn voor het publiek, ook al worden ze éénmalig of 

sporadisch voor het publiek opengesteld. 

2.2. Deze bepalingen gelden eveneens voor: 

-  die inrichtingen waar het publiek slechts onder bepaalde voorwaarden wordt 

toegelaten 

- die lokalen of gebouwen die in oorsprong niet voor dergelijke activiteiten 

geconcipieerd werden en enkel wanneer er een dergelijke publieke activiteit 

gehouden wordt. 

2.3. Dit reglement is van toepassing op alle gebouwen, lokalen of plaatsen waar het publiek 

kosteloos of tegen betaling toegang heeft. Hieronder wordt verstaan: zalen, restaurants, 

parochiezalen, kantines, drankgelegenheden, cafés, tavernes, verbruikszalen, frituren, 

dansgelegenheden, discotheken, bars, snackbars, eethuizen, vergaderzalen, feestzalen, 

sportzalen, schietstanden, winkelruimten, jeugdherbergen, bioscopen, culturele centra, 

dienstencentra, congrescentra, … De vermelde lijst is niet limitatief. 

2.4. Zij gelden niet voor:  

- installaties in openlucht en inrichtingen in tijdelijke constructies zoals tenten en 

kermisinrichtingen 

- voor publiek toegankelijke inrichtingen waarop uit hoofde van brandveiligheid en 

in het kader van de hoofdfunctie van de inrichting, een andere reglementering van 

toepassing is, met uitzondering van de basisnormen voor de preventie van brand en 

ontploffing en het ARAB. 

 

§ 2 - Bepaling van het maximum aantal toegelaten personen 
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Artikel 3 

Het maximum aantal toegelaten personen wordt vastgesteld aan de hand van volgende criteria: 

A Op basis van het aantal zitplaatsen of vloeroppervlakte: 

 1.  Indien geen vaste zitplaatsen: 

   Algemeen: 

- in inrichtingen toegankelijk voor het publiek: één persoon per 1 m² totale publiek 

toegankelijke oppervlakte 

   Uitgezonderd: 

- op dansvloer: drie personen per 1 m² totale publiek toegankelijke  

oppervlakte 

- in winkels: één persoon per 3 m² totale publiek toegankelijke oppervlakte 

- in zalen: twee personen per 1 m² totale publiek toegankelijke op- pervlakte. 

 2. Waar uitsluitend vaste zitplaatsen zijn aangebracht: 

- het aantal vaste zitplaatsen. 

B Op basis van het aantal uitgangen 

Het berekenen van het aantal uitgangen moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het 

verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de lagere 

verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. 

 -  1 uitgang: maximum aantal = 99 personen  

 -   2 uitgangen: maximum aantal = 499 personen  

-   2 + n uitgangen: waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1 

000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer 

dan 500 personen bedraagt. 

C Op basis van de nuttige breedte van de uitgangen 

De nuttige breedte van de vluchtruimtes (trappen, overlopen, evacuatiewegen…) wordt als 

volgt bepaald: 

- in geval van evacuatiewegen, deuren, vluchtterrassen en hellende toegangen: nuttige 

breedte (cm) = aantal personen maal 1 cm 

- voor trappen die naar de uitgangen dalen: nuttige breedte (cm) = aantal personen maal 

1,25 cm;  

- voor trappen die naar de uitgangen stijgen: nuttige breedte (cm) = aantal personen 

maal 2 cm 

 

§ 3 - Definities 

 

Artikel 4: Algemene definities 

4.1. Brandpreventie: het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van 

de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en 

betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in 

dergelijke gevallen.  

4.2. Brand: het geheel van de verschijnselen behorend bij een niet-gecon-troleerde 

schadebrengende verbranding.  

4.3. Toegangswegen brandweer: de toegangswegen tot de inrichting worden bepaald in 

akkoord met de brandweer, die als leidraad de basisnormen hanteert. 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 komt. 
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4.4.  Wand: al dan niet verticaal bouwelement dat twee volumes scheidt; een binnenwand 

bevindt zich tussen twee binnenomgevingen; een buitenwand bevindt zich tussen een 

binnen- en een buitenomgeving.  

4.5. Compartiment: deel van een gebouw begrensd door wanden die de brandvoortplanting 

naar het aanliggende compartiment of compartimenten gedurende een bepaalde tijd 

dienen te beletten. Een compartiment is al dan niet onderverdeeld in lokalen. 

4.6.  Oppervlakte van een compartiment: horizontale bruto-oppervlakte zonder enige aftrek 

gemeten tussen de binnenvlakken der compartimentwanden.  

- Totale oppervlakte: Is de totale bruto-oppervlakte van de ganse inrichting, d.w.z. 

zowel van de publiek toegankelijke als van de niet toegankelijke lokalen en delen. 

- Totale publiek toegankelijke oppervlakte: 

Onder de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke lokalen en 

delen, dient verstaan de oppervlakte die binnen de muren van de publiek 

toegankelijke lokalen (aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires e.a. niet 

inbegrepen) gemeten wordt, zonder aftrek van de oppervlakte bezet door 

toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen. 

4.7.  Structurele elementen: de bouwelementen die de stabiliteit van het geheel of van een 

gedeelte van het gebouw verzekeren (zoals kolommen, dragende wanden, 

hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of skelet 

van het gebouw vormen) en die bij bezwijken aanleiding geven tot voortschrijdende 

instorting; voortschrijdende instorting treedt op indien het bezwijken van een 

constructieonderdeel aanleiding geeft tot bezwijken van onderdelen van het gebouw 

die zich niet bevinden in de onmiddellijke omgeving van het beschouwde onderdeel en 

indien de draagkracht van het overblijvende bouwwerk onvoldoende is om de 

optredende belasting te dragen.  

4.8. Onafgewerkte vloer: horizontale ruwe wand, dragend en scheidend, en omvattend: de 

dragende delen, de vloerplaten, de tussenliggers en de eventuele vulling, waarbij het 

geheel de ruwbouw van de vloer vormt.  

4.9.  Plafond: bedekking en/of bescherming van het ondervlak van de onafgewerkte vloer, die 

bijdragen tot het bekomen van de vereiste Rf van de afgewerkte vloer.  

 Tussen de onafgewerkte vloer en het plafond kan er een afgesloten ruimte zijn.  

4.10. Afgewerkte vloer: horizontale wand die de scheiding vormt tussen een bouwlaag van 

een gebouw en de onmiddellijk hogere of onmiddellijk lagere bouwlaag; deze wand 

omvat gewoonlijk de volgende drie delen:  

- de vloerbedekking (eventueel samengesteld uit: rokken, isolatielagen, zwevende 

vloeren, …)  

- de onafgewerkte vloer  

- het plafond.  

4.11. Vals plafond: horizontaal element, aangebracht onder de afgewerkte vloer om een 

ruimte hieronder te begrenzen.  

4.12. Optrede: is de verticale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen. 

4.13. Aantrede: is de horizontale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende 

trapneuzen, gemeten op de looplijn. 

4.14. Technisch lokaal of ruimte: lokaal of ruimte waarin vaste toestellen of installaties zijn 

opgesteld, verbonden met het gebouw, en dat (die) enkel toegankelijk is voor de 

personen belast met bediening, toezicht, onderhoud of herstelling.  

4.15. Zaal: is een multifunctioneel vertrek waar publiek wordt toegelaten. 
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4.16. Tijdelijke inrichting/tijdelijke constructie: is een inrichting of een constructie waarvoor 

men geen stedenbouwkundige vergunning dient aan te vragen. Voorbeeld: tent, 

marktkraam, kermis… 

4.17. Tent: de inrichting in een tijdelijke constructie welke niet op wielen staat, die bij elke 

gelegenheid dient gereconstrueerd te worden en waarin activiteiten met een publiek 

karakter zullen plaatsvinden. 

4.18. Terras: een afgescheiden ruimte met zitjes waar men kan uitrusten of iets kan 

consumeren. 

- buitenterras: in de openlucht, met een uitdrukkelijk karakter van buitenruimte bv. 

niet-overdekte buitenruimte  

- binnenterras: uitgebouwde overdekte ruimte aan een inrichting bv.  

veranda 

4.19. Aanrechtkeuken: is een vertrek bestemd voor het beperkt gereedmaken van koude en 

warme spijzen met behulp van apparaten welke zichzelf na verloop van tijd 

automatisch uitschakelen (voorbeeld: waterkoker, toaster, microgolfoven, …) en dit is 

een vertrek bestemd voor het bewaren van eetwaren, keukengereedschap, …  

4.20. Dansvloer: hieronder dient men te verstaan de vrije vloeroppervlakte van de inrichting 

waar gedanst wordt.  

4.21. Vaste zitplaatsen: zijn onderling van elkaar gescheiden zitplaatsen, welke in de vloer 

van de inrichting vast verankerd worden. 

4.22. Deur: is een bouwelement, dat in een wandopening geplaatst wordt, bestemd om 

doorgang mogelijk te maken en te verhinderen; de deur bevat een vast gedeelte 

(deuromlijsting met of zonder bovenpaneel en/of zijpanelen), een beweegbaar gedeelte 

(deurvleugel), ophangings-, bedienings- en sluitingsorganen en de verbinding met de 

ruwbouw.  

- Zelfsluitende deur: deur uitgerust met een inrichting die in normale 

werkingsvoorwaarden bestendig tot sluiten gedreven wordt 

- Bij brand zelfsluitende deur: deur uitgerust met een automatisch toestel dat ze bij 

brand tot sluiten dwingt 

- Branddeur: deur die gelijktijdig voldoet aan de definities inzake  

weerstand tegen brand 

4.23. Autonome stroombron: elektrische energiebron waarvan het debiet onafhankelijk is van 

de in normale dienst gebruikte bron(nen); zij is in staat om gedurende een bepaalde tijd 

installaties of toestellen te voeden waarvan het in dienst houden onmisbaar is.  

  Deze autonome stroombron kan bestaan uit een aansluiting op het openbaar 

laagspanningsnet wanneer, in normale dienst, de stroomvoeding voortkomt van een 

statische transformator die aangesloten is op het hoogspanningsnet en die in of nabij 

het gebouw staat. Deze oplossing is toegelaten indien bij onderbreking van het 

hoogspanningsnet het openbaar laagspanningsnet in werking blijft. Dit wordt 

geattesteerd door de elektriciteitsmaatschappij. 

4.24. Evacuatieniveau: bouwlaag die de uitgang(en) bevat waardoor de evacuatie naar buiten 

mogelijk is. Deze uitgangen leiden naar de openbare weg of naar een ruimte vanwaar 

die bereikbaar is.  

4.25. Ontdekking, detectie, melding, waarschuwing, alarm 

   Een brand kan worden:  

   - ontdekt door één of meer personen;  

   - gedetecteerd door één of meer automatische middelen.  

   De melding bestaat erin de brandweer te informeren over de ontdekking of de detectie 

van een brand.  
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  De waarschuwing behelst het doorgeven van de ontdekking of de detectie van een 

brand aan de organisatorisch daarbij betrokken personen.  

  Het alarm beveelt de gebruikers hun compartiment te verlaten.  

4.26. Oprichting: een lokaal bouwen met het doel er een publiek toegankelijke bestemming 

aan te geven. 

4.27. Inrichting: in een pas opgericht gebouw een lokaal een publiek toegankelijke 

bestemming geven. Een lokaal dat niet onderworpen is aan onderhavig reglement van 

bestemming en/of aard wijzigen zodanig dat het onderworpen wordt aan het reglement.  

4.28. Herinrichting/renovatie: dit is een bestaand lokaal, dat onderworpen is aan onderhavig 

reglement, zodanig wijzigen dat van de oude inrichting weinig of niets overblijft.  

4.29. Uitbreiden: dit is een lokaal toegankelijk voor het publiek in oppervlakte vergroten. 

Wanneer de uitbreiding gebeurt buiten het lokaal toegankelijk voor publiek dient de 

uitbreiding met haar bijhorende evacuatiewegen aan onderhavig reglement te voldoen.  

4.30. Principe van goed vakmanschap: de technische uitrustingen van de inrichting moeten 

goed ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens alle geldende regels van 

goed vakmanschap.  

4.31. Lokaal verbrandingstoestel: verbrandingstoestel geplaatst in het lokaal dat het bedient of 

in een ander dan de gemeenschappelijke technische lokalen.  

  Voorbeeld: gasradiator of radiator met vloeibare brandstof, kolenkachel, 

warmeluchtgenerator met verbranding in een lokaal toegankelijk voor het publiek, 

appartementstookketel, waterverwarmer met verbranding, kooktoestel met 

verbranding.  

4.32. Open haard: sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een 

vaste opstelling. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst 

bijkomende maatregelen opleggen voor de opstelling van de installatie. 

4.33. Leidingen: algemene term die de elektrische geleiders, de kanalen en de pijpen aanduidt. 

4.34. Versiering: Met versiering wordt niet de normale functionele stoffering bedoeld zoals 

gordijnen en overgordijnen, tafellinnen, vloerbekleding, behangpapier of stoffering 

rechtstreeks of onrechtstreeks op de wanden of plafonds aangebracht. 

 

Artikel 5: Definities inzake weerstand tegen brand 

Weerstand tegen brand van een bouwelement (Rf): tijd gedurende welke een bouwelement 

gelijktijdig voldoet aan de criteria stabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie. Voor de 

beoordeling van de weerstand tegen brand van bouwelementen kan men gebruik maken:  

-  ofwel van een beproeving volgens NBN 713-020 

-  ofwel van een berekeningsmethode, erkend door de minister van Binnenland- 

  se Zaken volgens de procedure en de voorwaarden die hij bepaalt.  

Bij het gebruik van deze berekeningsmethode, kan men rekening houden met: 

A. een beoordeling van natuurlijke brandscenario’s:  

Bij het berekenen van de thermische belasting veroorzaakt door brand in een gebouw, dient 

rekening te worden gehouden met:  

 -  de vuurbelasting (soort, omvang en brandsnelheid) 

 -  de luchttoevoer naar de brand 

 -  de geometrische vorm en afmetingen van de besloten ruimte (gedefinieerd door het 

brandcompartiment) 

 -  de thermische eigenschappen van de besloten ruimte en afhankelijk van  

    de desbetreffende brandveiligheidstrategie of de technische benadering  

    kan hier bijkomen:  



Uniform gemeentelijk politiereglement : afzonderlijk deel B - Arendonk Pagina 72 
 

  -  de invloed van brandbestrijdingsinstallaties (voorbeeld: sprinklerin-  

    stallaties) 

  -  het ingrijpen door brandweer of hulpploegen (mogelijkerwijs naar aan  

    leiding van het inwerking treden van een brandmeldinstallatie). 

B. een beoordeling van conventionele brandscenario’s.  

 

Artikel 6: Definities inzake reactie bij brand 

6.1. Bepalingen 

Bepaling van de classificatie inzake reactie bij brand van materialen gebruikt bij de 

constructie en de inrichting van gebouwen.  

1. Reactie bij brand van een bouwmateriaal: geheel van eigenschappen van een 

bouwmateriaal met betrekking tot zijn invloed op het ontstaan en op de ontwikkeling van 

een brand.  

2. Niet-brandbaarheid van een bouwmateriaal: een bouwmateriaal wordt niet-brandbaar 

genoemd wanneer het geen enkel uitwendig verschijnsel van merkbare 

warmteontwikkeling vertoont tijdens een genormaliseerde proef, beschreven in 2.3.2. 

3. Brandbaarheid van een bouwmateriaal: een bouwmateriaal wordt als brandbaar 

beschouwd wanneer het niet beantwoordt aan de bepaling van niet-brandbaarheid.  

4. Ontvlambaarheid van een bouwmateriaal: neiging van een bouwmateriaal, tijdens een 

genormaliseerde proef, beschreven in 2.3.2, gedurende welke het aan een 

voorgeschreven verhitting blootgesteld wordt, om gassen te ontwikkelen waarvan de 

aard en de hoeveelheid een verbranding in gasvormige fase kunnen veroorzaken, dat wil 

zeggen vlammen voortbrengen. 

6.2. Proefmethoden 

De voorschriften betreffende de reactie bij brand van bouwproducten zijn aangepast aan de 

Europese beproevingsmethoden en de classificatie die bepaald zijn krachtens en beslissing 

van de Europese Commissie, die genomen is ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van 

de Europese Gemeenschappen 89/106/EEG van 21 december 1988, betreffende de onderlinge 

aanpassing van wettelijke, reglementaire en bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten 

inzake de voor de bouw bestemde producten. Deze aanpassing wordt van toepassing naarmate 

de referenties van de normen van geharmoniseerde producten bekendgemaakt worden in het 

Belgisch Staatsblad.  

De minister van Binnenlandse Zaken zal de overeenstemming tussen de Belgische en 

Europese klassen bepalen, evenals de bijbehorende overgangsbepalingen, zonder dat daarbij 

afbreuk gedaan wordt aan de Europese bepalingen terzake.  

Voor het bepalen van de reactie bij brand van materialen beschikt men over de volgende 

proefmethoden:  

-  Methode nr. 1: Zij wordt beschreven in de norm ISO 1182 

-  Methode nr. 2: Zij wordt beschreven in de Franse norm NF P 92-501 

-  Methode nr. 3: deze methode wordt beschreven in § 2 "Large scale surface-  

  spread of flame test and method of classification" van de Britse norm BS  

  476: Part 7.  

De materialen worden onderverdeeld in 5 klassen A0, A1, A2, A3 en A4.  

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

beschouwd.  

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

volgens methode nr. 3.  

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

volgens methode nr. 3.  



Uniform gemeentelijk politiereglement : afzonderlijk deel B - Arendonk Pagina 73 
 

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

volgens methode nr. 3.  

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

  

Hoofdstuk 3 - Maatregelen van toepassing op inrichtingen toegankelijk voor het publiek 

waar maximaal 9 personen toegang kunnen hebben 

 

A - Nieuw te bouwen inrichtingen  

 

§ 1 - Bouwtechnische eisen 

 

Artikel 7: Compartimentering 

7.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toe- gankelijke 

lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een Rf van 

tenminste een uur te hebben. De deuren in deze binnenwanden dienen een Rf van ten 

minste een half uur te hebben. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en 

eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor een 

getest plafond met een Rf van ten minste een uur, kunnen toegestaan worden. 

 Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het publiek 

toegankelijke gedeelte:  

  -  aanrechtkeukens  

 -  keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen uitgerust zijn  

  met een vaste automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan  

  een mechanisme dat bij in werking treden van de blusinstallatie de  

  brandstoftoevoer afsluit 

  -  muurkasten 

  -  lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden. 

7.2. De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de 

structurele elementen. 

