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provincie Limburg       arrondissement Hasselt 
 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

ZITTING VAN 1 SEPTEMBER 2005 
AANWEZIG: de heer Jos TRUYEN, burgemeester-voorzitter, 
   de heren Miel CRAEGHS, Luc NIJS, Tom SEURS en Valeer HOOGMARTENS, schepenen, 
   de heren Jean MARTENS, Nico KNEVELS, Michel THIJS, mevrouw Nathalie VAN MELE, de heren 

Rik KISSEMBEEK, Marc BERGMANS, Guido HOOGMARTENS, Ben KNOOPS, Jo SANTERMANS, 
Vital VANCLOOSTER, mevrouw Lizy STOLLENWERK-KELLENS, mevrouw Marina HANOT, mevrouw 
Alice WEIJNJES-PAULUSSEN en de heer John SPAAN, raadsleden 

   en de heer Jean MEERMANS, gemeentesecretaris. 

 
DAGORDE: ALGEMENE POLITIEVERORDENING VOOR DE POLITIEZONE GAOZ EN BIJZONDERE 

VERORDENING ENKEL VAN TOEPASSING OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE AS 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de Nieuwe 
Gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet – Erratum; 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en 
tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke 
administratieve sancties; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot 
wijziging van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op de Omzendbrief OOP 30bis aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van de wetten 
van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe 
gemeentewet; 
 
Overwegende dat door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties een aanpassing van de bestaande 
verordeningen zich opdringt; 
 
Overwegende dat vanaf de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 waarbij titel X van boek II van het strafwetboek 
en de besluitwet van 29 december 1945 houdende verbod tot het aanbrengen van opschriften op de openbare weg worden 
opgeheven; 
 
Overwegende dat aldus voor deze opgeheven bepalingen straffeloosheid geldt; 
 
Overwegende dat een aantal gedragingen, niet opgenomen in reeds bestaande verordeningen, eveneens zorgen voor 
openbare overlast; 
 
Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is dienaangaande een algemene verordening aan te nemen voor de politiezone 
GAOZ, en tevens een bijzondere verordening enkel van toepassing op het grondgebied van de gemeente As; 
 
Overwegende dat door de goedkeuring van deze politieverordening de daarmee strijdige bepalingen in bestaande 
verordeningen worden opgeheven; 
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Met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen; 
 
BESLUIT: 

Algemene politieverordening 
 

OVERLAST 
 
Politieverordening ter beteugeling van overlast 
 
Inhoudstabel 
 
1. OPENBARE RUST 
 
1.1. Algemene bepalingen 
 
1.1.1. Geluidsoverlast 
1.1.2. Niet-hinderlijk geluid 
 
1.2. Specifieke bepalingen 
 
1.2.1. Laden en lossen 
1.2.2. Muziek 
1.2.3. Geluidsgolven privé-eigendommen en voertuigen 
1.2.4. Voertuigen 
1.2.5. Voertuigen met luidsprekers 
1.2.6. Hulpmiddelen 
1.2.7. Grasmaaiers 
1.2.8. Toestellen voor recreatief gebruik 
1.2.9. Wapens 
1.2.10. Vuurwerk 
1.2.11. Luchtdrukkanonnen 
1.2.12. Dieren 
1.2.13. Alarmsystemen in voertuigen 
1.2.14. Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn.  
 
2. OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG 
 
2.1. Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare vergaderingen, manifestaties 
 
2.1.1. Vergaderingen in open lucht 
2.1.2. Andere openbare vergaderingen 
2.1.3. Bescherming van het privé-leven 
2.1.4. Zich niet identificeerbaar vertonen op het openbaar en privaat  
       domein van de overheid  
2.1.5. Confetti en dergelijke 
2.1.6. Openbare zeden 
 
2.2. Invloed van werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten 
 
2.2.1. Werkzaamheden 
2.2.2. Invloed van werkzaamheden op het openbaar domein 
2.2.3. Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang 
2.2.4. Skateboards 
2.2.5. Drukwerken 
2.2.6. Verstoring 
 
2.3. Gebruik van gevels van gebouwen 
 
2.3.1. Huisnummers 
2.3.2. Aanduidingen van openbaar nut 
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2.4. Algemene maatregel ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid 
 