7.3. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse 

plafonds een stabiliteit bij brand van een half uur. 

7.4. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voege treden van dit reglement, dienen 

geplaatst te worden door plaatsers welke gecertificeerd zijn door een geaccrediteerd 

organisme zoals het ISIB. Attesten dienen voorgelegd te worden bij het inspectiebezoek 

van de brandweer. De deuren dienen voorzien te zijn van een Benor/Atg-label. 

 

Artikel 8: Materialen – versiering 

8.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend. 

8.2. De bekledingen en de vullingen van het meubilair, evenals de niet-vast bevestigde 

bekledingen en (over)gordijnen hebben een minimale classificatie A2. Geldige attesten 

hieromtrent moeten steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden.  

 De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet 

bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere 

horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen geen 

deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.  

8.3. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, 

alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen 
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toegankelijk voor het publiek noch als versiering noch als bouwmateriaal aangewend 

worden.  

8.4. Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, 

indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien.  

8.5. De voorwaarden voor de reactie bij brand van de wanden van lokalen gelden niet voor 

de privatieve delen van particuliere wooneenheden.  

 

Artikel 9: Stooklokaal – technische ruimte 

9.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden afgesloten ten opzichte van het lokaal 

toegankelijk voor het publiek door wanden Rf ½ h en zelfsluitende deuren Rf ½ h. 

9.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit van 30 kW of meer en kleiner dan 70 kW, 

dienen in een technische ruimte ondergebracht te worden.  

9.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden ondergebracht 

in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van 

de norm NBN B61-001 en geven niet rechtstreeks uit in een ruimte toegankelijk voor 

het publiek. De toegangsdeuren moeten openen in de vluchtzin. De toegang via een sas 

met wanden Rf 2 h en zelfsluitende deuren Rf ½ h en een oppervlakte van tenminste 2 

m², kan vervangen worden door een zelfsluitende deur Rf 1 u op voorwaarde dat deze 

niet rechtstreeks uitgeeft op een trappenhuis, noch op een liftoverloop, noch in een 

lokaal met bijzonder risico. 

9.4. Indien de gasmeters opgesteld staan in de publiek toegankelijke lokalen dienen deze 

afgeschermd te worden door wanden Rf ½ h en deuren Rf ½ h en voorzien van een 

voldoende verluchting. 

  

Artikel 10: Terras 

10.1. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras een 

doorgang voorzien worden gelijk in breedte aan de deur, dit om een mogelijke 

evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. 

10.2. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras een 

doorgang voorzien worden gelijk in breedte aan de deur, dit om een mogelijke 

evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. De opstelling van alle 

terrassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw of aanpalende gebouwen 

niet in het gedrang brengen. 

10.3. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet het 

textiel van klasse A2 ‘zelfdovend en niet druipend’ zijn. Attesten dienen beschikbaar 

te zijn voor de brandweer. 

10.4. Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een 

veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838. 

10.5. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen zijn verboden. De andere 

verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn en minimum 1 m rond het element 

dient een brandwerend element te worden aangebracht. Het verwarmingselement mag 

het afdekzeil niet aanstralen. 

 

Artikel 11: Recipiënten 

11.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor 

gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden.  

11.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toegankelijk voor het publiek of de aanhorende 

lokalen zijn eveneens verboden. 
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§ 2 - Uitgangen en trappen  

 

Artikel 12 

12.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, 

te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan 

te verminderen. 

12.2. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen. 

12.3. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als 

uitgang van dit privégedeelte.  

  Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang, onafhankelijk 

van de publiek toegankelijke lokalen, vereist. 

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

die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in Hoofdstuk 7 – 

Pictogrammen vermelde pictogrammen. De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt 

verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Zij 

moeten vanuit elke punt van de publiek toegankelijke begaanbare oppervlakte goed 

leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang mag eventueel aangeduid worden met het 

pictogram "nooduitgang", vermeld in Hoofdstuk 7 – Pictogrammen. 

12.5. Het minimumaantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van 

de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen. 

  Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 

merkteken dragen. 

 

§ 3 - Technische installaties 

 

Artikel 13 

Van de technische installaties dienen steeds geldige keuringsattesten conform hoofdstuk 6 te 

worden voorgelegd aan de brandweerdienst. 

 

Artikel 14: Verlichting en elektrische installaties 

14.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten 

als kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 

14.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 

automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen 

armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen 

(gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle 

lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient 

verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte 

voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De 

veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen 

functioneren. 

  Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de 

gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de uitgangen 

van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bij 

brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de 

veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te treden 

gedurende één uur. 
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14.3. Indien het lokaal toegankelijk voor het publiek meerdere verdiepingen omvat 

(gelijkvloers en tenminste twee verdiepingen) of deel uitmaakt van een gebouw met 

meerdere verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een 

brandmeldinstallatie voorzien te worden conform NBN S21-100. 

 

Artikel 15: Verwarming en brandstof 

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 

genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de 

verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 

 

Artikel 16: Open vuur 

16.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, 

petroleumlampen… is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen 

brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. 

16.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel 

toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen, en mits ze bij het gebruik of 

bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen dient 

te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.  

 

Artikel 17: Andere technische installaties (verluchting, rook- en warmte-afvoerinstallaties, 

liften, roltrappen…) 

In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor 

andere technische installaties. 

 

§ 4 - Brandbestrijdingsmiddelen  

 

Artikel 18 

18.1. Er moet minstens 1 snelblustoestel van het type 6 kg ABC poeder/ waterschuim 

conform EN3 worden aangebracht. 

18.2. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen 

vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden door middel van de pictogrammen 

(Hoofdstuk 7 – Pictogrammen), gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig 

verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht. 

18.3. In de onmiddellijke omgeving van frituurketels dient een goedsluitend metalen deksel 

en een blusdeken voorzien te worden.  

 

§ 5 - Organisatie 

 

Artikel 19 

19.1. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden 

en geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de 

ontruiming van de inrichting. 

19.2. Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te 

worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn en 

asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een 

goedsluitend metalen deksel of van het type “vlamdovend”. 

19.3. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte 

voorwerpen of producten opgeslagen worden. 
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19.4. Het maximumaantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet worden 

aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) 

wordt aangebracht door de exploitant, die alle nodige maatregelen neemt om 

overschrijding van dit aantal te voorkomen. 

 

B - Inrichtingen die verbouwd of gedeeltelijk verbouwd worden, of inrichtingen waarvan het 

interieur vernieuwd wordt 

 

Deze bepaling is van toepassing op de verbouwde of vernieuwde delen en de bijhorende 

evacuatiewegen. 

Voor de bestaande ongewijzigde delen is bepaling C van toepassing. 

 

§ 1 - Bouwtechnische eisen 

 

Artikel 20: Compartimentering 

20.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toe- gankelijke 

lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een Rf van 

tenminste een uur te hebben. De deuren in deze binnenwanden dienen een Rf van ten 

minste een half uur te hebben. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en 

eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor een 

getest plafond met een Rf van ten minste een uur, kunnen toegestaan worden. 

  Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het 

publiek toegankelijke gedeelte: 

-  aanrechtkeukens 

-  keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen uitgerust zijn met een vaste 

automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in 

werking treden van de blusinstallatie de  

     brandstoftoevoer afsluit 

-  muurkasten 

-  lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden. 

20.2. De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de 

structurele elementen.  

20.3. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse 

plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h. 

20.4. Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafonds, balken, van de (valse) muren, 

kolommen trappen en van de (valse) vloeren moeten voldoen aan eisen van de wanden 

van lokalen (zie tabel 1). 

20.5. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voege treden van dit reglement, dienen 

geplaatst te worden door plaatsers welke gecertificeerd zijn door een geaccrediteerd 

organisme zoals het ISIB. Attesten dienen voorgelegd te worden bij het 

inspectiebezoek van de brandweer. De deuren dienen voorzien te zijn van een 

Benor/Atg-label. 

  

Artikel 21: Materialen – versiering 

21.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend. 

21.2. De bekledingen en de vullingen van het meubilair van heringerichte inrichtingen, 

evenals de niet-vast bevestigde bekledingen en (over)-gordijnen van heringerichte 

inrichtingen hebben een minimale classificatie A2. Geldige attesten hieromtrent 

moeten steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden.  
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  De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet 

bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere 

horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen 

geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.  

21.3. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier 

alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen 

toegankelijk voor het publiek noch als versiering noch als bouwmateriaal aangewend 

worden.  

21.4. De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepassing:  

 

Tabel 1 

 

21.5. De zichtbare oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, 

indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien.  

21.6. De voorwaarden voor de reactie bij brand van de wanden van lokalen  

   gelden niet voor de privatieve delen van particuliere wooneenheden.  

 

Artikel 22: Trappen 

22.1. De trappen gebouwd na het in voege treden van huidig reglement, dienen van het type 

A0 te zijn; ze hebben een aantrede van ten minste 20 cm. De optrede mag niet meer 

dan 18 cm bedragen. De trappen moeten uit rechte delen bestaan. 

22.2. De trappen zijn vast en voorzien van stevige leuningen.  

   De trap dient gemakkelijk begaanbaar te zijn. 

   De treden moeten slipvrij zijn. 

Vloerbekledingen  Bekledingen 

van verticale 

wanden  

Plafonds en 

valse 

plafonds  

 

A0 A0 A0 Technische lokalen en ruimten 

Parkeerruimten 

Collectieve keukens 

Machinekamer en schachten 

- van de liften en goederenlif-  

  ten 

- van paternosterliften, contai-  

  nertransport en goederenliften  

  met laad- en losautomatisme 

- van hydraulische liften 

A2 A1 A1 Binnentrappenhuizen 

(met inbegrip van sassen en overlopen) 

Evacuatiewegen 

Overlopen van liften 

Huiskeukens 

A3 A2 A2 Liftkooien en goederenliften 

A3 A2 A1 Zalen, lokalen toegankelijk voor het 

publiek 

A3 

 

A3 

 

A2 

 

Alle andere lokalen die hierboven niet 

vermeld werden 
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   De trap is van het “rechte“ type.  

22.3. Draaitrappen worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden ten 

minste 20 cm aantrede hebben op de looplijn. 

   Looplijn: de looplijn wordt als volgt bepaald: 

- bij steektrappen en scheluwe trappen, ongeacht hun breedte, ligt de looplijn in het 

midden van de trap 

- bij draaitrappen breder dan 0,75 m, ligt de looplijn op minstens  

0,40 m en hoogstens 0,60 m van de binnenkant van de leuningzone of  

van de spil, en op minstens 0,35 m van de buitenranden van de tre- den  

- bij draaitrappen smaller dan 0,75 m ligt de looplijn in het midden.  

22.4. De helling van de trap mag niet meer dan 75 % bedragen (maximaal hel-lingshoek 37°). 

22.5. De bekledingen van trappen behoren tot klasse A2. 

 

Artikel 23: Stooklokaal – technische ruimte 

23.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden afgesloten ten opzichte van het lokaal 

toegankelijk voor het publiek door wanden Rf ½ h en zelfsluitende deuren Rf ½ h. 

23.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit van 30 kW of meer en kleiner dan 70 kW, 

dienen in een technische ruimte ondergebracht te worden.  

23.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden ondergebracht 

in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van 

de norm NBN B61-001 en geven niet rechtstreeks uit in een ruimte toegankelijk voor 

het publiek. 

  De toegangsdeuren moeten openen in de vluchtzin. De toegang via een sas met 

wanden Rf 2 h en zelfsluitende deuren Rf ½ h en een oppervlakte van tenminste 2 m², 

kan vervangen worden door een zelfsluitende deur Rf 1 u op voorwaarde dat deze niet 

rechtstreeks uitgeeft op een trappenhuis, noch op een liftoverloop, noch in een lokaal 

met bijzonder risico. 

23.4. De stookinstallatie van de centrale verwarming en brandstoffenvoorraad moeten elk in 

een afzonderlijk en goed verlucht lokaal geïnstalleerd worden. 

23.5. Indien de gasmeters opgesteld staan in de publiek toegankelijke lokalen dienen deze 

afgeschermd te worden door wanden Rf ½ h en deuren Rf ½ h en voorzien van een 

voldoende verluchting. 

 

Artikel 24: Uitgangen 

De vrije breedte van een bestaande ongewijzigde uitgang dient minstens 70 cm breed te zijn, 

een nieuwe uitgang dient minstens 80 cm breed te zijn. De uitgang dient steeds een vrije 

hoogte te hebben van minimum 2 m. 

 

Artikel 25: Gevels 

Benevens de decoratieve bekledingen op de benedenverdieping die van klasse A3 kunnen 

zijn, behoren de gevelbekledingen tot klasse A2. Dit geldt echter niet voor het schrijnwerk, 

noch voor de dichtingsvoegen.  

 

Artikel 26: Daken 

De eindlaagmaterialen van de dakbedekking van nieuwe of heringerichte inrichtingen en van 

vernieuwde daken of dakbedekkingen, behoren tot klasse A1. Wanneer de eindlaagmaterialen 

niet voldoen aan de in het eerste lid bepaalde vereiste, vertonen de producten en/of materialen 

voor dakbedekking de eigenschappen van de klasse BROOF (t1), bepaald in de beschikking 

2001/671/EG, of zijn conform aan de beslissing 2000/553/EG. 
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Artikel 27: Terras  

27.1. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras een 

doorgang voorzien worden gelijk in breedte aan de deur, dit om een mogelijke 

evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. 

27.2. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras een 

doorgang voorzien worden gelijk in breedte aan de deur, dit om een mogelijke 

evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. 

27.3. De opstelling van alle terrassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw of 

aanpalende gebouwen niet in het gedrang brengen. 

27.4. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet het 

textiel van klasse A2 ‘zelfdovend en niet druipend’ zijn. Attesten dienen beschikbaar 

te zijn voor de brandweer. 

27.5. Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een 

veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838. 

27.6. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen zijn verboden. 

  De andere verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn en minimum 1 m rond het 

element dient een brandwerend element te worden aangebracht. Het 

verwarmingselement mag het afdekzeil niet aanstralen. 

   

Artikel 28: Evacuatieweg 

Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die toegang geeft tot trappenhuizen, 

vluchtterrassen of uitgangen.  

 

Artikel 29: Vluchtterras 

Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw, die toegang geeft tot trappen.  

 

Artikel 30: Recipiënten 

30.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor 

gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden.  

30.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toegankelijk voor het publiek of de 

aanhorende lokalen zijn eveneens verboden. 

 

§ 2 - Uitgangen en trappen  

 

Artikel 31 

31.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, 

te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan 

te verminderen. 

31.2. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van de inrichting. 

De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van elkaar 

uitkomen op de openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig 

van het gebouw te kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel en 

veilig kunnen ontruimen. 

31.3. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als 

uitgang van dit privégedeelte.  
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   Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang, onafhankelijk 

van de publiek toegankelijke lokalen, vereist. 

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

die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in Hoofdstuk 7 – 

Pictogrammen vermelde pictogrammen. De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt 

verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Zij 

moeten vanuit elke punt van de publiek toegankelijke begaanbare oppervlakte goed 

leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang mag eventueel aangeduid worden met het 

pictogram "nooduitgang", vermeld in Hoofdstuk 7 – Pictogrammen. 

31.5. Het minimumaantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van 

de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen. 

31.6. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 

merkteken dragen. 

 

§ 3 - Technische installaties  

 

Artikel 32 

Van de technische installaties dienen steeds geldende keuringsattesten conform hoofdstuk 6 te 

worden voorgelegd aan de brandweerdienst. 

 

Artikel 33: Verlichting en elektrische installaties 

33.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten 

als kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 

33.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 

automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen 

armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen 

(gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle 

lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient 

verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte 

voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De 

veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen 

functioneren. 

  Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de 

gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de uitgangen 

van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bij 

brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de 

veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te treden 

gedurende één uur. 

33.3. Indien het lokaal toegankelijk voor het publiek meerdere verdiepingen  

(gelijkvloers en tenminste twee verdiepingen) omvat of deel uitmaakt van een gebouw 

met meerdere verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een 

brandmeldinstallatie voorzien te worden conform NBN S21-100. 

  

Artikel 34: Verwarming en brandstof 

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 

genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de 

verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 
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Artikel 35: Open vuur 

35.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, 

petroleumlampen… is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen 

brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. 

35.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel 

toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen, en mits ze bij het gebruik of 

bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen dient 

te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.  

 

Artikel 36: Andere technische installaties (verluchting, rook- en warmteafvoerinstallaties, 

liften, roltrappen…) 

In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor 

andere technische installaties. 

 

§ 4 - Brandbestrijdingsmiddelen  

 

Artikel 37 

37.1. Er moet minstens 1 snelblustoestel van het type 6 kg ABC poeder/ waterschuim 

conform EN3 worden aangebracht. 

37.2. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen 

vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden door middel van de pictogrammen 

(Hoofdstuk 7 – Pictogrammen), gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig 

verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht. 

37.3. In de onmiddellijke omgeving van frituurketels dient een goedsluitend metalen deksel 

en een blusdeken voorzien te worden.  

 

§ 5 - Organisatie 

 

Artikel 38 

38.1. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden 

en geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de 

ontruiming van de inrichting. 

38.2. Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te 

worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn en 

asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een 

goedsluitend metalen deksel of van het type “vlamdovend”. 

38.3. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte 

voorwerpen of producten opgeslagen worden. 

38.4. Het maximumaantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet worden 

aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) 

wordt aangebracht door de exploitant, die alle nodige maatregelen neemt om 

overschrijding van dit aantal te voorkomen. 

 

C - Bestaande inrichtingen 

 

§ 1 - Bouwtechnische eisen 

 

Artikel 39: Compartimentering 
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39.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke 

lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een Rf van 

tenminste een uur te hebben. De deuren in deze binnenwanden dienen een Rf van ten 

minste een half uur te hebben. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en 

eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor een 

getest plafond met een Rf van ten minste een uur, kunnen toegestaan worden.  

  Indien niet kan voldaan worden aan deze eis dient men in samenspraak met de 

brandweerdienst minimum autonome rookdetectoren (BOSEC-gekeurd) te voorzien in 

de voor het publiek toegankelijke lokalen en de aanpalende privégedeelten. 

39.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het publiek 

toegankelijke gedeelte: 

- aanrechtkeukens 

- keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen uitgerust zijn met een vaste 

automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in 

werking treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit 

- muurkasten 

- lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden.  

39.3. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voege treden van dit reglement, dienen 

geplaatst te worden door plaatsers welke gecertificeerd zijn door een geaccrediteerd 

organisme zoals het ISIB. Attesten dienen voorgelegd te worden bij het inspectiebezoek 

van de brandweer. De deuren dienen voorzien te zijn van een Benor/Atg-label. 

 

Artikel 40: Materialen – versiering 

40.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend.  

40.2. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier 

alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen 

toegankelijk voor het publiek noch als versiering, noch als bouwmateriaal aangewend 

worden.  

40.3. De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet 

bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere 

horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen 

geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.  

40.4. De zichtbare oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, 

indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien.  

 

Artikel 41: Trappen 

De trappen zijn vast en voorzien van stevige leuningen. De trap dient gemakkelijk 

begaanbaar te zijn en een gemakkelijke evacuatie mogelijk te maken. De treden moeten 

slipvrij zijn.  

   

Artikel 42: Stooklokaal – technische ruimte  

42.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden afgesloten ten opzichte van het lokaal 

toegankelijk voor het publiek door wanden Rf ½ h en zelfsluitende deuren Rf ½ h. 

42.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit van 30 kW of meer en kleiner dan 70 kW, 

dienen in een technische ruimte ondergebracht te worden.  

42.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden ondergebracht 

in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van 

de norm NBN B61-001 en geven niet rechtstreeks uit in een ruimte toegankelijk voor 

het publiek. 
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  De toegangsdeuren moeten openen in de vluchtzin. De toegang via een sas met 

wanden Rf 2 h en zelfsluitende deuren Rf ½ h en een oppervlakte van tenminste 2 m², 

kan vervangen worden door een zelfsluitende deur Rf 1 u op voorwaarde dat deze niet 

rechtstreeks uitgeeft op een trappenhuis, noch op een liftoverloop, noch in een lokaal 

met bijzonder risico. 

42.4. De stookinstallatie van de centrale verwarming en brandstoffenvoorraad moeten elk in 

een afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd. 

42.5. Indien de gasmeters opgesteld staan in de publiek toegankelijke lokalen dienen deze 

afgeschermd te worden door wanden Rf ½ h en deuren Rf ½ h en voorzien van een 

voldoende verluchting. 

  

Artikel 43: Uitgangen 

De vrije breedte van de uitgang van het publiek toegankelijk lokaal dient minstens 70 cm 

breed te zijn en dient een vrije hoogte van minimum 2 m te hebben. 

 

Artikel 44: Terras 

44.1. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras 

een doorgang voorzien worden gelijk in breedte aan de deur, dit om een mogelijke 

evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. 

44.2. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras 

een doorgang voorzien worden gelijk in breedte aan de deur, dit om een mogelijke 

evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. 

44.3. De opstelling van alle terrassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw of 

aanpalende gebouwen niet in het gedrang brengen. 

44.4. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet 

het textiel ‘zelfdovend en niet druipend’ zijn. 

44.5. Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een 

veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838. 

44.6. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen zijn verboden. 

44.7. De andere verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn en minimum 1 m rond het 

element dient een brandwerend element te worden aangebracht. Het 

verwarmingselement mag het afdekzeil niet aanstralen. 

  

Artikel 45: Evacuatieweg 

Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die toegang geeft tot trappenhuizen, 

vluchtterrassen of uitgangen.  

 

Artikel 46: Vluchtterras 

Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw, die toegang geeft tot trappen.  

 

Artikel 47: Recipiënten 

47.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor 

gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden.  

47.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toegankelijk voor het publiek of de aanhorende 

lokalen zijn eveneens verboden. 

 

§ 2 - Uitgangen en trappen  
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Artikel 48 

48.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, 

te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan 

te verminderen. 

48.2. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen. 

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

die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in Hoofdstuk 7 – 

Pictogrammen vermelde pictogrammen. De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt 

verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Zij 

moeten vanuit elke punt van de publiek toegankelijke begaanbare oppervlakte goed 

leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang mag eventueel aangeduid worden met het 

pictogram "nooduitgang", vermeld in Hoofdstuk 7 – Pictogrammen. 

48.4. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als 

uitgang van dit privégedeelte.  

48.5. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang, onafhankelijk 

van de publiek toegankelijke lokalen, vereist. 

48.6. Het minimumaantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van 

de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen. 

48.7. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 

merkteken dragen. 

 

§ 3 - Technische installaties  

 

Artikel 49 

Van de technische installaties dienen steeds geldende keuringsattesten conform hoofdstuk 6 te 

worden voorgelegd aan de brandweerdienst. 

 

Artikel 50: Verlichting en elektrische installaties 

50.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten 

als kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 

50.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 

automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen 

armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen 

(gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle 

lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient 

verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte 

voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De 

veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen 

functioneren. 

50.3. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het veilige plaats en de 

uitgangen van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen 

en de bij brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de 

veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te treden 

gedurende één uur. 

50.4. Indien het lokaal toegankelijk voor het publiek meerdere verdiepingen (gelijkvloers en 

tenminste twee verdiepingen) omvat of deel uitmaakt van een gebouw met meerdere 
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verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een 

brandmeldinstallatie voorzien te worden conform NBN S21-100. 

 

Artikel 51: Verwarming en brandstof 

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 

genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de 

verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 

 

Artikel 52: Open vuur 

52.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, 

petroleumlampen… is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen 

brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. 

52.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel 

toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen, en mits ze bij het gebruik of 

bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen dient 

te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap. 

 

Artikel 53: Andere technische installaties (verluchting, rook- en warmteafvoerinstallaties, 

liften, roltrappen…) 

In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor 

andere technische installaties. 

 

§ 4 - Brandbestrijdingsmiddelen  

 

Artikel 54 

54.1. Er moet minstens 1 snelblustoestel van het type 6 kg ABC poeder/waterschuim conform 

EN3 worden aangebracht. 

54.2. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen 

vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden door middel van de pictogrammen 

(Hoofdstuk 7 – Pictogrammen), gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig 

verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht. 

54.3. In de onmiddellijke omgeving van frituurketels dient een goedsluitend metalen deksel en 

een blusdeken voorzien te worden. 

 

§ 5 - Organisatie 

 

Artikel 55 

55.1. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden 

en geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de 

ontruiming van de inrichting. 

55.2. Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te 

worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn en 

asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een 

goedsluitend metalen deksel of van het type “vlamdovend”. 

55.3. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte 

voorwerpen of producten opgeslagen worden. 

55.4. Het maximumaantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet worden 

aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) 
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wordt aangebracht door de exploitant, die alle nodige maatregelen neemt om 

overschrijding van dit aantal te voorkomen. 

 

Hoofdstuk 4 - Maatregelen van toepassing op inrichtingen toegankelijk voor het publiek 

waar maximaal 49 personen toegang kunnen hebben 

 

A - Nieuw te bouwen inrichtingen 

 

§ 1 - Bouwtechnische eisen  

 

Artikel 56: Compartimentering 

56.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke 

lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een Rf van 

tenminste een uur te hebben. De deuren in deze binnenwanden dienen een Rf van ten 

minste een half uur te hebben. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en 

eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor een 

getest plafond met een Rf van ten minste een uur, kunnen toegestaan worden. 

56.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het publiek 

toegankelijke gedeelte:  

-  aanrechtkeukens 

-  keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen uitgerust zijn met een vaste 

automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in 

werking treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit 

-  muurkasten 

-  lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden.  

56.3. De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de 

structurele elementen. 

56.4. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse 

plafonds een stabiliteit bij brand van een half uur. 

56.5. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voege treden van dit reglement, dienen 

geplaatst te worden door plaatsers welke gecertificeerd zijn door een 

geaccrediteerd organisme zoals het ISIB. Attesten dienen voorgelegd te worden 

bij het inspectiebezoek van de brandweer. De deuren dienen voorzien te zijn van 

een Benor/Atg-label. 

  

Artikel 57: Materialen – versiering 

57.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend. 

57.2. De bekledingen en de vullingen van het meubilair, evenals de niet-vast bevestigde 

bekledingen en (over)gordijnen hebben een minimale classificatie A2. Geldige attesten 

hieromtrent moeten steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden. De 

bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet 

bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere 

horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen 

geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.  

57.3. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier 

alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen 



Uniform gemeentelijk politiereglement : afzonderlijk deel B - Arendonk Pagina 88 
 

toegankelijk voor het publiek noch als versiering noch als bouwmateriaal aangewend 

worden 

57.4. De zichtbare oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, 

indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien.  

57.5. De voorwaarden voor de reactie bij brand van de wanden van lokalen gelden niet voor 

de privatieve delen van particuliere wooneenheden.  

 

Artikel 58: Stooklokaal en technische ruimtes 

58.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden afgesloten ten opzichte van het lokaal 

toegankelijk voor het publiek door wanden Rf ½ h en zelfsluitende deur Rf ½ h.  

58.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit van 30 kW of meer en kleiner dan 70 kW, 

dienen in een technische ruimte ondergebracht te worden.  

  Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden ondergebracht 

in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van 

de norm NBN B61-001 en geven niet rechtstreeks uit in een lokaal toegankelijk voor 

het publiek. 

58.3. De toegangsdeuren tot de stookplaats moeten openen in de vluchtzin. De toegang via 

een sas met wanden Rf 2 h en zelfsluitende deuren Rf ½ h en een oppervlakte van 

tenminste 2 m², kan vervangen worden door een zelfsluitende deur Rf 1 u op 

voorwaarde dat deze niet rechtstreeks uitgeeft op een trappenhuis, noch op een 

liftoverloop, noch in een lokaal met bijzonder risico. 

58.4. De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen 

aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der 

verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of 

recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek 

toegankelijke lokalen.  

58.5. De stookinstallatie van de centrale verwarming en brandstoffenvoorraad moeten elk in 

een afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd. 

58.6. Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal de 

exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter moet 

op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid. 

58.7. Indien de gasmeters opgesteld staan in de publiek toegankelijke lokalen dienen deze 

afgeschermd te worden door wanden Rf ½ h en deuren Rf ½ h en voorzien van een 

voldoende verluchting. 

58.8. Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een vaste 

opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn verboden. 

 

Artikel 59: Uitgangen 

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

op een hiermee gelijkgestelde plaats. 

59.2. Elke uitgang, doorgang, gang, evacuatieweg, deuropening en trap moet een snelle en 

gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken, een vrije breedte hebben 

van minimum 80 cm en een vrije hoogte hebben van minimum 2 m.  

59.3. De trappen moeten een totale breedte hebben in centimeter ten minste gelijk aan het 

aantal personen, door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de 

inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 indien het om dalende trappen gaat 

en vermenigvuldigd met 2 indien het om stijgende trappen gaat.  

59.4. Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het 

verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de lagere 
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verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. De 

minimumbreedte voor elke trap bedraagt minimum 80 cm. 

59.5. Geen enkel punt van de inrichting, van de lokalen waar het publiek wordt toegelaten, 

mag zich verder bevinden dan 30 m van de dichtstbijzijnde uitgang of van de 

dichtstbijzijnde evacuatieweg met wanden Rf 1 u en zelfsluitende deuren Rf ½ u.  

59.6. Trommeldeuren en draaipaaltjes zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten. 

 

Artikel 60: Terras 

60.1. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras een 

doorgang voorzien worden gelijk in breedte als de deur, dit om een mogelijke 

evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. 

60.2. De doorgang op het terras moet minstens 80 cm breed zijn. De opstelling van alle 

terrassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw of aanpalende gebouwen 

niet in het gedrang brengen. 

60.3. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet het 

textiel van klasse A2 ‘zelfdovend en niet druipend’ zijn. Attesten dienen beschikbaar 

te zijn voor de brandweer.  

60.4. Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een 

veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838. 

60.5. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen zijn verboden. De andere 

verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn en minimum 1 m rond het element 

dient een brandwerend element te worden aangebracht. Het verwarmingselement mag 

het afdekzeil niet aanstralen. 

  

Artikel 61: Recipiënten 

61.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor 

gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden.  

61.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toegankelijk voor het publiek of de aanhorende 

lokalen zijn verboden. 

  

§ 2 - Uitgangen en trappen  

 

Artikel 62 

62.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, 

te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan 

te verminderen. 

62.2. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen. 

62.3. Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen de deuren in de uitgangswegen in 

geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden. Automatisch werkende 

deuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven, 

mits zij bij het uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect automatisch in 

open stand worden gebracht of opendraaien in de vluchtrichting.  

62.4. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als 

uitgang van dit privégedeelte.  

  Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang, onafhankelijk 

van de publiek toegankelijke lokalen, vereist. 
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62.5. De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen, 

die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in Hoofdstuk 7- 

Pictogrammen vermelde pictogrammen. De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt 

verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Zij 

moeten vanuit elke punt van de publiek toegankelijke begaanbare oppervlakte goed 

leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang mag eventueel aangeduid worden met het 

pictogram "nooduitgang", vermeld in Hoofdstuk 7- Pictogrammen. 

62.6. Het minimumaantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van 

de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen. 

62.7. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 

merkteken dragen. 

 

 § 3 - Technische installaties  

 

Artikel 63 

Van de technische installaties dienen steeds geldende keuringsattesten conform 

hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de brandweerdienst. 

 

Artikel 64: Verlichting en elektrische installaties  

64.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten 

als kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 

64.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 

automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen 

armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen 

(gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle 

lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient 

verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte 

voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De 

veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen 

functioneren. 

64.3. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de 

gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de uitgangen 

van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bij 

brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de 

veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te treden 

gedurende één uur. 

64.4. Indien het lokaal toegankelijk voor het publiek meerdere verdiepingen (gelijkvloers en 

tenminste twee verdiepingen) omvat of deel uitmaakt van een gebouw met meerdere 

verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een 

brandmeldinstallatie voorzien te worden conform NBN S21-100. 

 

Artikel 65: Verwarming en brandstof 

65.1. In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen 

worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de 

omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te 

worden geweerd. 

65.2. Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal de 

exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter moet 

op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid. 
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Artikel 66: Open vuur 

66.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, 

petroleumlampen is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen 

brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. 

66.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel 

toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen en mits ze bij het gebruik of 

bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen dient 

te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.  

  

Artikel 67: Andere technische installaties (verluchting, rook- en warmteafvoerinstallaties, 

liften, roltrappen…) 

In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor 

andere technische installaties. 

 

§ 4 Brandbestrijdingsmiddelen  

 

Artikel 68 

68.1. De exploitant moet voldoende brandblusmiddelen aanbrengen, aangepast aan de 

omstandigheden. In de inrichtingen toegankelijk voor publiek, moeten 

snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC/waterschuim conform EN3 goed 

verdeeld aangebracht worden à rato van 1 stuk per 150 m² totale oppervlakte met een 

minimum van twee snelblustoestellen. Deze snelblustoestellen dienen goed over de 

oppervlakte toegankelijk voor het publiek te worden verdeeld. Op elke verdieping 

moet minstens 1 snelblustoestel worden aangebracht.  

68.2. In keukens moet daarenboven een snelblustoestel van het type 5 kg CO2 of 6 kg ABC 

poeder/waterschuim conform EN3 of gelijkwaardig aanwezig zijn. Tevens moet in 

elke keuken een branddeken aanwezig zijn. Voor frituurketels dient een goedsluitend 

metalen deksel in de onmiddellijke nabijheid voorzien te worden. 

68.3. De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een 

automatische blusinstallatie. 

68.4. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen 

vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden (zie Hoofdstuk 7 - Pictogrammen) 

gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds 

onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 

  

§ 5 - Organisatie  

 

Artikel 69 

69.1. De inrichting moet op het openbaar telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke 

nabijheid van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te gebruiken is, 

moeten de oproepnummers van de hulpdiensten goed zichtbaar aangeduid worden. 

69.2. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden en 

geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming 

van de inrichting. 

69.3. Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te 

worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn en 
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asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een 

goedsluitend metalen deksel of van het type “vlamdovend”. 

69.4. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte 

voorwerpen of producten opgeslagen worden. 

69.5. Het maximumaantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet worden 

aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) 

wordt aangebracht door de exploitant, die alle nodige maatregelen neemt om 

overschrijding van dit aantal te voorkomen. 

 

B - Inrichtingen die verbouwd of gedeeltelijk verbouwd worden, of inrichtingen waarbij het 

interieur vernieuwd wordt 

 

Dit deel is enkel van toepassing op de verbouwde of vernieuwde delen en de bijhorende 

evacuatiewegen. Voor de bestaande ongewijzigde delen is bepaling C van toepassing. 

 

§ 1 - Bouwtechnische eisen   

 

Artikel 69/A: Compartimentering 

69/A.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke 

lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een Rf van 

tenminste een uur te hebben. De deuren in deze binnenwanden dienen een Rf van ten 

minste een half uur te hebben. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed 

en eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor 

een getest plafond met een Rf van ten minste een uur, kunnen toegestaan worden. 

69/A.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het 

publiek toegankelijke gedeelte: 

- aanrechtkeukens 

- keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen uitgerust zijn met een vaste 

automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in 

werking treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit 

- muurkasten 

- lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden.  

69/A.3. De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de 

structurele elementen. 

69/A.4. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse 

plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h. 

69/A.5. Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafonds, balken, van de (valse) muren, 

kolommen trappen en van de (valse) vloeren moeten voldoen aan eisen van de 

wanden van lokalen (zie tabel 1). 

69/A.6. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voege treden van dit reglement, 

dienen geplaatst te worden door plaatsers welke gecertificeerd zijn door een 

geaccrediteerd organisme zoals het ISIB. Attesten dienen voorgelegd te worden 

bij het inspectiebezoek van de brandweer. De deuren dienen voorzien te zijn van 

een Benor/Atg-label. 

 

Artikel 69/B: Materialen – Versiering 

69/B.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend. 

69/B.2. De bekledingen en de vullingen van het meubilair van heringerichte inrichtingen, 

evenals de niet-vast bevestigde bekledingen en (over)gordijnen van heringerichte 
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inrichtingen hebben een minimale classificatie A2. Geldige attesten hieromtrent 

moeten steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden.  

69/B.3. De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet 

bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere 

horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen 

geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.  

69/B.4. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier 

alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen 

toegankelijk voor het publiek noch als versiering noch als bouwmateriaal aangewend 

worden. 

69/B.5. De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepassing: 

 

Tabel 1 

 

69/B.6. Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, 

indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien.  

69/B.7. De voorwaarden voor de reactie bij brand van de wanden van lokalen gelden niet 

voor de privatieve delen van particuliere wooneenheden.  