2.4.1. Geluidssignalen 
2.4.2. Bedrieglijke oproepen 
2.4.3. Toegang tot onbezette gebouwen 
 
2.5. Bijzondere maatregelen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou 
 
2.5.1. Openbare weg en voetpaden 
2.5.2. Kanalen, waterbekkens en waterlopen 
 
2.6. Verhuizingen 
 
3. DIVERSE BEPALINGEN 
 
4. AFVAL 
 
5. SANCTIES 
 
6. OPHEFFINGSBEPALING 
 
 
1. OPENBARE RUST 
 
1.1. Algemene bepalingen 
 
1.1.1. Geluidsoverlast 
 
Is verboden, om het even welk geluid, gerucht of rumoer gedurende de dag en de nacht, veroorzaakt zonder reden of 
zonder noodzaak en dat is toe te schrijven aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat van aard is de rust van de 
inwoners in het gedrang te brengen.  
Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.  
 
1.1.2. Niet-hinderlijk geluid 
 
Het geluid wordt als niet hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht wanneer 
het: 
- het gevolg is van werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd 

met toelating van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid; 
- het gevolg is van werken uitgevoerd op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen, waarvoor door de 

bevoegde overheid een vergunning werd afgeleverd, of van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan 
dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden 
getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden; 

- het gevolg is van werken of handelingen die bij hoogdringendheid of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd 
ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen; 

- het gevolg is van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voor zover de in de vergunning opgelegde 
voorwaarden worden nageleefd.  

 
1.2. Specifieke bepalingen 
 
1.2.1. Laden en lossen 
 
Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of gelijk welke voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen, 
zoals platen, bladeren, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten of andere, gelden de volgende principes: 
1° deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, op de grond geplaatst, en niet geworpen te worden; 
2° als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, dienen ze uitgerust te zijn met 
een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst kunnen worden.  
3° laden en lossen is niet toegelaten tussen 22 uur en 7 uur, uitgezonderd voor openbare dienstverlening;   
 
 
1.2.2. Muziek 
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Behoudens machtiging van de Burgemeester zijn de volgende zaken verboden in de openbare ruimte: vocale, 
instrumentale of muzikale audities, het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die 
geluidsgolven produceren of reproduceren. 
 
1.2.3. Geluidsgolven privé-eigendommen en voertuigen 
 
1.2.3.1. Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen(groene zone, parken en andere) in open lucht 
radio’s, televisietoestellen, jukeboxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en in het algemeen alle soorten 
ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 45db(A) niet 
overtreft.  
1.2.3.2. Het gebruik van deze toestellen binnenshuis, op particuliere eigendom mag niet hoorbaar zijn op de 
openbare wegen en plaatsen, onverminderd de geldende wetgeving voor wat betreft geluid van elektronisch 
versterkte muziek.  
1.2.3.3. In afwijking van 1.2.3.1. is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren, die hoorbaar 
is buiten het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden 
verondersteld door de bestuurder te zijn begaan.  
 
1.2.4. Voertuigen 
  
Het is verboden voertuigen of toebehoren bij het voertuig (o.a. koelinstallaties) draaiend te houden terwijl het voertuig 
stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is, en indien de nodige voorzorgen genomen zijn, onverminderd de bepalingen van de 
wegcode.  
 
1.2.5. Voertuigen met luidsprekers 
 
Het gebruik van voertuigen uitgerust met of voorzien van luidsprekers 
en bestemd voor het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande geschreven toelating van de burgemeester. 
Deze toelating moet steeds in het voertuig aanwezig zijn. Die toelating kan slechts toegestaan worden van 08 uur tot 18 uur 
in de periode van 1 oktober tot 31 maart en 08 uur tot 20 uur in de periode van 1 april tot 30 september. Daarenboven mag 
het voortgebrachte geluid het niveau van 50 dB(A) niet overschrijden in de woningen. Het geproduceerde geluidsniveau mag 
daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A). 
 