 

Artikel 69/C: Trappen 

69/C.1. De trappen gebouwd na het in voege treden van huidig reglement, dienen van het 

type A0 te zijn; ze hebben een aantrede van ten minste 20 cm. De optrede mag niet 

meer dan 18 cm bedragen. De trappen moeten uit rechte delen bestaan. 

69/C.2. De treden moeten slipvrij zijn. 

69/C.3. De trappen zijn vast en voorzien van stevige leuningen. De trap dient gemakkelijk 

begaanbaar te zijn. De treden moeten slipvrij zijn. De trap is van het “rechte“ type.  

Vloerbekle

dingen  

Bekledingen 

van verticale 

wanden  

Plafonds en 

valse 

plafonds  

 

A0 A0 A0 Technische lokalen en ruimten 

Parkeerruimten 

Collectieve keukens 

Machinekamer en schachten 

- van de liften en goederenliften 

- van paternosterliften, container-  

  transport en goederenliften met  

  laad- en losautomatisme 

- van hydraulische liften 

A2 A1 A1 Binnentrappenhuizen (met inbegrip van 

sassen en overlopen), 

Evacuatiewegen, 

Overlopen van liften, 

Huiskeukens 

A3 A2 A2 Liftkooien en goederenliften 

A3 A2 A1 Zalen, lokalen toegankelijk voor het publiek 

A3 

 

 A3 

 

A2 

 

Alle andere lokalen die hierboven niet 

vermeld werden 
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Draaitrappen worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden ten 

minste 20 cm aantrede hebben op de looplijn. 

  Looplijn: de looplijn wordt als volgt bepaald: 

- bij steektrappen en scheluwe trappen, ongeacht hun breedte, ligt de looplijn in het 

midden van de trap; 

- bij draaitrappen breder dan 0,75 m, ligt de looplijn op minstens  

0,40 m en hoogstens 0,60 m van de binnenkant van de leuningzone of van de spil, 

en op minstens 0,35 m van de buitenranden van de treden; 

- bij draaitrappen smaller dan 0,75 m ligt de looplijn in het midden.  

69/C.4. De helling van de trap mag niet meer dan 75 % bedragen (maximaal 

hellingshoek 37°). 

69/C.5. De bekledingen van trappen van heringerichte inrichtingen behoren tot klasse A2.  

 

Artikel 69/D: Stooklokaal en technische ruimtes 

69/D.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden afgesloten ten opzichte van het lokaal 

toegankelijk voor het publiek door wanden Rf ½ h en zelfsluitende deuren Rf ½ h. 

69/D.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit van 30 kW of meer en kleiner dan 70 

kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te worden.  

69/D.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden 

ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de 

voorschriften van de norm NBN B61-001 en geven niet rechtstreeks uit in een lokaal 

toegankelijk voor het publiek. De toegangsdeuren tot het stooklokaal moeten openen 

in de vluchtzin. De toegang via een sas met wanden Rf 2 h en zelfsluitende deuren Rf 

½ h en een oppervlakte van tenminste 2 m², kan vervangen worden door een 

zelfsluitende deur Rf 1 u op voorwaarde dat deze niet rechtstreeks uitgeeft op een 

trappenhuis noch op een liftoverloop noch in een lokaal met bijzonder risico. 

69/D.4. De stookinstallatie van de centrale verwarming en brandstoffenvoorraad moeten elk 

in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd. 

69/D.5. De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een 

schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der 

verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte 

of recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek 

toegankelijke lokalen.  

69/D.6. Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal 

de exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter 

moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid. 

69/D.7. Indien de gasmeters opgesteld staan in de publiek toegankelijke lokalen dienen deze 

afgeschermd te worden door wanden Rf ½ h en deuren Rf ½ h en voorzien van een 

voldoende verluchting. 

69/D.8. Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een vaste 

opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn verboden. 

 

Artikel 69/E: Uitgangen 

69/E.1. Er is steeds minimum één uitgang die rechtstreeks toegang geeft op de openbare weg 

of op een hiermee gelijkgestelde plaats. 

69/E.2. Geen enkel punt van de inrichting, van de lokalen waar het publiek wordt toegelaten, 

mag zich verder bevinden dan 30 m van de dichtstbijzijnde uitgang of van de 

dichtstbijzijnde evacuatieweg met wanden Rf ½ h en zelfsluitende deuren Rf. 
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69/E.3. Elke uitgang, doorgang, gang, evacuatieweg, deuropening en trap moet een snelle en 

gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken. De uitgang dient in het 

geval van een nieuwe uitgang een vrije breedte te hebben van minimum 80 cm en in 

geval van bestaande ongewijzigde uitgang minimum 70 cm. De uitgang dient steeds 

een vrije hoogte te hebben van minimum 2 m. 

69/E.4. De trappen moeten een totale breedte hebben -in centimeter- ten minste gelijk aan het 

aantal personen, door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de 

inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 indien het om dalende trappen gaat 

en vermenigvuldigd met 2 indien het om stijgende trappen gaat.  

Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het 

verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de lagere 

verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. De 

minimumbreedte voor elke nieuwe trap bedraagt minimum 80 cm, in het geval van 

een bestaande ongewijzigde trap 70 cm. 

69/E.5. Trommeldeuren en draaipaaltjes zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten. 

  

Artikel 69/F: Gevels 

Benevens de decoratieve bekledingen op de benedenverdieping die van klasse A3 kunnen 

zijn, behoren de gevelbekledingen tot klasse A2. Dit geldt echter niet voor het schrijnwerk 

noch voor de dichtingsvoegen.  

  

Artikel 69/G: Daken 

De eindlaagmaterialen van de dakbedekking van nieuwe of heringerichte inrichtingen en van 

vernieuwde daken of dakbedekkingen, behoren tot klasse A1. Wanneer de eindlaagmaterialen 

niet voldoen aan de in het eerste lid bepaalde vereiste, vertonen de producten en/of materialen 

voor dakbedekking de eigenschappen van de klasse BROOF (t1), bepaald in de beschikking 

2001/671/EG, of zijn conform aan de beslissing 2000/553/EG. 

  

Artikel 69/H: Terras 

69/H.1. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras 

een doorgang voorzien worden gelijk in breedte als de deur, dit om een mogelijke 

evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. 

69/H.2. De nieuwe doorgang op het terras moet minstens 80 cm breed zijn, een bestaande 

ongewijzigde doorgang 70 cm. De opstelling van alle terrassen mag de evacuatie van 

de aanwezigen in het gebouw of aanpalende gebouwen niet in het gedrang brengen. 

69/H.3. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet 

het textiel van klasse A2 ‘zelfdovend en niet druipend’ zijn. Attesten dienen 

beschikbaar te zijn voor de brandweer.  

69/H.4. Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een 

veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838. 

69/H.5. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen zijn verboden. De andere 

verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn en minimum 1 m rond het element 

dient een brandwerend element te worden aangebracht. Het verwarmingselement 

mag het afdekzeil niet aanstralen. 

  

Artikel 70: Evacuatieweg 

Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die toegang geeft tot trappenhuizen, 

vluchtterrassen of uitgangen.  
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Artikel 71: Vluchtterras 

Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw, die toegang geeft tot trappen.  

 

Artikel 72: Recipiënten 

72.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor 

gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden.  

72.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toegankelijk voor het publiek of de 

aanhorende lokalen zijn verboden. 

 

§ 2 - Uitgangen en trappen  

 

Artikel 73 

73.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, 

te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan 

te verminderen. 

73.2. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van de inrichting. 

De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van elkaar 

uitkomen op de openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig 

van het gebouw te kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel en 

veilig kunnen ontruimen. 

73.3. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als 

uitgang van dit privé gedeelte.  

73.4. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang, onafhankelijk 

van de publiek toegankelijke lokalen, vereist. 

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

die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in Hoofdstuk 7- 

Pictogrammen vermelde pictogrammen. De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt 

verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Zij 

moeten vanuit elke punt van de publiek toegankelijke begaanbare oppervlakte goed 

leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang mag eventueel aangeduid worden met het 

pictogram "nooduitgang", vermeld in Hoofdstuk 7- Pictogrammen. 

73.6. Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen de deuren in de uitgangswegen in 

geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden. Automatisch werkende 

deuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven, 

mits zij bij het uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect automatisch in 

open stand worden gebracht.  

73.7. Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van 

de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen. 

73.8. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 

merkteken dragen. 

  

§ 3 - Technische installaties 

 

Artikel 74 

Van de technische installaties dienen steeds geldende keuringsattesten conform hoofdstuk 6 te 

worden voorgelegd aan de brandweerdienst. 

   



Uniform gemeentelijk politiereglement : afzonderlijk deel B - Arendonk Pagina 97 
 

Artikel 75: Verlichting en elektrische installaties 

75.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten 

als kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 

75.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 

automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen 

armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen 

(gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle 

lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient 

verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte 

voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De 

veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen 

functioneren. 

75.3. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de 

gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de uitgangen 

van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bij 

brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de 

veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te treden 

gedurende één uur. 

75.4. Indien het lokaal toegankelijk voor het publiek meerdere verdiepingen (gelijkvloers en 

tenminste twee verdiepingen) omvat of deel uitmaakt van een gebouw met meerdere 

verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een 

brandmeldinstallatie voorzien te worden conform NBN S21-100. 

 

Artikel 76: Verwarming en brandstof 

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 

genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de 

verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 

 

Artikel 77: Open vuur 

77.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, 

petroleumlampen is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen 

brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. 

77.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel 

toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen en mits ze bij het gebruik of 

bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen dient 

te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.  

 

Artikel 78: Andere technische installaties (verluchting, rook- en warmte afvoerinstallaties, 

liften, roltrappen…)  

In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor 

andere technische installaties. 

 

§ 4 - Brandbestrijdingsmiddelen  

 

Artikel 79 

79.1. De exploitant moet voldoende brandblusmiddelen aanbrengen, aangepast aan de 

omstandigheden.  

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek, moeten snelblustoestellen van het type 6 

kg poeder ABC / waterschuim conform EN3 goed verdeeld aangebracht worden à rato 
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van 1 stuk per 150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee 

snelblustoestellen. Deze snelblustoestellen dienen goed over de oppervlakte 

toegankelijk voor het publiek te worden verdeeld. Op elke verdieping moet minstens 1 

snelblustoestel worden aangebracht.  

79.2. In keukens moet daarenboven een snelblustoestel van het type 5 kg CO2 of 6 kg ABC 

poeder / waterschuim conform EN3 of gelijkwaardig aanwezig zijn. Tevens moet in 

elke keuken een branddeken aanwezig te zijn. Voor frituurketels dient een goed 

sluitend metalen deksel in de onmiddellijke nabijheid voorzien te worden. 

79.3. De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een 

automatische blusinstallatie. 

79.4. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen 

vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden (zie Hoofdstuk 7 - Pictogrammen) 

gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds 

onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 

 

§ 5 - Organisatie 

 

Artikel 80 

80.1. De inrichting moet op het openbaar telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke 

nabijheid van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te gebruiken is, 

moeten de oproepnummers van de hulpdiensten goed zichtbaar aangeduid worden. 

80.2. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden en 

geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming 

van de inrichting. 

80.3. Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te 

worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn en 

asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een goed 

sluitend metalen deksel of van het type “vlamdovend”. 

80.4. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte 

voorwerpen of producten opgeslagen worden. 

80.5. Het maximum aantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet worden 

aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) 

wordt aangebracht door de exploitant, die alle nodige maatregelen neemt om 

overschrijding van dit aantal te voorkomen. 

 

C - Bestaande inrichtingen 

 

§ 1 - Bouwtechnische eisen  

 

Artikel 81: Compartimentering 

81.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke 

lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een Rf van 

tenminste een uur te hebben. De deuren in deze binnenwanden dienen een Rf van ten 

minste een half uur te hebben. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en 

eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor een 

getest plafond met een Rf van ten minste een uur, kunnen toegestaan worden. 

Indien niet kan voldaan worden aan deze eis dient men minimum autonome 

rookdetectoren (BOSEC gekeurd) te voorzien in de voor het publiek toegankelijke 

lokalen en de aanpalende privégedeelten. 
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81.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het publiek 

toegankelijke gedeelte: 

- aanrechtkeukens;  

- keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen uitgerust zijn met een vaste 

automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in 

werking treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit; 

- muurkasten; 

- lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden. 

Brandwerende deuren, geplaatst na het in voege treden van dit reglement, dienen 

geplaatst te worden door plaatsers welke gecertificeerd zijn door een geaccrediteerd 

organisme zoals het ISIB. Attesten dienen voorgelegd te worden bij het inspectiebezoek 

van de brandweer. De deuren dienen voorzien te zijn van een Benor/Atg-label. 

 

Artikel 82: Materialen – versiering 

82.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend. 

82.2. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier 

alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen 

toegankelijk voor het publiek noch als versiering noch als bouwmateriaal aangewend 

worden. 

82.3. De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet 

bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere 

horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen 

geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.  

82.4. Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, 

indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien.  

 

Artikel 83: Trappen 

De trappen zijn vast en voorzien van stevige leuningen. De trap dient gemakkelijk begaanbaar 

te zijn en een gemakkelijke evacuatie mogelijk maken. De treden moeten slipvrij zijn.  

 

Artikel 84: Stooklokaal en technische ruimtes 

84.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden afgesloten ten opzichte van het lokaal 

toegankelijk voor het publiek, door wanden Rf ½ h , en deuren zelfsluitend Rf ½ h. 

84.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit van 30 kW of meer en kleiner dan 70 

kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te worden.  

84.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden ondergebracht 

in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van 

de norm NBN B61-001 en geven niet rechtstreeks uit in een lokaal toegankelijk voor 

het publiek. De toegangsdeuren tot het stooklokaal moeten openen in de vluchtzin. De 

toegang via een sas met wanden Rf 2 h en zelfsluitende deuren Rf ½ h en een 

oppervlakte van tenminste 2 m², kan vervangen worden door een zelfsluitende deur Rf 

1 u op voorwaarde dat deze niet rechtstreeks uitgeeft op een trappenhuis noch op een 

liftoverloop noch in een lokaal met bijzonder risico. 

84.4. De stookinstallatie van de centrale verwarming en brandstoffenvoorraad moeten elk in 

een afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd. 

84.5. De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen 

aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der 

verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of 
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recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek 

toegankelijke lokalen.  

84.6. Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal de 

exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter moet 

op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid. 

84.7. Indien de gasmeters opgesteld staan in de publiek toegankelijke lokalen dienen deze 

afgeschermd te worden door wanden Rf ½ h en deuren Rf ½ h en voorzien van een 

voldoende verluchting. 

84.8. Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een vaste 

opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn verboden. 

  

Artikel 85: Uitgangen 

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

op een hiermee gelijkgestelde plaats. 

85.2. Geen enkel punt van de inrichting, van de lokalen waar het publiek wordt toegelaten, 

mag zich verder bevinden dan 30 m van de dichtstbijzijnde uitgang of van de 

dichtstbijzijnde evacuatieweg met wanden Rf 1u en zelfsluitende deuren Rf ½ u 

uitgezonderd de liftdeuren. 

85.3. Trommeldeuren en draaipaaltjes zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten. 

85.4. Elke uitgang, doorgang, gang, evacuatieweg, deuropening en trap moet een snelle en 

gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken, een vrije breedte hebben 

van minimum 70 cm en een vrije hoogte hebben van minimum 2 m. 

85.5. De trappen moeten een totale breedte hebben in centimeter ten minste gelijk aan het 

aantal personen, door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de 

inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 indien het om dalende trappen gaat 

en vermenigvuldigd met 2 indien het om stijgende trappen gaat.  

Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het 

verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de lagere 

verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen.  

  De minimumbreedte voor elke trap bedraagt 70 cm. 

 

Artikel 86: Terras 

86.1. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras een 

doorgang voorzien worden gelijk in breedte als de deur, dit om een mogelijke 

evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. 

86.2. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet het 

textiel ‘zelfdovend en niet druipend’ zijn.  

Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een 

veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838. 

86.3. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen zijn verboden. De andere 

verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn en minimum 1 m rond het element 

dient een brandwerend element te worden aangebracht. Het verwarmingselement mag 

het afdekzeil niet aanstralen. 

 

Artikel 87: Evacuatieweg 

Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die toegang geeft tot trappenhuizen, 

vluchtterrassen of uitgangen.  

 

Artikel 88: Vluchtterras 
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Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw, die toegang geeft tot trappen.  

 

Artikel 89: Recipiënten 

89.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor 

gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden.  

89.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toegankelijk voor het publiek of de aanhorende 

lokalen zijn verboden. 

 

§ 2 - Uitgangen en trappen  

 

Artikel 90 

90.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, 

te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan 

te verminderen. 

90.2. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van de inrichting. 

De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van elkaar 

uitkomen op de openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig 

van het gebouw te kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel en 

veilig kunnen ontruimen. 

90.3. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als 

uitgang van dit privé gedeelte.  

Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang, onafhankelijk 

van de publiek toegankelijke lokalen, vereist. 

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

die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in Hoofdstuk 7- 

Pictogrammen vermelde pictogrammen. De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt 

verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Zij 

moeten vanuit elke punt van de publiek toegankelijke begaanbare oppervlakte goed 

leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang mag eventueel aangeduid worden met het 

pictogram "nooduitgang", vermeld in Hoofdstuk 7- Pictogrammen. 

90.5. Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen de deuren in de uitgangswegen in 

geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden. Automatisch werkende 

deuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven, 

mits zij bij het uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect automatisch in 

open stand worden gebracht.  

90.6. Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van 

de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen. 

90.7. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 

merkteken dragen. 

 

§ 3 - Technische installaties  

 

Artikel 91 

Van de technische installaties dienen steeds geldende keuringsattesten conform 

hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de brandweerdienst. 

 

Artikel 92: Verlichting en elektrische installaties 
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92.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is toegelaten 

als kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 

92.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 

automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen 

armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen 

(gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle 

lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient 

verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte 

voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De 

veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen 

functioneren. 

92.3. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de 

gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de uitgangen 

van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bij 

brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de 

veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te treden 

gedurende één uur. 

92.4. Indien het lokaal toegankelijk voor het publiek meerdere verdiepingen (gelijkvloers en 

tenminste twee verdiepingen) omvat of deel uitmaakt van een gebouw met meerdere 

verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een 

brandmeldinstallatie voorzien te worden conform NBN S21-100. 

 

Artikel 93: Verwarming en brandstof 

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 

genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de 

verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 

 

Artikel 94: Open vuur 

94.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, 

petroleumlampen is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen 

brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. 

94.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel 

toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen en mits ze bij het gebruik of 

bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen dient 

te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.  