1.2.6. Hulpmiddelen  
 
Onverminderd artikel 43 van het KB van 15 maart 1968, houdende vaststelling van het technisch reglement op de auto’s, en 
artikel 33 van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik 
van de openbare weg, is het aanwenden van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen, 
door handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen 
en dienstverleners, met het doel de aandacht te trekken op de verkoop van een product of het verlenen van een dienst, enkel 
toegelaten, behoudens machtiging van de burgemeester: 
- voor de periode van 1 oktober tot 31 maart dagelijks tussen 9.00 u en 19.00 u. 
- voor de periode van 1 april tot 30 september dagelijks van 9.00 u tot 20.00 u. 
Afwijkingen hierop kunnen worden toegestaan door de burgemeester of zijn gemachtigde, dit na schriftelijk verzoek van de 
betrokkene. 
De bovengenoemde geluidssignalen mogen niet meer dan 50 dB(A) bedragen in de woningen. Verder mag het geluidssignaal 
niet langer dan 10 seconden duren en moet er minstens een rustpauze van 1 minuut gerespecteerd worden tussen 2 
opeenvolgende geluidssignalen. Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A). 
 
1.2.7. Grasmaaiers 
 
Het gebruik in open lucht van houtzagen of grasmaaiers en andere werktuigen aangedreven door ontploffings- en/of 
elektrische motoren is enkel toegelaten tussen 8 uur en 20 uur.  
Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden. Dit artikel is niet van toepassing 
voor de normale exploitatie van landbouwgronden. 
 
1.2.8. Toestellen voor recreatief gebruik  
 
Buiten de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn, is het verboden met 
ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen, experimenteertuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, 
persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te houden of in te richten in open lucht, op 
minder dan 300 meter van natuurgebieden, woonwijken of woonkernen of enig bewoond huis. 
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Afwijkingen op deze bepaling kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter gelegenheid van feestelijkheden of 
vieringen. 
 
1.2.9. Wapens 
 
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht en betreffende het besluit van 
de Vlaamse Regering houdende het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning van 6 februari 1991 en latere 
wijzigingen, is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenkoeren, gebouwen en op alle 
plaatsen palende aan de openbare weg, vuurwapens af te vuren. 
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die ingericht worden op officieel vergunde 
schietstanden.  
 
1.2.10 Vuurwerk 
 
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare weg als op 
private domeinen, binnenkoeren, en op alle plaatsen palende aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken 
of voetzoekers, thunderflashes, knal-en rookbussen te laten ontploffen, uitgezonderd op oudejaarsavond. 
De burgemeester is ertoe gemachtigd toelating te verlenen tot het afsteken van feestvuurwerk. 
 
1.2.11 Luchtdrukkanonnen 
 
- Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, met inbegrip van toestellen, 

al dan niet elektronisch versterkt, die het geluid laten horen van krijsende vogels, voor het verjagen van vogels bij het 
beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan na schriftelijke machtiging van de 
burgemeester. De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen.  

 
- Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een woongebied zoals 

bepaald in gewestplannen en/of andere plannen van aanleg of RUP’s.  
 
- Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 19.00 uur en 9.00 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de 

machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald.  
 
- Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren.  
 
- De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van 

hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. 
 
1.2.12 Dieren 
 
Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs. 
De houders van dieren waarvan het geluid van aard is om de rust van de omwonenden te storen zijn strafbaar met de in 
onderhavige verordening bepaalde straffen.  
 
1.2.13. Alarmsystemen in voertuigen 
 
Alarmsystemen op voertuigen die zich in de openbare ruimte of op privé-eigendommen bevinden mogen in geen geval de 
buurt verstoren.  
De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk uitschakelen. 
Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm ongepast afgegaan is, mogen de politiediensten de nodige maatregelen 
nemen om die hinder te beëindigen, op kosten en risico van de overtreder. 
 
1.2.14 Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn 
 
- Wordt bestraft met de straffen voorzien in art 4 , de uitbater van een drankslijterij die een besluit van de burgemeester 

overtreedt, waarbij met het oog op de vrijwaring van de openbare orde, de sluiting van zijn inrichting wordt bevolen.  
- de officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende ochtendopening, de voor 

het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de uitbating ervan de openbare rust verstoort zoals bepaald in 
artikel 1.1.1. De uitbater die aan dit bevel tot sluiting geen gevolg geeft, wordt bestraft met de straffen voorzien in art 4. 