 

Artikel 95: Andere technische installaties (verluchting, rook- en warmte afvoerinstallaties, 

liften, roltrappen…)  

In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor 

andere technische installaties. 

 

§ 4 - Brandbestrijdingsmiddelen  

 

Artikel 96 

96.1. De exploitant moet voldoende brandblusmiddelen aanbrengen, aangepast aan de 

omstandigheden. In de inrichtingen toegankelijk voor publiek, moeten 

snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC / waterschuim conform EN3 goed 

verdeeld aangebracht worden à rato van 1 stuk per 150 m² totale oppervlakte met een 

minimum van twee snelblustoestellen. Deze snelblustoestellen dienen goed over de 
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oppervlakte toegankelijk voor het publiek te worden verdeeld. Op elke verdieping 

moet minstens 1 snelblustoestel worden aangebracht. 

96.2. In keukens moet daarenboven een snelblustoestel van het type 5 kg CO2 of 6 kg ABC 

poeder / waterschuim conform EN3 of gelijkwaardig aanwezig zijn. Tevens moet in 

elke keuken een branddeken aanwezig te zijn. Voor frituurketels dient een goed 

sluitend metalen deksel in de onmiddellijke nabijheid voorzien te worden. 

96.3. De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een 

automatische blusinstallatie. 

96.4. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen 

vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden (zie Hoofdstuk 7 - Pictogrammen) 

gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds 

onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 

  

§ 5 - Organisatie 

 

Artikel 97 

97.1. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden 

en geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de 

ontruiming van de inrichting. 

97.2. Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te 

worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn en 

asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een goed 

sluitend metalen deksel of van het type “vlamdovend”. 

97.3. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte 

voorwerpen of producten opgeslagen worden. 

97.4. Het maximum aantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet worden 

aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) 

wordt aangebracht door de exploitant, die alle nodige maatregelen neemt om 

overschrijding van dit aantal te voorkomen. 

 

Hoofdstuk 5 - Maatregelen van toepassing op inrichtingen toegankelijk voor het publiek 

waar 50 personen en meer toegang kunnen hebben 

 

A - Nieuw te bouwen inrichtingen  

 

§ 1 - Bouwtechnische eisen 

 

Artikel 98: Compartimentering 

98.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke 

lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een Rf van 

tenminste een uur te hebben. De deuren in deze binnenwanden dienen een Rf van ten 

minste een half uur te hebben overeenkomstig de NBN 713-020. Plafonds bestaande 

uit houten roosteringen, bekleed en eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is 

aan deze die beschreven is voor een getest plafond met een Rf van ten minste een uur, 

kunnen toegestaan worden. 

98.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het publiek 

toegankelijke gedeelte: 

- aanrechtkeukens;  
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- keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen uitgerust zijn met een vaste 

automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in 

werking treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit; 

- muurkasten; 

- lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden. 

98.3. De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de 

structurele elementen. 

98.4. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse 

plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h. 

98.5. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voege treden van dit reglement, dienen 

geplaatst te worden door plaatsers welke gecertificeerd zijn door een 

geaccrediteerd organisme zoals het ISIB. Attesten dienen voorgelegd te worden 

bij het inspectiebezoek van de brandweer. De deuren dienen voorzien te zijn van 

een Benor/Atg-label. 

  

Artikel 99: Materialen – versiering 

99.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend. 

99.2. De bekledingen en de vullingen van het meubilair, evenals de niet-vast bevestigde 

bekledingen en (over)gordijnen hebben een minimale classificatie A2. Geldige attesten 

hieromtrent moeten steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden.  

De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet 

bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere 

horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen 

geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.  

99.3. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier 

alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen 

toegankelijk voor het publiek noch als versiering noch als bouwmateriaal aangewend 

worden 

99.4. Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, 

indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien. 

99.5. De voorwaarden voor de reactie bij brand van de wanden van lokalen gelden niet voor 

de privatieve delen van particuliere wooneenheden. 

  

Artikel 100: Stooklokaal en technische ruimtes 

100.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden afgesloten ten opzich-   te van het 

lokaal toegankelijk voor het publiek, door wanden Rf ½ h, en deuren zelfsluitend Rf 

½ h. 

100.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit van 30 kW of meer en kleiner dan 70 

kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te worden.  

100.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden 

ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de 

voorschriften van de norm NBN B61-001 en geven niet rechtstreeks uit in een 

publiek toegankelijk lokaal. De toegangsdeuren tot het stooklokaal moeten openen in 

de vluchtzin.  

100.4. De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een 

schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der 

verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte 

of recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek 

toegankelijke lokalen.  
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100.5. De stookinstallatie van de centrale verwarming en brandstoffenvoorraad moeten elk 

in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal geïnstalleerd worden. 

100.6. Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal 

de exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter 

moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid. 

100.7. Indien de gasmeters opgesteld staan in de publiek toegankelijke lokalen dienen deze 

afgeschermd te worden door wanden Rf ½ h en deuren Rf ½ h en voorzien van een 

voldoende verluchting. 

100.8. Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een vaste 

opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn verboden. 

 

Artikel 101: Uitgangen 

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

of op een hiermee gelijkgestelde plaats.  

101.2. Inrichtingen of gedeelten van inrichtingen, waar het maximum aantal personen 

honderd of meer bedraagt, moeten over ten minste twee afzonderlijke uitgangen 

beschikken. 

101.3. Twee + n afzonderlijke uitgangen zijn vereist voor inrichtingen of gedeelten van 

inrichtingen waar het maximum aantal personen vijfhonderd of meer bedraagt, 

waarbij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de 

maximale bezetting van de inrichting of gedeelten van inrichting. 

101.4. Het berekenen van het aantal uitgangen moet gesteund zijn op de onderstelling dat, 

bij het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de 

lagere verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. 

101.5. Geen enkel punt van de inrichting, van de lokalen waar het publiek wordt toegelaten, 

mag zich verder bevinden dan 30 m van de dichtstbijzijnde uitgang of van de dichtst- 

bijzijnde evacuatieweg met wanden Rf 1 u, en zelfsluitende deuren Rf ½ u, 

uitgezonderd de liftdeuren, deze moeten een stabiliteit bij brand en een 

vlamdichtheid van een ½ u hebben. 

101.6. Bijkomend mag geen enkel punt van de inrichting, van de lokalen waar het publiek 

wordt toegelaten zich verder bevinden dan 60 m van de tweede uitgang (indien 

vereist) of van de tweede evacuatieweg (indien vereist) met wanden Rf 1 u en 

zelfsluitende deuren Rf ½ u, uitgezonderd de liftdeuren, deze moeten een stabiliteit 

bij brand en een vlamdichtheid van een ½ u hebben. 

101.7.  De uitgangswegen en -deuren moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk 

is - in centimeter - aan het aantal personen, die ze moeten gebruiken om de inrichting 

te ontruimen. Elke uitgang moet evenwel een vrije breedte hebben van minimum 80 

cm en een minimum vrije hoogte van 2 m. Wanneer de inrichting op 

bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijke lokalen 

heeft, moeten deze door vaste trappen bediend worden.  

101.8. Verdiepingen waar het maximum aantal personen minder dan 100 personen bedraagt, 

moet over ten minste één trap beschikken. 

101.9. Verdiepingen waar het maximum aantal personen 100 of meer en minder dan 500 

personen bedraagt, moeten over ten minste twee afzonderlijke trappen beschikken.  

101.10. Verdiepingen waar het maximum aantal personen 500 of meer bedraagt, moeten over 

ten minste 2 + n afzonderlijke trappen beschikken, waarbij "n" het geheel getal is 

onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van de 

verdieping. 
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101.11. De trappen moeten een totale breedte hebben in centimeter ten minste gelijk aan het 

aantal personen, door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de 

inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 indien het om dalende trappen gaat 

en vermenigvuldigd met 2 indien het om stijgende trappen gaat. 

Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het 

verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de 

naburige verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. 

  De minimumbreedte voor elke trap bedraagt minimum 80 cm. 

101.12. Om aan de eisen van Hoofdstuk 5, § 2 Uitgangen en trappen te voldoen: 

- komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer 

dan tien procent niet in aanmerking; 

- moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van 

minimum 20 cm; 

- draaitrappen kunnen toegestaan worden, mits de aantrede op de looplijn 

minimum 24 cm bedraagt; 

- roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden. 

101.13. De trappen dienen op de gepaste plaats(en) voorzien van stevige leuningen. De treden 

moeten slipvrij zijn. 

   

Artikel 102: Terras 

102.1. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras 

een doorgang voorzien worden gelijk in breedte als de deur, dit om een mogelijke 

evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. 

102.2. De doorgang op het terras moet minstens 80 cm breed zijn. De opstelling van alle 

terrassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw of aanpalende 

gebouwen niet in het gedrang brengen. 

102.3. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet 

het textiel van klasse A2 ‘zelfdovend en niet druipend’ zijn. Attesten dienen 

beschikbaar te zijn voor de brandweer. 

102.4. Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een 

veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838. 

102.5. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen zijn verboden. De andere 

verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn en minimum 1 m rond het element 

dient een brandwerend element te worden aangebracht. Het verwarmingselement 

mag het afdekzeil niet aanstralen. 

 

Artikel 103: Recipiënten 

103.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor 

gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden.  

103.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toegankelijk voor het publiek of de 

aanhorende lokalen zijn eveneens verboden. 

 

§ 2 - Uitgangen en trappen 

 

Artikel 104 

104.1. De trappen, gangen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de 

term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de 

inrichting mogelijk maken 
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104.2. De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de 

vluchtzin opendraaien. Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen 

geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden. Uitgangsdeuren, die zich op 

minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen open en 

moeten tijdens de openingsuren van de inrichting permanent en vergrendeld 

openblijven. Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder 

type, die bij gewone druk alleen naar binnen kunnen draaien maar bij een sterkere 

druk ook naar buiten kunnen draaien; deze hoeven niet permanent en vergrendeld 

open te blijven tijdens de openingsuren van de inrichting. De deuren in de 

uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen 

opendraaien. 

Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen gebruikt worden voor 

uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven, met inbegrip van de bijhorende 

sasdeuren mits zij bij het uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect 

automatisch in open stand worden gebracht en mits zij op een eenvoudige wijze (met 

zogenaamd paniekbeslag) kunnen opendraaien in de vluchtzin. 

104.3. Trommeldeuren, draaipaaltjes, deuren die niet in de vluchtzin opendraaien en 

schuifdeuren die niet kunnen opendraaien in de vluchtzin zijn in uitgangen slechts in 

overtal toegelaten. 

104.4. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen 

belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige 

breedte ervan te verminderen. In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen 

mogen de verkoop- en uitstalstands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang 

van het publiek. Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan 

waren te plaatsen, die een vlotte evacuatie in gevaar kunnen brengen of vertragen. De 

exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten 

worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting 

niet verhinderen. 

104.5. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van de 

inrichting. De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van 

elkaar uitkomen op de openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich 

veilig van het gebouw te kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw 

snel en veilig kunnen ontruimen. 

104.6. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als 

privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen 

als uitgang van dit privégedeelte. Indien een deel van het gebouw, waarin de 

inrichting is gelegen, gebruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit 

gedeelte een afzonderlijke uitgang, onafhankelijk van de publiek toegankelijke 

lokalen, vereist. 

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

trappen, die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in Hoofdstuk 7 – 

Pictogrammen vermelde pictogrammen. De zichtbaarheid van de pictogrammen 

wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de 

veiligheidsverlichting. Zij moeten vanuit alle delen van de voor het publiek 

toegankelijke lokalen goed waarneembaar zijn en in verhouding staan tot de afmeting 

van de ruimte. De tweede of derde uitgang mag eventueel aangeduid worden met het 

pictogram "nooduitgang", vermeld in Hoofdstuk 7 – Pictogrammen. 

104.8.  Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie 

van de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen. 
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104.9. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een 

opvallend merkteken dragen. 

 

§ 3 - Technische installaties 

 

Artikel 105 

Van de technische installaties dienen steeds geldende keuringsattesten conform 

hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de brandweerdienst. 

 

Artikel 106: Verlichting en elektrische installaties 

106.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als 

kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 

106.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 

automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen 

armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen 

(gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle 

lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting 

dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte 

voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De 

veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen 

functioneren. 

106.3. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 

automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen 

armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen 

(gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle 

lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting 

dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte 

voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De 

veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen 

functioneren. 

106.4. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de 

gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de 

uitgangen van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te 

stellen en de bij brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, 

dienen de veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te 

treden gedurende één uur. 

106.5. Indien het lokaal toegankelijk voor het publiek meerdere verdiepingen (gelijkvloers 

en tenminste twee verdiepingen) omvat of deel uitmaakt van een gebouw met 

meerdere verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een 

brandmeldinstallatie voorzien te worden conform NBN S21-100. 

 

Artikel 107: Verwarming en brandstof 

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 

genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. 

In de omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te 

worden geweerd. 

 

Artikel 108: Open vuur 
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108.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, 

petroleumlampen is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen 

brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. 

108.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel 

toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen en mits ze bij het gebruik of 

bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen 

dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed 

vakmanschap.  

  

Artikel 109: Andere technische installaties (verluchting, rook- en warmte afvoerinstallaties, 

liften, roltrappen…) 

In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen 

voor andere technische installaties. 

 

§ 4 - Brandbestrijdingsmiddelen 

 

Artikel 110 

110.1. De exploitant moet voldoende brandblusmiddelen aanbrengen, aangepast aan de 

omstandigheden.  

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek, moeten snelblustoestellen van het type 6 

kg poeder ABC / waterschuim conform EN3 aangebracht worden à rato van 1 stuk 

per 150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee snelblustoestellen. Deze 

snelblustoestellen dienen goed over de oppervlakte toegankelijk voor het publiek te 

worden verdeeld. Op elke verdieping moet minstens 1 snelblustoestel worden 

aangebracht. 

110.2. In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 250 m² 

dienen muurhaspels met axiale voeding geplaatst te worden (conform NBN EN 671-

1). aangesloten via een aangepaste leiding op de openbare waterbedeling of ander 

gelijkwaardig voedingssysteem. Deze muurhaspels dienen op oordeelkundig gekozen 

plaatsen opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting kan bespoten worden. 

Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de af te leggen afstand vanaf om 

het even welk punt tot het dichtst bijgelegen toestel niet meer bedraagt dan de lengte 

van de gebruikte haspels. De haspels dienen gevoed met een leiding onder druk 

zodanig dat het debiet bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of groter dan 24 

l/min. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in staal of in een metaal dat 

minstens dezelfde waarborgen biedt. 

110.3. In de nabijheid van de stookplaats moet een toestel met 5 kg CO2 of 6 kg poeder 

ABC / waterschuim conform EN3 opgesteld zijn, indien de verwarming niet gebeurt 

met aardgas.  

110.4. In keukens moet een snelblustoestel van het type 5 kg CO2 of 6 kg ABC poeder of 

gelijkwaardig aanwezig zijn. Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig 

te zijn. Voor frituurketels dient een goed sluitend metalen deksel in de onmiddellijke 

nabijheid voorzien te worden. 

110.5. De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een 

automatische blusinstallatie. 

110.6. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn 

tegen vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden (zie Hoofdstuk 7 - 

Pictogrammen) gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. 

Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 
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§ 5 - Organisatie 

 

Artikel 111 

111.1. De inrichting moet op het openbaar telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke 

nabijheid van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te gebruiken is, 

moeten de oproepnummers van de hulpdiensten goed zichtbaar aangeduid worden. 

111.2. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht 

worden. Sommige personeelsleden, vooraf aangeduid omwille van de permanentie en 

de aard van hun functies, moeten geoefend worden in het hanteren van de 

brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting. 

111.3. Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te 

worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn 

en asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een 

goed sluitend metalen deksel of van het type “vlamdovend”. 

111.4. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte 

voorwerpen of opgeslagen worden. 

111.5. Het maximum aantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet worden 

aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) 

wordt aangebracht door de exploitant, die alle nodige maatregelen neemt om 

overschrijding van dit aantal te voorkomen. 

 

B - Inrichtingen die verbouwd of gedeeltelijk verbouwd worden, of inrichtingen waarbij het 

interieur vernieuwd wordt 

 

Deze bepaling is enkel van toepassing op de verbouwde of vernieuwde delen en de bijhorende 

evacuatiewegen. 

Voor de bestaande ongewijzigde delen is bepaling C van toepassing. 

 

§ 1 - Bouwtechnische eisen 

 

Artikel 112: Compartimentering 

112.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke 

lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een Rf van 

tenminste een uur te hebben. De deuren in deze binnenwanden dienen een Rf van ten 

minste een half uur te hebben. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed 

en eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor 

een getest plafond met een Rf van ten minste een uur, kunnen toegestaan worden. 

112.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het 

publiek toegankelijke gedeelte: 

- aanrechtkeukens; 

- keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen uitgerust zijn met een vaste 

automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in 

werking treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit; 

- muurkasten; 

- lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden. 

112.3. De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de 

structurele elementen. 
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112.4. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse 

plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h. 

112.5. Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafonds, balken, van de (valse) muren, 

kolommen trappen en van de (valse) vloeren moeten voldoen aan eisen van de 

wanden van lokalen (zie tabel 1). 

112.6. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voege treden van dit reglement, dienen 

geplaatst te worden door plaatsers welke gecertificeerd zijn door een 

geaccrediteerd organisme zoals het ISIB. Attesten dienen voorgelegd te worden 

bij het inspectiebezoek van de brandweer. De deuren dienen voorzien te zijn van 

een Benor/Atg-label. 

 

Artikel 113: Materialen – versiering 

113.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend. 

113.2. De bekledingen en de vullingen van het meubilair heringerichte inrichtingen, evenals 

de niet-vast bevestigde bekledingen en (over)gordijnen van nieuwe of heringerichte 

inrichtingen hebben een minimale classificatie A2. Geldige attesten hieromtrent 

moeten steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden. De bekledingen 

moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat tot 

ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere horizontaal 

aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen geen deuren 

of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken. 

113.3. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier 

alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen 

toegankelijk voor het publiek noch als versiering noch als bouwmateriaal aangewend 

worden 

  De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepassing:  
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Tabel 1 

 

113.4. Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, 

indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien.  

113.5. De voorwaarden voor de reactie bij brand van de wanden van lokalen gelden niet 

voor de privatieve delen van particuliere wooneenheden.  

 

Artikel 114: Trappen 

114.1. De trappen gebouwd na het in voege treden van huidig reglement, dienen van het 

type A0 te zijn; ze hebben een aantrede van ten minste 20 cm. De optrede mag niet 

meer dan 18 cm bedragen. De trappen moeten uit rechte delen bestaan 

114.2. De trappen zijn vast en voorzien van stevige leuningen. De treden moeten slipvrij 

zijn.  

De trappen zijn vast en voorzien van stevige leuningen. De trap dient gemakkelijk 

begaanbaar te zijn. De trap is van het “rechte” type. Spiltrappen zijn niet toegestaan, 

maar, "wenteltrappen" worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun 

treden ten minste 20 cm aantrede hebben op de looplijn. 

  Looplijn: de looplijn wordt als volgt bepaald:  

- bij steektrappen en scheluwe trappen, ongeacht hun breedte, ligt de looplijn in 

het midden van de trap;  

- bij draaitrappen breder dan 0,75 m, ligt de looplijn op minstens 0,40 m en 

hoogstens 0,60 m van de binnenkant van de leuningzone of van de spil, en op 

minstens 0,35 m van de buitenranden van de treden; 

- bij draaitrappen smaller dan 0,75 m ligt de looplijn in het midden. 

Vloerbekled

ingen  

Bekledingen 

van verticale 

wanden  

Plafonds en 

valse 

plafonds  

 

A0 A0 A0 Technische lokalen en ruimten, 

Parkeerruimten, 

Collectieve keukens, 

Machinekamer en schachten 

- van de liften en goederenliften 

- van paternosterliften, container 

  transport en goederenliften met  

  laad- en losautomatisme, 

- van hydraulische liften 

A2 A1 A1 Binnentrappenhuizen (met inbegrip van 

sassen en overlopen), 

Evacuatiewegen, 

Overlopen van liften, 

Huiskeukens 

A3 A2 A2 Liftkooien en goederenliften 

A3 A2 A1 Zalen, lokalen toegankelijk voor het publiek 

A3 

 

A3 

 

A2 

 

Alle andere lokalen die hierboven niet 

vermeld werden 
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114.3.  De helling van de trap mag niet meer dan 75 % bedragen (maximaal   hellingshoek 

37°) 

114.4. De bekledingen van trappen van heringerichte inrichtingen behoren tot klasse A2.  

 

Artikel 115: Stooklokaal en technische ruimtes 

115.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden afgesloten ten opzichte van het lokaal 

toegankelijk voor het publiek door wanden Rf ½ h en zelfsluitende deuren Rf ½ h. 

115.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit van 30 kW of meer en kleiner dan 70 

kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te worden.  

Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden 

ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de 

voorschriften van de norm NBN B61-001 en geven niet rechtstreeks uit in een 

publiek toegankelijk lokaal. 

115.3. De toegangsdeuren tot het stooklokaal moeten openen in de vluchtzin. De toegang 

via een sas met wanden Rf 2 h en zelfsluitende deuren Rf ½ h en een oppervlakte van 

tenminste 2 m², kan vervangen worden door een zelfsluitende deur Rf 1 u op 

voorwaarde dat deze niet rechtstreeks uitgeeft op een trappenhuis noch op een 

liftoverloop noch in een lokaal met bijzonder risico. 

115.4. De stookinstallatie van de centrale verwarming en brandstoffenvoorraad moeten elk 

in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd. 

115.5. De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een 

schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der 

verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte 

of recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek 

toegankelijke lokalen.  

115.6. Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal 

de exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter 

moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid. 

115.7. Indien de gasmeters opgesteld staan in de publiek toegankelijke lokalen dienen deze 

afgeschermd te worden door wanden Rf ½ h en deuren Rf ½ h en voorzien van een 

voldoende verluchting. 

115.8. Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een vaste 

opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn verboden. 

 

Artikel 116: Uitgangen 

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

of op een hiermee gelijkgestelde plaats.  

116.2. Inrichtingen of gedeelten van inrichtingen, waar het maximum aantal personen 

honderd of meer bedraagt, moeten over ten minste twee afzonderlijke uitgangen 

beschikken. 

116.3. Twee + n afzonderlijke uitgangen zijn vereist voor inrichtingen of gedeelten van 

inrichtingen waar het maximum aantal personen vijfhonderd of meer bedraagt, 

waarbij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de 

maximale bezetting van de inrichting of gedeelten van inrichting. 

116.4. Het berekenen van het aantal uitgangen moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij 

het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de 

lagere verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. 

116.5. Geen enkel punt van de inrichting, van de lokalen waar het publiek wordt toegelaten, 

mag zich verder bevinden dan 30 m van de dichtstbijzijnde uitgang of van de dichtst- 
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bijzijnde evacuatieweg met wanden Rf 1 u, en zelfsluitende deuren Rf ½ u, 

uitgezonderd de liftdeuren, deze moeten een stabiliteit bij brand en een 

vlamdichtheid van een ½ u hebben. 

116.6. Bijkomend mag geen enkel punt van de inrichting, van de lokalen waar het publiek 

wordt toegelaten zich verder bevinden dan 60 m van de tweede uitgang (indien 

vereist) of van de tweede evacuatieweg (indien vereist) met wanden Rf 1 u en 

zelfsluitende deuren Rf ½ u, uitgezonderd de liftdeuren, deze moeten een stabiliteit 

bij brand en een vlamdichtheid van een ½ u hebben. 

116.7. De uitgangswegen en deuren moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is 

- in centimeter - aan het aantal personen, die ze moeten gebruiken om de inrichting te 

ontruimen. Elke uitgang moet evenwel een vrije breedte hebben van minimum 80 cm 

in het geval van een stedenbouwkundige vergunning en 70 cm in geval van bestaande 

exploitatie en een minimum vrije hoogte van 2 m. Wanneer de inrichting op 

bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijke lokalen 

heeft, moeten deze door vaste trappen bediend worden.  

116.8. Verdiepingen waar het maximum aantal personen minder dan 100 personen bedraagt, 

moet over ten minste één trap beschikken. 

116.9. Verdiepingen waar het maximum aantal personen 100 of meer en minder dan 500 

personen bedraagt, moeten over ten minste twee afzonderlijke trappen beschikken.  

116.10. Verdiepingen waar het maximum aantal personen 500 of meer bedraagt, moeten over 

ten minste 2 + n afzonderlijke trappen beschikken, waarbij "n" het geheel getal is 

onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van de 

verdieping. 

116.11. De trappen moeten een totale breedte hebben -in centimeter- ten minste gelijk aan het 

aantal personen, door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de 

inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 indien het om dalende trappen gaat 

en vermenigvuldigd met 2 indien het om stijgende trappen gaat. 

Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het 

verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de 

naburige verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. 

De minimumbreedte voor elke trap bedraagt minimum 80 cm in het geval van een 

stedenbouwkundige vergunning en 70 cm in geval van bestaande exploitatie. 

116.12. Om aan de eisen van hoofdstuk 5, § 2 Uitgangen en trappen te voldoen: 

- komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan 

tien procent niet in aanmerking;  

- moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 

20 cm; 

- draaitrappen kunnen toegestaan worden, mits de aantrede op de  looplijn 

minimum 24 cm bedraagt; 

- roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden. 

 

Artikel 117: Gevels 

Benevens de decoratieve bekledingen op de benedenverdieping die van klasse A3 kunnen 

zijn, behoren de gevelbekledingen tot klasse A2. Dit geldt echter niet voor het schrijnwerk 

noch voor de dichtingsvoegen.  

 

Artikel 118: Daken 

De eindlaagmaterialen van de dakbedekking van nieuwe of heringerichte inrichtingen en van 

vernieuwde daken of dakbedekkingen, behoren tot klasse A1. Wanneer de eindlaagmaterialen 
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niet voldoen aan de in het eerste lid bepaalde vereiste, vertonen de producten en/of materialen 

voor dakbedekking de eigenschappen van de klasse BROOF (t1), bepaald in de beschikking 

2001/671/EG, of zijn conform aan de beslissing 2000/553/EG. 

 

Artikel 119: Terras 

119.1. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras 

een doorgang voorzien worden gelijk in breedte als de deur, dit om een mogelijke 

evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. 

119.2. De nieuwe doorgang op het terras moet minstens 80 cm breed zijn, een bestaande 

ongewijzigde doorgang 70 cm. De opstelling van alle terrassen mag de evacuatie van 

de aanwezigen in het gebouw of aanpalende gebouwen niet in het gedrang brengen. 

119.3. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet 

het textiel van klasse A2 ‘zelfdovend en niet druipend’ zijn. Attesten dienen 

beschikbaar te zijn voor de brandweer. 

119.4. Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een 

veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838. 

119.5. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen zijn verboden. De andere 

verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn en minimum 1 m rond het element 

dient een brandwerend element te worden aangebracht. Het verwarmingselement 

mag het afdekzeil niet aanstralen. 

 

Artikel 120: Evacuatieweg 

Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die toegang geeft tot trappenhuizen, 

vluchtterrassen of uitgangen. 

 

Artikel 121: Vluchtterras 

Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw, die toegang geeft tot trappen.  

  

Artikel 122: Recipiënten 

122.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor 

gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden.  

122.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toegankelijk voor het publiek of de 

aanhorende lokalen zijn eveneens verboden. 

 

§ 2 - Uitgangen en trappen  

 

Artikel 123 

123.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen 

belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige 

breedte ervan te verminderen. In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen 

mogen de verkoop- en uitstalstands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang 

van het publiek. Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan 

waren te plaatsen, die een vlotte evacuatie in gevaar kunnen brengen of vertragen. De 

exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten 

worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting 

niet verhinderen. 

123.2. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van de 

inrichting. De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van 

elkaar uitkomen op de openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich 
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veilig van het gebouw te kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw 

snel en veilig kunnen ontruimen. 

123.3. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting gelegen is, gebruikt wordt als 

privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen 

als uitgang van dit privé gedeelte. Indien een deel van het gebouw, waarin de 

inrichting gelegen is, gebruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit 

gedeelte een afzonderlijke uitgang afgescheiden met wanden Rf 1 u en zelfsluitende 

deuren Rf ½ u van de publiek toegankelijke inrichting, vereist. 

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

trappen, die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in Hoofdstuk 7 – 

Pictogrammen vermelde pictogrammen. De zichtbaarheid van de pictogrammen 

wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de 

veiligheidsverlichting. Zij moeten vanuit alle delen van de voor het publiek 

toegankelijke lokalen goed waarneembaar zijn en in verhouding staan tot de afmeting 

van de ruimte. De tweede of derde uitgang mag eventueel aangeduid worden met het 

pictogram "nooduitgang", vermeld in Hoofdstuk 7 – Pictogrammen. 

123.5. De trappen, gangen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de 

term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de 

inrichting mogelijk maken. 

123.6.  De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de 

vluchtzin opendraaien. Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen 

geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden. Uitgangsdeuren, die zich op 

minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen open en 

moeten tijdens de openingsuren van de inrichting permanent en vergrendeld 

openblijven. Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder 

type, die bij gewone druk alleen naar binnen kunnen draaien maar bij een sterkere 

druk ook naar buiten kunnen draaien; deze hoeven niet permanent en vergrendeld 

open te blijven tijdens de openingsuren van de inrichting. De deuren in de 

uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen 

opendraaien. 

  Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen gebruikt worden voor 

uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven, met inbegrip van de bijhorende 

sasdeuren mits zij bij het uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect 

automatisch in open stand worden gebracht en mits zij op een eenvoudige wijze (met 

zogenaamd paniekbeslag) kunnen opendraaien in de vluchtzin.  

123.7.  Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie 

van de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen. 

123.8. Trommeldeuren, draaipaaltjes, deuren die niet in de vluchtzin opendraaien en 

schuifdeuren die niet kunnen opendraaien in de vluchtzin zijn in uitgangen slechts in 

overtal toegelaten. 

123.9. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een 

opvallend merkteken dragen. 

 

§ 3 - Technische installaties 

 

Artikel 124 

Van de technische installaties dienen steeds geldende keuringsattesten conform 

hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de brandweerdienst. 
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Artikel 125: Verlichting en elektrische installaties 

125.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als 

kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 

125.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 

automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen 

armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen 

(gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle 

lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting 

dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte 

voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De 

veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen 

functioneren. 

125.3. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de 

gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de 

uitgangen van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te 

stellen en de bij brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, 

dienen de veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te 

treden gedurende één uur. 

125.4. Indien het lokaal toegankelijk voor het publiek meerdere verdiepingen (gelijkvloers 

en tenminste twee verdiepingen) omvat of deel uitmaakt van een gebouw met 

meerdere verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een 

brandmeldinstallatie voorzien te worden conform NBN S21-100. 

 

Artikel 126: Verwarming en brandstof 

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 

genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de 

verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 

 

Artikel 127: Open vuur 

127.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, 

petroleumlampen is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen 

brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. 

127.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel 

toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen en mits ze bij het gebruik of 

bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen 

dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed 

vakmanschap.  

  

Artikel 128: Andere technische installaties (verluchting, rook- en warmte afvoerinstallaties, 

liften, roltrappen…)   

In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor 

andere technische installaties. 

 

§ 4 - Brandbestrijdingsmiddelen 

 

Artikel 129 

129.1. De exploitant moet voldoende brandblusmiddelen aanbrengen, aangepast aan de 

omstandigheden.  
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In de inrichtingen toegankelijk voor publiek, moeten snelblustoestellen van het type 6 

kg poeder ABC / waterschuim conform EN3 aangebracht worden à rato van 1 stuk 

per 150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee snelblustoestellen. Deze 

snelblustoestellen dienen goed over de oppervlakte toegankelijk voor het publiek te 

worden verdeeld. Op elke verdieping moet minstens 1 snelblustoestel worden 

aangebracht. 

129.2. In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 250 m² 

dienen muurhaspels met axiale voeding geplaatst te worden (conform NBN EN 671-

1). aangesloten via een aangepaste leiding op de openbare waterbedeling of ander 

gelijkwaardig voedingssysteem. Deze muurhaspels dienen op oordeelkundig gekozen 

plaatsen opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting kan bespoten worden. 

Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de af te leggen afstand vanaf om 

het even welk punt tot het dichtst bijgelegen toestel niet meer bedraagt dan de lengte 

van de gebruikte haspels. De haspels dienen gevoed met een leiding onder druk 

zodanig dat het debiet bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of groter dan 24 

l/min. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in staal of in een metaal dat 

minstens dezelfde waarborgen biedt. 

129.3. In de nabijheid van de stookplaats moet een toestel met 5 kg CO2 of 6 kg poeder 

ABC / waterschuim conform EN3 opgesteld zijn, indien de verwarming niet gebeurt 

met aardgas.  

129.4. In keukens moet een snelblustoestel van het type 5 kg CO2 of 6 kg ABC poeder of 

gelijkwaardig aanwezig zijn. 

129.5.  Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig te zijn. Voor frituurketels 

dient een goed sluitend metalen deksel in de onmiddellijke nabijheid voorzien te 

worden. 

129.6. De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een 

automatische blusinstallatie. 

129.7. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn 

tegen vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden (zie Hoofdstuk 7 - 

Pictogrammen) gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. 

Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 

 

§ 5 - Organisatie   

 

Artikel 130 

130.1. De inrichting moet op het openbaar telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke 

nabijheid van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te gebruiken is, 

moeten de oproepnummers van de hulpdiensten goed zichtbaar aangeduid worden. 

130.2. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht 

worden. Sommige personeelsleden, vooraf aangeduid omwille van de permanentie en 

de aard van hun functies, moeten geoefend worden in het hanteren van de 

brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting. 

130.3.  Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te 

worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn 

en asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een 

goed sluitend metalen deksel of van het type “vlamdovend”. 

130.4. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte 

voorwerpen of opgeslagen worden. 
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130.5. Het maximum aantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet worden 

aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) 

wordt aangebracht door de exploitant, die alle nodige maatregelen neemt om 

overschrijding van dit aantal te voorkomen. 

 

C - Bestaande inrichtingen 

 

§ 1 - Bouwtechnische eisen 

 

Artikel 131: Compartimentering 

131.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke 

lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een Rf van 

tenminste een uur te hebben. De deuren in deze binnenwanden dienen een Rf van ten 

minste een half uur te hebben. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed 

en eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor 

een getest plafond met een Rf van ten minste een uur, kunnen toegestaan worden. 

Indien niet kan voldaan worden aan deze eis dient men in samenspraak met de 

brandweerdienst, minimum een branddetectie te voorzien in de publiek toegankelijke 

lokalen en de aanpalende privégedeelten conform NBN S21-100. De branddetectie 

dient minimum te bestaan uit een aantal branddetectoren en een centrale. 

De detectoren worden geplaatst in de lokalen, de evacuatieruimten, de technische 

lokalen, de burelen, de lokalen toegankelijk voor het publiek, de keukens en de 

bergplaatsen die deel uitmaken van de publiek toegankelijke inrichting. De 

aangewende detectoren worden aangepast aan het brandrisico. 

De publiek toegankelijke lokalen en hun bijhorende evacuatiewegen dienen beveiligd 

te worden door rookdetectoren. 

De centrale is aangepast aan de detectoren en minimaal uitgerust met: 

- een optisch signaal dat de in bedrijfsstelling van de installatie  aanduidt; 

- een akoestisch waarschuwingssignaal; 

- een optisch waarschuwingssignaal, dat toelaat de plaats waar de  

 brand ontstaan is te lokaliseren. Dit lokaliseren moet ten minste mogelijk zijn per 

verdieping; 

- een akoestisch en optisch storingssignaal, dat verschilt van het  

 waarschuwingssignaal bij brand; 

- de centrale wordt gevoed door het openbaar elektriciteitsnet en beveiligd met 

afzonderlijke zekeringen. In geval het openbaar  

 elektriciteitsnet uitvalt zorgt een secundaire stroombron automatisch voor de 

voeding van de installatie. 

131.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het 

publiek toegankelijke gedeelte: 

- aanrechtkeukens; 

- keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen uitgerust zijn met een vaste 

automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een  

 mechanisme dat bij in werking treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer 

afsluit; 

- muurkasten; 

- lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden.  
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131.3. Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafonds, balken, van de (valse) muren, 

kolommen trappen en van de (valse) vloeren moeten voldoen aan eisen van de 

wanden van lokalen (zie tabel 1). 

Indien niet kan voldaan worden aan deze eis dient men minimum een rookdetectie te 

voorzien in de voor het publiek toegankelijke lokalen en de aanpalende 

privégedeelten conform NBN S21-100. 

131.4. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voege treden van dit reglement, 

dienen geplaatst te worden door plaatsers welke gecertificeerd zijn door een 

geaccrediteerd organisme zoals het ISIB. Attesten dienen voorgelegd te worden 

bij het inspectiebezoek van de brandweer. De deuren dienen voorzien te zijn 

van een Benor/Atg-label. 