 
 
2. OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG 
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2.1.Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare vergaderingen, manifestaties 
 
2.1.1 Vergaderingen in open lucht 
 
Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het organiseren van elke manifestatie op de openbare weg en 
vergadering in open lucht verboden. De aanvraag daartoe moet schriftelijk en minstens 10 kalenderdagen voor de voorziene 
datum ingediend worden.  
Elke persoon die deelneemt aan een vergunde samenscholing op de openbare weg, of een vergadering in open lucht, dient 
zich te schikken naar de bevelen van de politie die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of 
te herstellen.  
De houders van de in dit artikel bedoelde toelating zijn verplicht zich te schikken naar de voorwaarden vervat in het 
toelatingsbesluit.  
 
2.1.2. Andere openbare vergaderingen 
 
De burgemeester moet minstens 48 uur op voorhand op de hoogte gebracht worden van de openbare vergaderingen die niet 
in openlucht plaatsvinden.  
 
2.1.3. Bescherming van het privé-leven 
 
Alle manifestaties met als doel eisen te doen gelden aan privé-woningen van personen die deze eisen kunnen inwilligen of 
de inwilliging ervan kunnen bewerkstelligen, zijn verboden 
De persoonlijke afgifte van petities of eisenbundels aan privé-woningen door een beperkte delegatie van maximum 5 
personen kan wel toegelaten worden op voorwaarde dat de bestemmeling aanwezig is er erin toestemt ze in ontvangst te 
nemen. De toestemming hiertoe dient te worden gevraagd aan de burgemeester. 
 
2.1.4. Zich niet identificeerbaar vertonen op het openbaar en privaat domein van de overheid 
 
Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke en voorafgaande 
gemotiveerde toelating van de burgemeester, is het verboden op het openbaar en privaat domein van de overheid 
het gelaat volledig te bedekken zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is. 
Het in het voorgaande lid voorziene verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en 
sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt, zoals bijvoorbeeld carnaval, processies, georganiseerde 
stoeten, Sinterklaas, Kerstman e.a. 
Het is voor iedereen, ook de gemaskerde, vermomde of verklede personen verboden: 
- iemand aan te klampen; 
- aanstootgevende handelingen te plegen; 
- voorwerpen, die enig gevaar voor zichzelf of voor anderen kunnen veroorzaken, te dragen of te gebruiken; 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het gelaat verstaan: “het voorhoofd, de wangen, de ogen, de 
oren, de neus en de kin”.  
Elke persoon moet zich steeds op het eerste verzoek vanwege de politie identificeren.  
Het is verboden zich te verkleden in de actuele ambtskledij van burgerlijke en militaire overheden en 
politieambtenaren. 
 
2.1.5. Confetti en dergelijke 
 
Het is verboden tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties computerconfetti en andere materialen 
bestaande uit kunststof(plastiek) te werpen of te bezitten, alsook spuitbussen met kleur- en scheerschuim en spuitbussen 
met kleurhaarlak, schoensmeer, en/of enig ander middel dat kwetsuren en/of schade kan veroorzaken aan personen en/of 
goederen, op de openbare weg of in de openbare inrichtingen te gebruiken of te bezitten.  
Met computerconfetti wordt enkel bedoeld de confetti vervaardigd uit afval van computerpapier.  
- Blijft verboden: 
1. het werpen van confetti of slingerpapier in openbare plaatsen, waar dranken of eetwaren worden verbruikt; 
2. het werpen van opgeraapte confetti of slingerpapier. 
 
2.1.6. Openbare zeden 
Het is verboden op het openbaar domein, zichtbaar van op de openbare weg te urineren tenzij op plaatsen of 
accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. Het gebruik hiervan moet gebeuren met inachtneming van de 
regels van goed fatsoen.  
 
2.2. Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten 
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2.2.1. Werkzaamheden  
 
Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het uitdrukkelijk verboden werkzaamheden te 
starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de grond. 
 
De personen die werkzaamheden in boven vermelde zin wensen te starten dienen zich te houden aan de gemeentelijke 
reglementen betreffende de beschadiging van voetpaden en wegen bij private bouwwerken.  
 
Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is er toe gehouden die te herstellen in 
de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond of in de staat die in de machtiging vermeld is. 
Onverminderd de toepassing van een administratieve boete moet diegene die deze paragraaf overtreedt, de zaken 
onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de 
overtreder.  
 
2.2.2.Invloed van werkzaamheden op het openbaar domein 
 
Voor de toepassing van deze afdeling worden de werkzaamheden bedoeld die buiten de openbare weg uitgevoerd worden 
en die weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijkheid van doorgang kunnen belemmeren.  
De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven.  
Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen verspreiden mogen slecht 
aangevat worden na het aanbrengen van schermen.  
De bouwheer is verplicht de burgemeester of zijn gevolmachtigde minstens 24 uur voor het begin van de werkzaamheden 
op de hoogte te brengen van de aanvang.  
Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem onverwijld opnieuw 
schoonmaken.  
 
2.2.3. Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang 
 
- Het is verboden op het openbaar domein, op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn gelijk welke activiteit uit te 
oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals:   
- gelijk welke voorwerpen wegwerpen, gooien of voorstuwen, behoudens machtiging van de bevoegde overheid; deze 

bepaling is niet van toepassing op sportdisciplines en spelen die in aangepaste installaties worden uitgeoefend; 
- klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen, op gelijk welke constructies of installaties; 
 
De burgemeester kan bevelen alle voorwerpen weg te nemen, of laten wegnemen op kosten van de overtreder, 
waarvan de plaatsing een privatief gebruik van de openbare weg uitmaakt op de begane grond alsook erboven of 
eronder, dat een aanslag kan betekenen op de veiligheid of het gemak van doorgang en waarvan de plaatsing niet 
voldoet aan de voorschriften 
 
2.2.4.Skateboards 
 
Het gebruik van skateboards is op het openbaar domein niet toegelaten, behoudens op de daartoe aangeduide en 
ingerichte plaatsen. De plaatsen worden bepaald door het college van burgemeester en schepenen, op dit moment 
zijn dergelijke inrichtingen voorzien te:  
- achter de sporthal Schuttenbergstraat 
 
2.2.5.Drukwerken 
 
Behoudens machtiging van de burgemeester is het verboden flyers, strooibriefjes uit te delen of te verspreiden.  
Onverminderd de toepassing van de boete, moet degene die deze bepaling overtreedt de flyers en strooibriefjes 
opruimen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor dit te doen op kosten van de overtreder. 
Het bedelen van ongewenste reclame is strafbaar.   
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op andere 
plaatsen, anders dan de brievenbus. 
Het is verboden niet geadresseerd reclamedrukwerk met uitsluitend commerciële bedoelingen te deponeren in de 
brievenbussen die voorzien zijn van een tekst waarbij de bewoners te kennen geven dat zij dit niet wensen.1 

 
2.2.6.Verstoring 
 
Het is verboden op gelijk welke manier ieder concert, spektakel, evenement, sportieve bijeenkomst of gelijk welke 
bijeenkomst die door de gemeentelijke overheid toegelaten is, te verstoren. 
                                                           
1 Toegevoegd ingevolge gemeenteraadsbeslissing van 2011‐01‐20 
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2.3. Gebruik van gevels van gebouwen 
 
2.3.1. Huisnummers 
Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente toegekend werd, goed 
zichtbaar aan.  Elke bewoner is verplicht deze zichtbaar te houden.  
 
2.3.2.Aanduidingen van openbaar nut 
 
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van gelijk welke titel van een 
gebouw dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook 
wanneer deze zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel aan de straatkant, toe te staan dat aanduidingen 
van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht.  
 
2.4. Algemene maatregel ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid 
 
2.4.1. Geluidssignalen 
Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, politie en andere hulpdiensten na te bootsen. 
 
2.4.2. Bedrieglijke oproepen 
 
Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel dat bestemd is om de 
veiligheid van de gebruikers te vrijwaren is verboden.  
 
2.4.3. Toegang tot onbezette gebouwen 
 
De eigenaar moet gepaste feitelijke maatregelen nemen om de toegang tot onbezette gebouwen te verhinderen.  
 