 

Artikel 132: Materialen – versiering 

132.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend. 

132.2. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier 

alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen 

toegankelijk voor het publiek noch als versiering noch als bouwmateriaal aangewend 

worden.  

132.3. De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet 

bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere 

horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen 

geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.  

132.4. De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepassing:  

 

 

Tabel 1 

Vloerbekledi

ngen  

Bekledingen 

van verticale 

wanden  

Plafonds en 

valse plafonds  

 

A0 A0 A0 Technische lokalen en ruimten, 

Parkeerruimten, 

Collectieve keukens, 

Machinekamer en schachten 

- van de liften en goederenliften 

- van paternosterliften, container 

  transport en goederenliften met  

  laad- en losautomatisme, 

- van hydraulische liften 

A2 A1 A1 Binnentrappenhuizen (met inbegrip van 

sassen en overlopen), 

Evacuatiewegen, 

Overlopen van liften, 

Huiskeukens 

A3 A2 A2 Liftkooien en goederenliften 

A3 A2 A1 Zalen, lokalen toegankelijk voor het 

publiek 

A3 

 

A3 

 

A2 

 

Alle andere lokalen die hierboven niet 

vermeld werden 
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132.5. Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, 

indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien.  

 

Artikel 133: Trappen 

133.1. De trappen zijn vast en voorzien van stevige leuningen. De trap dient gemakkelijk 

begaanbaar te zijn en vlotte evacuatie mogelijk maken. De treden moeten slipvrij 

zijn.  

133.2. Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het 

publiek toegankelijke lokalen heeft, moeten deze door vaste trappen bediend worden.  

Trappen evenals de overlopen dienen een stabiliteit bij brand van ½ h te hebben of 

dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met Rf 1/2 h. 

Houten trappen dienen aan de onderzijde bekleed met brandwerende beplating; 

materialen en uitvoering dienen analoog te zijn aan deze van een getest plafond met 

Rf ½ h. 

 

Artikel 134: Stooklokaal en technische ruimtes 

134.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden afgesloten ten opzichte van het lokaal 

toegankelijk voor het publiek door wanden Rf ½ h en zelfsluitende deur Rf ½ h.  

134.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit van 30 kW of meer en kleiner dan 70 

kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te worden.  

134.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden 

ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de 

voorschriften van de norm NBN B61-001 en geven niet rechtstreeks uit in een 

publiek toegankelijk lokaal; 

De toegangsdeuren tot het stooklokaal moeten openen in de vluchtzin. De toegang 

via een sas met wanden Rf 2 h en zelfsluitende deuren Rf ½ h en een oppervlakte van 

tenminste 2 m², kan vervangen worden door een zelfsluitende deur Rf 1 u op 

voorwaarde dat deze niet rechtstreeks uitgeeft op een trappenhuis noch op een 

liftoverloop noch in een lokaal met bijzonder risico. 

134.4. De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een 

schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der 

verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte 

of recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek 

toegankelijke lokalen.  

134.5. Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal 

de exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter 

moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid. 

134.6. Indien de gasmeters opgesteld staan in de publiek toegankelijke lokalen dienen deze 

afgeschermd te worden door wanden Rf ½ h en deuren Rf ½ h en voorzien van een 

voldoende verluchting. 

134.7. Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een vaste 

opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn verboden. 

  

Artikel 135: Uitgangen 

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

of op een hiermee gelijkgestelde plaats.  
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135.2. Inrichtingen of gedeelten van inrichtingen, waar het maximum aantal personen 

honderd of meer bedraagt, moeten over ten minste twee afzonderlijke uitgangen 

beschikken. 

135.3. Twee + n afzonderlijke uitgangen zijn vereist voor inrichtingen of gedeelten van 

inrichtingen waar het maximum aantal personen vijfhonderd of meer bedraagt, 

waarbij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de 

maximale bezetting van de inrichting of gedeelten van inrichting. 

135.4. Het berekenen van het aantal uitgangen moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij 

het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de 

lagere verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. 

135.5. Geen enkel punt van de inrichting, van de lokalen waar het publiek wordt toegelaten, 

mag zich verder bevinden dan 30 m van de dichtstbijzijnde uitgang of van de 

dichtstbijzijnde evacuatieweg , dit is een uitgangsweg met wanden Rf 1 u en 

zelfsluitende deuren Rf ½ u, uitgezonderd de liftdeuren. 

135.6. Bijkomend mag geen enkel punt van de inrichting, van de lokalen waar het publiek 

wordt toegelaten zich verder bevinden dan 60 m van de tweede uitgang (indien 

vereist) of van de tweede evacuatieweg (indien vereist) met wanden Rf 1 u en 

zelfsluitende deuren Rf ½ u. 

135.7. De uitgangswegen en deuren moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is 

- in centimeter - aan het aantal personen, die ze moeten gebruiken om de inrichting te 

ontruimen. 5.8. Elke bestaande uitgang moet evenwel een vrije breedte hebben van 

minimum 70 cm en een minimum vrije hoogte van 2 m.  

135.9. Verdiepingen waar het maximum aantal personen minder dan 100 personen bedraagt, 

moet over ten minste één trap beschikken. 

135.10. Verdiepingen waar het maximum aantal personen 100 of meer en minder dan 500 

personen bedraagt, moeten over ten minste twee afzonderlijke trappen beschikken.  

135.11. Verdiepingen waar het maximum aantal personen 500 of meer bedraagt, moeten over 

ten minste 2 + n afzonderlijke trappen beschikken, waarbij "n" het geheel getal is 

onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van de 

verdieping. 

135.12. De trappen moeten een totale breedte hebben in centimeter ten minste gelijk aan het 

aantal personen, door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de 

inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 indien het om dalende trappen gaat 

en vermenigvuldigd met 2 indien het om stijgende trappen gaat. Het berekenen van 

deze breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het verlaten van het 

gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de naburige verdieping 

begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. De minimumbreedte voor 

elke trap bedraagt minimum 70 cm. 

135.13. Om aan de eisen van 5 § 1 – Uitgangen en trappen te voldoen: 

- komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan 

tien procent niet in aanmerking; 

- moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 

20 cm; 

- draaitrappen kunnen toegestaan worden, mits de aantrede op de looplijn minimum 

24 cm bedraagt; 

- roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden. 

 

Artikel 136: Terras 
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136.1. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras 

een doorgang voorzien worden gelijk in breedte als de deur, dit om een mogelijke 

evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. 

136.2. De doorgang op het terras moet minstens 70 cm breed zijn. De opstelling van alle 

terrassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw of aanpalende 

gebouwen niet in het gedrang brengen. 

136.3. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet 

het textiel van klasse A2 ‘zelfdovend en niet druipend’ zijn. Attesten dienen 

beschikbaar te zijn voor de brandweer. 

136.4. Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een 

veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838. 

136.5. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen zijn verboden. De andere 

verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn en minimum 1 m rond het element 

dient een brandwerend element te worden aangebracht. Het verwarmingselement 

mag het afdekzeil niet aanstralen. 

  

Artikel 137: Evacuatieweg 

Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die toegang geeft tot trappenhuizen, 

vluchtterrassen of uitgangen.  

  

Artikel 138: Vluchtterras 

Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw, die toegang geeft tot trappen.  

 

Artikel 139: Recipiënten 

139.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor 

gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden.  

139.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toegankelijk voor het publiek of de 

aanhorende lokalen zijn eveneens verboden. 

 

§ 2 - Uitgangen en trappen 

 

Artikel 140 

140.1.  Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen 

belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige 

breedte ervan te verminderen.  

In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en 

uitstalstands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek. Het is 

verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die een 

vlotte evacuatie in gevaar kunnen brengen of vertragen. De exploitant zorgt ervoor 

dat de aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo 

geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen. 

140.2. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van de 

inrichting. De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van 

elkaar uitkomen op de openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich 

veilig van het gebouw te kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw 

snel en veilig kunnen ontruimen. 

140.3. De trappen, gangen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de 

term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de 

inrichting mogelijk maken 
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140.4.  Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting gelegen is, gebruikt wordt als 

privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen 

als uitgang van dit privé gedeelte.  

Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting gelegen is, gebruikt wordt als 

privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang afgescheiden 

met wanden Rf 1 u en zelfsluitende deuren Rf ½ u van de publiek toegankelijke 

inrichting, vereist. 

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

trappen, die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in Hoofdstuk 7 – 

Pictogrammen vermelde pictogrammen. De zichtbaarheid van de pictogrammen 

wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de 

veiligheidsverlichting. Zij moeten vanuit alle delen van de voor het publiek 

toegankelijke lokalen goed waarneembaar zijn en in verhouding staan tot de afmeting 

van de ruimte. De tweede of derde uitgang mag eventueel aangeduid worden met het 

pictogram "nooduitgang", vermeld in Hoofdstuk 7 – Pictogrammen. 

140.6. Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen geval vergrendeld of 

met een sleutel gesloten worden. Uitgangsdeuren, die zich op minder dan hun breedte 

van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen open en moeten tijdens de 

openingsuren van de inrichting permanent en vergrendeld openblijven. 

140.7. Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder type, die bij 

gewone druk alleen naar binnen kunnen draaien maar bij een sterkere druk ook naar 

buiten kunnen draaien; deze hoeven niet permanent en vergrendeld open te blijven 

tijdens de openingsuren van de inrichting. 

140.8.  De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide 

richtingen opendraaien. 

140.9. De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de 

vluchtzin opendraaien. 

140.10. Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen gebruikt worden voor 

uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven, met inbegrip van de bijhorende 

sasdeuren mits zij bij het uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect 

automatisch in open stand worden gebracht en mits zij op een eenvoudige wijze (met 

zogenaamd paniekbeslag) kunnen opendraaien in de vluchtzin. 

140.11. Trommeldeuren, draaipaaltjes, deuren die niet in de vluchtzin opendraaien en 

schuifdeuren die niet kunnen opendraaien in de vluchtzin zijn in uitgangen slechts in 

overtal toegelaten. 

140.12. Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie 

van de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen. 

140.13. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een 

opvallend merkteken dragen. 

 

§ 3 - Technische installaties  

 

Artikel 141 

Van de technische installaties dienen steeds geldende keuringsattesten conform 

hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de brandweerdienst. 

 

Artikel 142: Verlichting en elektrische installaties 

142.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als 

kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 
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142.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en 

automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen 

armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen 

(gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle 

lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting 

dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte 

voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De 

veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen 

functioneren. 

142.3. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de 

gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de 

uitgangen van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te 

stellen en de bij brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, 

dienen de veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te 

treden gedurende één uur. 

142.4. Indien het lokaal toegankelijk voor het publiek meerdere verdiepingen (gelijkvloers 

en tenminste twee verdiepingen) omvat of deel uitmaakt van een gebouw met 

meerdere verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een 

brandmeldinstallatie voorzien te worden conform NBN S21-100. 

 

Artikel 143: Verwarming en brandstof 

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 

genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de 

verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 

 

Artikel 144: Open vuur 

144.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, 

petroleumlampen is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen 

brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. 

144.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel 

toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen en mits ze bij het gebruik of 

bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen 

dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed 

vakmanschap.  

 

Artikel 145: Andere technische installaties (verluchting, rook- en warmte afvoerinstallaties, 

liften, roltrappen…)  

In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor 

andere technische installaties. 

 

§ 4 - Brandbestrijdingsmiddelen  

 

Artikel 146 

146.1. De exploitant moet voldoende brandblusmiddelen aanbrengen, aangepast aan de 

omstandigheden.  

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek, moeten snelblustoestellen van het type 6 

kg poeder ABC / waterschuim conform EN3 aangebracht worden à rato van 1 stuk 

per 150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee snelblustoestellen. Deze 

snelblustoestellen dienen goed over de oppervlakte toegankelijk voor het publiek te 
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worden verdeeld. Op elke verdieping moet minstens 1 snelblustoestel worden 

aangebracht. 

146.2. In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 500 m² 

dienen muurhaspels met axiale voeding geplaatst te worden (conform NBN EN 671-

1). aangesloten via een aangepaste leiding op de openbare waterbedeling of ander 

gelijkwaardig voedingssysteem. Deze muurhaspels dienen op oordeelkundig gekozen 

plaatsen opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting kan bespoten worden. 

Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de af te leggen afstand vanaf om 

het even welk punt tot het dichtst bijgelegen toestel niet meer bedraagt dan de lengte 

van de gebruikte haspels. De haspels dienen gevoed met een leiding onder druk 

zodanig dat het debiet bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of groter dan 24 

l/min. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in staal of in een metaal dat 

minstens dezelfde waarborgen biedt. 

146.3. In de nabijheid van de stookplaats moet een toestel met 5 kg CO2 of 6 kg poeder 

ABC / waterschuim conform EN3 opgesteld zijn, indien de verwarming niet gebeurt 

met aardgas. 

146.4. In keukens moet een snelblustoestel van het type 5 kg CO2 of 6 kg ABC poeder of 

gelijkwaardig aanwezig zijn. 

Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig te zijn. Voor frituurketels 

dient een goed sluitend metalen deksel in de onmiddellijke nabijheid voorzien te 

worden. 

146.5. De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een 

automatische blusinstallatie. 

146.6. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn 

tegen vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden (zie Hoofdstuk 7 - 

Pictogrammen) gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. 

Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 

 

§ 5 - Organisatie 

 

Artikel 147 

147.1. De inrichting moet op het openbaar telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke 

nabijheid van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te gebruiken is, 

moeten de oproepnummers van de hulpdiensten goed zichtbaar aangeduid worden. 

147.2. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht 

worden. Sommige personeelsleden, vooraf aangeduid omwille van de permanentie en 

de aard van hun functies, moeten geoefend worden in het hanteren van de 

brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting. 

147.3. Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te 

worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn 

en asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een 

goed sluitend metalen deksel of van het type “vlamdovend”. 

147.4. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte 

voorwerpen of opgeslagen worden. 

147.5. Het maximum aantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet worden 

aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) 

wordt aangebracht door de exploitant, die alle nodige maatregelen neemt om 

overschrijding van dit aantal te voorkomen. 
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Hoofdstuk 6 - Controle, afwijkingen en administratieve maatregelen 

 

Artikel 148 

148.1. Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door 

een bevoegd persoon (BP), een bevoegd installateur (BI) of een daartoe 

erkend/geaccrediteerd organisme (EO). 

 

Installatie controleorgaan periodiciteit 
Personenliften EO 3 maandelijks 
Goederenliften EO jaarlijks 
Centrale verwarming en schouwen BI/BP jaarlijks 
Dampkappen BI/BP jaarlijks 
Alarm * BI/BP jaarlijks 
Brandbestrijdingsmiddelen * BI/BP jaarlijks 
Individuele gasverwarmingstoestellen * BI Jaarlijks 
Veiligheidsverlichting Uitbater 3 maandelijks 
Staat brandwerende deuren Uitbater jaarlijks 
Gasinstallatie * EO 5 jaarlijks 
Laagspanning * EO 5 jaarlijks 
Hoogspanning EO jaarlijks 

 

148.2. 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. Aan de opmerkingen, gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant 

onmiddellijk het passend gevolg geven. 

148.3. In elk publiek toegankelijk lokaal dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen 

voor de burgemeester en de bevoegde ambtenaren. Dit register bevat informatie over 

veiligheidsvoorschriften en vergunningen: 

- exploitatievergunning; 

- aantal toegelaten personen; 

- verslagen van de periodieke controles; 

- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en 

ontploffing (indien van toepassing). 

148.4. De exploitant zal te allen tijde toegang tot de inrichting verlenen aan de burgemeester 

en de bevoegde ambtenaren. Op hun vraag is hij verplicht het bewijs te leveren dat de 

voorschriften van dit reglement zijn nageleefd wat betreft de reactie bij brand van de 

bouwmaterialen en de weerstand tegen brand van de bouwelementen. 

148.5. In verband met de voorschriften van dit reglement kunnen de gemeentelijke 

autoriteiten steeds afwijking verlenen. De vraag tot het verkrijgen van een afwijking 

moet ingediend worden aan de hand van een gemotiveerd gedetailleerd verslag. Dit 

verslag vermeldt de redenen, waarom een afwijking als noodzakelijk voorkomt. Bij 

het verlenen van een afwijking is de exploitant ertoe gehouden de aanvullende 

voorzorgsmaatregelen, die eventueel door de gemeentelijke autoriteiten worden 

opgelegd op advies van de brandweer, uit te voeren. 

148.6. De gemeentelijke autoriteiten kunnen steeds bijkomende maatregelen opleggen en zo 

nodig ter vrijwaring van de openbare veiligheid de sluiting van de inrichting bevelen. 
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Hoofdstuk 7 - Pictogrammen 

 

Artikel 149 

Uitgang(en), nooduitgang(en) en brandbestrijdingsmiddelen (volgens veiligheids- en 

gezondheidssignalisering op het werk volgens KB 17 juni 1997 - BS 19 september 1997). 

 

149.1 Uitgangen en nooduitgangen  

Kleuren: wit op een groene achtergrond.  

 

                 
 

Plaats en richting van een uitgang die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen 

wordt gebruikt. (dit teken mag in een andere stand geplaatst worden). 

 

of 

    
 

 

 
 

Richting van een nooduitgang naar links (een symmetrisch teken wordt gebruikt voor een 

nooduitgang naar rechts). 

 

of  

 



Uniform gemeentelijk politiereglement : afzonderlijk deel B - Arendonk Pagina 129 
 

 
 

Richting van een nooduitgang rechtdoor. 

 

Kleuren: zwart op een witte achtergrond.  

 
Plaats van een uitgang, waarvan de deur niet in de vluchtrichting opendraait, die gewoonlijk 

door de in de inrichting aanwezige personen wordt gebruikt.  

 

149.2 Brandbestrijdingsmiddelen 

Kleuren: wit op een rode achtergrond 

      

   
 

snelblustoestel axiale muurhaspel 
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Artikel 150: Strafsanctie  

Onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem verleend door de wet van 30 juli 

1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte 

verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, worden 

inbreuken op de artikelen 3 tot en met 149, gestraft met een gemeentelijke administratieve 

geldboete van maximum 250,00 EUR.1 

 

Artikel 151: Voorlopige sluiting van een inrichting 

De burgemeester kan de voorlopige sluiting bevelen van de inrichting die niet voldoet aan de 

voorgeschreven veiligheidsmaatregelen conform artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 

betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering 

van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 

 

Artikel 152 

152.1. Inwerkingtreding 

Dit hoofdstuk treedt in werking op datum van goedkeuring van deze 

politieverordening door de gemeenteraad. 