2.5. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou 
 
2.5.1. Openbare weg en voetpaden 
 
Het is verboden op de openbare weg: 
- bij vorst water te gieten of te laten vloeien; 
- glijbanen aan te leggen; 
- sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen 
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij 
bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om 
de gladheid ervan te vermijden.  
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden 
en goten moeten vrij blijven.  
 
2.5.2.Kanalen, waterbekkens en waterlopen 
 
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.  
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester op advies van de brandweerbevelhebber afwijking verlenen van dit verbod.  
 
2.6 Ontspanningsactiviteiten en -plaatsen 
 
De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt worden voor andere spelen of 
sporten of voor andere doeleinden.  
 
2.7. Verhuizingen 
 
Geen verhuizing mag plaats hebben tussen 22 uur en 7 uur, behoudens een schriftelijke machtiging van de burgemeester.  
 
3. DIVERSE BEPALINGEN 
 
Worden bestraft met administratieve geldboetes zoals bepaald in artikel 4: 
 
3.1. Zij die nalaten de straten of doorgangen te reinigen. 
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3.2. Zij die nalaten of weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de administratieve overheid om gebouwen die 
bouwvallig zijn, te herstellen of te slopen. 
 
3.3. Zij die voorwerpen op het openbaar domein neerwerpen, plaatsen of achterlaten, die door hun val of door ongezonde 
uitwasemingen kunnen schaden. 
 
3.4. Zij die enig voorwerp op iemand werpen, dat hem kan hinderen of  bevuilen of op welke manier dan ook schade kan 
veroorzaken.   
 
3.5. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren, verboden deze onbewaakt vrij te laten rondlopen op alle 
openbare wegen en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen. Honden dienen alleszins steeds aan de leiband gehouden te 
worden. (Deze laatste verplichting geldt niet voor honden die ingezet worden voor de jacht of voor reddingsoperaties.) De 
bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider, het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren 
of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het is de personen die het dier niet in de 
hand kunnen houden, verboden deze te begeleiden. 
 
Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de begeleider, zodra ze op de openbare 
weg of op openbare plaatsen komen. Dit geldt niet voor honden van politiediensten en erkende bewakingsfirma’s. 
 
De personen die een dier begeleiden op het openbaar domein moeten steeds in het bezit zijn van de nodige hulpmiddelen 
teneinde de door het dier achtergelaten secreties op het openbaar domein te kunnen verwijderen. Deze aan het dier 
aangepaste hulpmiddelen dienen op eenvoudig verzoek getoond te worden aan de personen die bevoegd zijn om inbreuken 
vast te stellen. 
 
Begeleiders van dieren zijn verplicht om de uitwerpselen van deze dieren onmiddellijk te verwijderen. Indien de overtreder 
de uitwerpselen niet verwijderd, worden de kosten voor het opruimen en reinigen door de gemeentelijke diensten aan de 
overtreder aangerekend. 
 
De toegang met honden is verboden tot openbare gebouwen, begraafplaatsen, gemeentelijke sporthallen, sportterreinen en 
zwembaden. Dit met uitzondering van visueel gehandicapten of mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en 
erkende bewakingsfirma’s met hun honden alsook personen belast met het africhten van geleidehonden bestemd voor 
visueel gehandicapten of andere mindervaliden en die daartoe een attest kunnen voorleggen. 
 
Elke houder van een hond dient passende maatregelen te nemen om te beletten dat de hond zou ontsnappen van een privaat 
erf naar een ander privaat erf, naar een openbare plaats of naar een openbare weg. 
 
3.6. Zij die hun honden aanhitsen of niet terughouden wanneer deze de voorbijgangers aanvallen of vervolgen, 
zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt.  
 
3.7. Zij die stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen voertuigen, 
huizen, gebouwen afsluitingen van een ander of in tuinen en besloten erven werpen.  
 
3.8. Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het strafwetboek, andermans roerende 
eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen. 
 
3.9. Zij die door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk dezelfde schade veroorzaken door het 
behandelen of gebruiken van wapens of door het werpen van harde lichamen of van om het even welke stoffen. 
 
3.10. Zij die de openbare veiligheid in het gedrang brengen door ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of 
onderhoud van huizen of gebouwen, of door een belemmering of een uitgraving of enig ander werk op of nabij openbare 
straten, wegen, pleinen of banen, zonder de voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of 
waarschuwingstekens. 
 