152.2. Overgangsbepaling 

De publiek toegankelijke inrichtingen, die op datum van goedkeuring van deze UGP 

door de gemeenteraad, reeds geëxploiteerd werden als publiek toegankelijke 

inrichtingen, moeten voldoen aan de overige artikelen van deze politieverordening 

uiterlijk 12 maanden na ontvangst van het attest van brandveiligheid volgend op een 

controlebezoek van de brandweer tenzij anders bepaald in het door de brandweer 

goedgekeurd stappenplan.2 Deze termijn kan voor bepaalde aanpassingen 

verminderd worden indien uit de vaststellingen blijkt dat er een acuut gevaar dreigt 

voor de openbare veiligheid. De duur van deze verkorte uitvoeringsperiode wordt 

bepaald in functie van het vastgestelde gevaar. 

152.3. Afwijkingen 

Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze 

politieverordening, kan de burgemeester, op advies van de bevoegde brandweer, 

afwijkingen toestaan voor zover deze afwijkingen niet in strijd zijn met hogere 

wetgeving en een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau 

beoogd met deze politieverordening.3 

Dit geldt ook voor gebouwen of lokalen die occasioneel voor het publiek 

toegankelijk zijn. Voor deze gebouwen kan de burgemeester ook bijkomende 

verplichtingen inzake brandveiligheid opleggen. 

                         
1  Op de artikelen die eerder van bouwtechnische aard zijn, wordt geen gemeentelijke 
administratieve geldboete voorzien. Indien aan deze artikelen niet voldaan is, zal er immers 
geen attest van brandveiligheid worden afgeleverd door de burgemeester zodat de inrichting 
niet kan geopend worden. 
De artikelen waarop wel een GAS voorzien wordt, hebben niet enkel tot doel om een geldboete op 
te leggen, maar ook en vooral dat de inrichting zich in orde stelt met de voorschriften. 

2  Het nazicht van de brandveiligheid in alle publiek toegankelijke inrichtingen door de 
brandweer zal geruime tijd in beslag nemen. De ene soort instellingen zal potentieel een hoger 
risico hebben qua brand dan andere soorten instellingen. Gezien niet alles gelijktijdig kan 
gecontroleerd worden, bepaalt de burgemeester in overleg met de brandweercommandant welke 
soort instellingen eerst zullen gecontroleerd worden. 
3  Bij controle door de brandweer vermeldt de brandweer in het brandpreventieverslag meteen 
waaraan reeds voldaan werd, alsook waarvoor eventuele afwijkingen kunnen toegestaan worden 
binnen de hierboven aangegeven beperkingen. 
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Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient duidelijk gemotiveerd te zijn. 

Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende 

veiligheidsmaatregelen, dienen te worden bijgevoegd. 

Een ‘afwijking’ geldt steeds per inrichting en kan nooit als algemeen toepasbaar 

worden beschouwd. 

 



Uniform gemeentelijk politiereglement : afzonderlijk deel B - Arendonk Pagina 132 
 

Afdeling XIII: Brandveiligheid in publiek toegankelijke tenten
4
 

 

Artikel 1: Toepassingsgebied 

1.1. Deze bepalingen zijn van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals tenten, 

circussen (?), inrichtingen in open lucht e.d.
5
 

Voor de kermisattracties verwijzen we naar Afdeling III – Hoofdstuk II. De 

voorschriften inzake brandveiligheid in onderhavig hoofdstuk zijn ook van toepassing 

op de kermisattracties. 

1.2. Het is verboden om inrichtingen van tijdelijke aard die toegankelijk zijn voor het 

publiek, op te stellen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de 

burgemeester. 

1.3. Voor de aanvang van het evenement kan er een controle te gebeuren door de brandweer 

voor zover het een inrichting van tijdelijke aard betreft met een bruto-oppervlakte van 

500 m² of meer. 

 

Artikel 2: Veiligheidseisen inzake de inplanting en toegangswegen 

2.1. De ruimte rond de tent(en) en eventuele andere tijdelijke constructies 

 moet steeds een vrije doorgang waarborgen van 4 m. 

2.2. Binnen deze vrije doorgang mogen geen verkooppunten, voertuigen, toi- 

 letvoorzieningen, bevestigingspunten van spantouwen, noch andere hin- 

 dernissen opgesteld staan. 

2.3. De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer, volgens volgende 

leidraad. De voertuigen van de brandweer moeten ten minste tot op 60 m van één zijde 

van de inrichting kunnen naderen.  

Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en 

opstelplaats: 

- ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg; 

- ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare 

weg en die de volgende karakteristieken vertoont: 

- minimale vrije breedte: 4 m; 

- minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant; 

- minimale vrije hoogte: 4 m; 

- maximale helling: 6% 

- draagvermogen: derwijze dat de voertuigen, zonder verzinken, met een 

maximale asbelasting van 13 ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze 

het terrein vervormen; 

2.4. De organisator zorgt voor voldoende parking voor auto’s en fietsen alsook voor een 

ordentelijk parkeren van deze voertuigen. 

 

Artikel 3: Veiligheidseisen inzake de opbouw en evacuatie 

3.1. Het zeil en de eventuele harde zijwanden van de tent en eventuele andere tijdelijke 

constructies moeten uit materialen gemaakt zijn met een reactie bij brand, minimum 

klasse A2 of M2 conform bijlage 5 van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de 

                         
4 Krachtens artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 (20/09/1979) betreffende de preventie van 
brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, kan de gemeenteraad verordeningen in geval van 
branden en ontploffingen uitvaardigen. 

5  De opbouw van kermistoestellen is geregeld in het KB van 19 juni 2003 betreffende de 
uitbating van kermistoestellen. Dit KB bevat evenwel geen maatregelen betreffende 
brandpreventie zodat onderhavig hoofdstuk op dit punt van toepassing is.  
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basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 

moeten voldoen. 

3.2. De versieringen moeten uit materialen gemaakt zijn met een reactie bij brand, minimum 

klasse A2 of M2 conform bijlage 5 van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de 

basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 

moeten voldoen. 

 Zijn bijgevolg verboden: 

- gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, 

evenals gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen; 

- materialen die bij lage temperatuur smelten; 

- versieringen die de evacuatie kunnen hinderen zoals o.a. netten, losse doeken e.d. 

3.2. De tent moet minimum 2 uitgangen hebben.  

Indien de bezetting in de tent meer dan 500 personen bedraagt, dienen minimaal 2 + N 

uitgangen te worden voorzien waarbij N het geheel getal is onmiddellijk groter dan de 

deling door 1000 van de maximale bezetting. 

De uitgangen moeten verder zodanig over de tent verdeeld zijn dat er vanuit gelijk 

welke plaats in de tent nooit meer dan 30 m moet afgelegd worden om een rechtstreekse 

uitgang te bereiken. 

3.4. Iedere uitgang moet minstens 80 cm breed zijn. De totale breedte van de uitgangen is 

minstens gelijk aan, in centimeter uitgedrukt, het maximaal aantal gelijktijdige 

aanwezigen in de tent. 

Het aantal gelijktijdige aanwezigen wordt berekend aan de hand van maximum 1 

persoon per m
2
 oppervlakte van de tent gemeten tussen de wanden. 

3.5. Iedere uitgang moet over een breedte en een hoogte van minstens 2 m volledig vrij 

blijven (voor een uitgang via een opening met schuin weghangend deel van een tentzeil 

wordt enkel dat deel van de uitgang in rekening gebracht dat minimum 2 m hoog is). 

Spantouwen en hun bevestigingspunten mogen de evacuatie niet hinderen. 

3.6. De uitgangsdeuren moeten openen in de richting van de ontruiming. 

3.7. Gangen, met een minimale breedte die gelijk is aan de breedte van de uitgang of 

nooduitgang waarop ze uitgeven, moeten steeds geheel vrij gehouden worden van 

belemmeringen en moeten een snelle ontruiming mogelijk maken. Zij moeten 

rechtstreeks naar de uitgangen en nooduitgangen leiden en mogen hiervoor in geen 

geval andere bezette ruimten doorlopen.  

De tafels en stoelen moeten zodanig opgesteld worden dat de doorgangen naar de 

nooduitgangen en brandblustoestellen volledig vrij blijven. 

3.8. De plaats van elke uitgang en nooduitgang moet aangegeven zijn door een reglementair 

pictogram dat voldoet aan de bepalingen van het KB van 19 december 1997. De 

verlichting van de pictogrammen wordt zowel door de normale elektrische verlichting 

als door de veiligheidsverlichting verzekerd. 

 

Artikel 4: Veiligheidseisen inzake de elektrische installaties 

4.1. De tent en de eventuele andere tijdelijke inrichtingen mogen enkel elektrisch verlicht 

worden. 

4.2. De tent moet uitgerust zijn met een veiligheidsverlichting die voldoet aan de geldende 

Belgische normen terzake. 

De veiligheidsverlichting moet een voldoende lichtsterkte hebben om hindernissen 

zichtbaar te stellen en om een veilige en ordelijke ontruiming te verzekeren (minimaal 

op te hangen boven elke uitgang en nooduitgang en verder in de gangen indien dit nodig 

is voor een veilige evacuatie). 
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Deze verlichting moet onmiddellijk en automatisch in werking treden bij het uitvallen 

van de gewone verlichting. 

De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen 

functioneren.  

4.3. Alle verlichting moet op een veilige wijze worden opgehangen (voldoende afstand ten 

opzichte van o.a. het tentzeil of lichte wanden, eventuele versieringen, enz… en stabiele 

ophangpunten hebben) zodat geen brand- of ander gevaar kan ontstaan. 

4.4. Indien de openbare verlichting onvoldoende is, moet buiten de tent(en) gezorgd worden 

voor verlichtingspunten nabij de uitgangen en nooduitgangen. 

4.5. De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de voorschriften van de geldende 

wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de 

Elektrische Installaties (AREI). 

 

Artikel 5: Veiligheidseisen inzake verwarmingsinstallaties 

5.1. In verband met de verwarmingsinstallaties moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen 

worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. 

De afvoerkokers voor verbrandingsgassen moeten grondig geïsoleerd worden zodat zij 

geen brandgevaar opleveren. 

5.2. Inwendige verbrandingsmotoren, warmeluchtgeneratoren evenals de brandstofvoorraad 

(in metalen recipiënten) moeten op een veilige plaats ondergebracht worden, buiten de 

tent en buiten de andere tijdelijke inrichtingen, op een afstand van ten minste 1 m van de 

buitenwand. 

5.3. De aanwezigheid van verplaatsbare verwarmingstoestellen, flessen met vloeibaar 

gemaakte brandbare, brandbevorderende of giftige gassen, brandbare vloeistoffen en 

licht brandbare vaste stoffen, is verboden in de tent en in andere tijdelijke inrichtingen. 

5.4. Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gestookt met alcohol, benzine of 

petroleum is streng verboden. 

5.5. Indien vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden, moeten de flessen en 

houders geplaatst worden op een voor de hulpdiensten gemakkelijk bereikbare, goed 

verluchtbare veilige plaats buiten de tent en buiten de eventuele andere tijdelijke 

constructies. 

De verbinding met de toestellen zal uitgevoerd worden met buizen in roodkoper. De 

verbindingen moeten gemaakt worden conform de wetgeving op de gasinstallaties. 

5.6. Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad of kookdoeleinden is slechts 

toegestaan in stands of tenten die daarvoor speciaal zijn uitgerust. 

Nabij deze verwarmings- of kooktoestellen moeten, bijkomend, één of meerdere 

geschikte en bedrijfsklare draagbare blustoestellen opgesteld worden. 

 

Artikel 6: Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen 

6.1. De inplanting van de tent en de andere tijdelijke inrichtingen mag het gebruik van 

aanwezige hydranten en gasafsluiters niet verhinderen. De hydranten, gelegen nabij de 

toegangswegen, moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk 

bereikbaar zijn. 

6.2. In de tent en de andere tijdelijke inrichtingen moeten draagbare snelblustoestellen met 

minimum 6 kg ABC-poeder ofwel andere specifieke snelblustoestellen, afhankelijk van 

het risico, aanwezig zijn. Er moet minstens 1 toestel per 150 m
2 

voorzien worden, met 

een minimum van twee snelblustoestellen. 

Deze snelblustoestellen moeten op goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaatsen 

aangebracht worden (nabij de uitgangen, nabij een podium of een toog, enz.). 
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Deze snelblustoestellen moeten door een bevoegde firma nagezien en op deugdelijkheid 

beproefd worden. 

6.3. In de tent of in de andere tijdelijke inrichtingen mogen geen ballonnetjes gevuld met een 

brandbaar en/of giftig gas aanwezig zijn. 

6.4. Ten minste twee afgevaardigden moeten met de veiligheid belast zijn om preventief 

toezicht te kunnen uitoefenen en onmiddellijk te kunnen ingrijpen in geval van brand of 

andere onregelmatigheid.  

6.5. Bij afloop van het evenement moet een afgevaardigde die belast is met de veiligheid, 

een rondgang binnen en buiten de tent en de andere tijdelijke inrichtingen uitvoeren. 

 

Artikel 7: Afwijkingen 

Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze 

politieverordening, kan de burgemeester, op advies van de bevoegde brandweer, in zijn 

vergunning afwijkingen toestaan voor zover deze afwijkingen niet in strijd zijn met hogere 

wetgeving en een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met 

deze politieverordening. 

Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient duidelijk gemotiveerd te zijn. 

 

Artikel 8: Strafsanctie 

Onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem verleend door de wet van 30 juli 

1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte 

verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, worden 

inbreuken op de artikelen 1.2, 2, 3, 4, 5 en 6 gestraft met een gemeentelijke administratieve 

geldboete van maximum 250,00 EUR. 

 

Artikel 9: Intrekking of schorsing 

Onverminderd artikel 133 alinea 2 en 135 § 2 NGW, kan het college van burgemeester en 

schepenen conform artikel 119 bis NGW eveneens overgaan tot schorsing of intrekking van 

de vergunning zoals bedoeld in artikel 1.2. 
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Hoofdstuk XIV: Gemeentelijke parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra  

 

Artikel 1: Toepassingsgebied 

Deze politieverordening is van toepassing op de parken, speelpleinen, sport- en 

recreatiecentra. 

 

Artikel 2 

In de hoger genoemde parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra is het behoudens in geval 

van vergunning van de burgemeester verboden: 

1. aanwezig te zijn buiten de openingsuren vermeld op de aanwijzingsborden aan de 

toegangen, behoudens in het kader van gebeurtenissen georganiseerd door verenigingen 

die daarvoor een toelating hebben van het gemeentebestuur; 

2. heestermassieven, bloemperken, al dan niet afgesloten grasperken te betreden of te laten 

betreden tenzij het daarvoor aangelegde speel- en of ligweiden betreffen; 

3. grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen; 

4. afsluitingen te beklimmen; 

5. in bomen te klauteren; 

6. er motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden te plaatsen, achter te laten of te parkeren. 

Aanhangwagens, reclamevoertuigen alsmede auto's en slepen met een hoogst toegelaten 

gewicht van meer dan 3,5 ton zijn er eveneens verboden, behoudens dienstvoertuigen en 

voertuigen van leveranciers; 

7. enige handelsactiviteit uit te oefenen behoudens voorafgaande toelating van de 

burgemeester; 

8. dieren te laten baden in de waters; 

9. zich te gedragen, te spelen of sport te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk 

is voor zichzelf of voor de aanwezigen; 

10. voor de bezoekers, om muziekinstrumenten en/of geluidstoestellen zoals radio's te 

gebruiken (uitgezonderd de zgn. walkman, discman, mp-3speler of ander geluidstoestel 

met “oortjes”); 

11. het park, speelplein en / of speelweide op eender welke manier te verontreinigen; 

12. rijwielen en bromfietsen te plaatsen tegen bomen, plantsoenen, banken of monumenten. 

Deze verbodsbepalingen gelden niet voor de daartoe aangestelde personen in het kader van 

hun onderhoudswerken. 

 

Artikel 3 

Behoudens op de daartoe voorbehouden en als dusdanig gesignaleerde plaatsen is het 

verboden er: 

1. met voertuigen te rijden, stil te staan of te parkeren. Dit verbod geldt niet voor fietsen 

bestuurd door kinderen van 9 jaar of jonger; 

2. te varen of om het even welke watersport te beoefenen; 

3. te vissen of dieren te vangen of achter te laten; 

4. open vuren aan te leggen of barbecues te houden; 

5. ruitersport te beoefenen; 

6. te kamperen of er de nacht door te brengen; 

7. de bevroren waters te betreden; 

8. te zwemmen. 
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Artikel 4 

In de hoger genoemde parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra is het verplicht: 

1. huisdieren aan de leiband te houden. De gebruikte lengte van de leiband mag niet meer 

dan 1,5 m bedragen; 

2. de voorziene infrastructuur op een normale wijze te gebruiken; 

3. papier en andere afval in de aangebrachte vuilnisbakken te werpen; 

4. rijwielen en bromfietsen te stallen in de daartoe voorziene plaatsen. 

5. zich te gedragen naar de richtlijnen die ter plaatse door middel van aanwijzingen op 

borden of door enig ander middel ter kennis worden gebracht. 

 

Artikel 5 

Huisdieren zijn verboden in de sporthallen, zwembaden, strandzones en ligweiden, behalve de 

diensthonden van hulp- en ordediensten en de blindengeleidehonden. 

 

Artikel 6 

Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de richtlijnen van de 

verantwoordelijken of hun aangestelden. 

 

Artikel 7 

De gangen en kleedkamers van de zwembaden, de sportterreinen en sporthallen mogen slechts 

betreden worden door de deelnemers aan de desbetreffende sportbeoefening. 

Andere personen mogen zich slechts in de voor het publiek bestemde plaatsen bevinden. 

 

Artikel 8  

In de speeltuinen mogen de kinderspeeltuigen enkel gebruikt worden door kinderen tot 12 

jaar.  

 

Artikel 9: Strafsanctie 

Inbreuken op de artikelen 2, 3, 4, 5, 7 en 8 worden gestraft met een administratieve geldboete 

van maximum 250,00 EUR. 
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Hoofdstuk XV: Slotbepalingen 

 

Artikel 1 

Het vorig Algemeen Politiereglement van de gemeente Arendonk,evenals alle wijzigingen van 

(delen van) dit reglement, wordt opgeheven. 
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AANPASSINGEN 

 

- GR 11.10.2010   Toegang containerpark tweede verblijven  

 

- GR 10.01.2011  Begraafplaatsen



 

 