3.11. Zij die wettig aangebrachte aanplakbiljetten aftrekken, of scheuren, of op enigerlei wijze onleesbaar maken.  
 
3.12. Zij die afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen. 
 
3.13. Zij die zich plichtig maken aan feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben.  
 
3.14. Is verboden het aanbrengen en/of plaatsen van opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, 
vlugschriften en plakbriefjes op de openbare weg en op de bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, 
omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke 
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nabijheid ervan liggende opstanden, op andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheden voor aanplakking zijn 
bestemd, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen werd gegeven voor wat 
betreft het openbaar domein, of vooraf en schriftelijk werden vergund door de eigenaar of door de gebruiker, voor zover de 
eigenaar ook zijn akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven. 
Onverminderd de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk op orde brengen, 
zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten van de overtreder.  
 
4. Afval2 
4.1 
Het is verboden op de openbare weg of in het algemeen op de openbare ruimte afval te werpen en afval achter te laten 
in en naast de vuilnisbakken of naast afvalcontainers. 
 
4.2 
Het is verboden op en langs de openbare weg en zijn aanhorigheden of in het algemeen de openbare ruimte bevuilende 
en/of verontreinigende materialen of vloeistoffen te storten of te gooien die schade kunnen berokkenen aan de 
openbare veiligheid, de hygiëne of de kwaliteit van het leefmilieu. 
   
4.3 
Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg of in het algemeen de openbare ruimte heeft bevuild of 
laten bevuilen, is verplicht deze dadelijk te reinigen.  
   
4.4 Verbranding van materialen 
4.4.1 
Onverminderd de bepalingen van het afvalstoffendecreet, het Veldwetboek en het bosdecreet is het verboden 
materialen te verbranden die hinderlijke rookgassen verspreiden, dit met uitzondering van de verbranding van 
onbehandeld, droog stukhout of steenkool. Deze bepaling geldt zowel voor verbranding van materialen in open lucht als 
via (hout)kachels, open haarden of zogenaamde allesbranders. 
   
4.4.2 
De burgemeester kan na een gemotiveerde aanvraag schriftelijke toelating geven voor uitzonderingen op artikel 4.4.1, 
bijvoorbeeld om redenen van folkloristische of sociale aard, als fytosanitaire maatregel bij bedrijfslandbouwkundige 
werkzaamheden, in het kader van het beheer van bossen, natuur en landschappen. 
De burgemeester kan toelating geven, weigeren of voorwaarden opleggen betreffende de plaats of het tijdstip. 
 
4.4.3 
Bij de vaststelling van de verspreiding van prikkelende of irriterende rookgassen dient de veroorzaker op eerste verzoek 
het vuur onmiddellijk te blussen indien deze niet over een toelating beschikt zoals omschreven in artikel 4.4.2. In 
voorkomend geval dient de toelating getoond te worden aan de toezichthouders. 
 
Er dient steeds een verantwoordelijke bij het vuur aanwezig te zijn, die waakt over brandveiligheidsvoorwaarden. 

 
4.4.4 
§1. De gebruikers van de verbrandingsinstallaties met of zonder energiewinning die niet onderworpen zijn aan een 
voorafgaande vergunning zoals voorzien in Vlarem I, moeten ervoor zorg dragen dat daarmee geen luchtverontreiniging 
wordt veroorzaakt die de gezondheid kan schaden. 
 
§2. Zij dienen tevens alle voorzorgen te treffen om de buurt niet te hinderen door geur,gas, damp, roet, stof en andere 
uitwasemingen. 
 
5. SANCTIES 
 
Inbreuken op deze artikelen zullen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe 
aangestelde ambtenaar conform de procedure vervat in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet; 
 
De omvang van de administratieve geldboete zal proportioneel zijn in functie van de ernst van de inbreuk die de boete 
verantwoordt en van eventuele herhaling. De boete zal ongeacht de omstandigheden alleszins het bedrag van het wettelijk 
voorziene maximum van € 250,00 niet overschrijden. 
 
6. OPHEFFINGSBEPALINGEN 
 

                                                           
2 Toegevoegd ingevolge gemeenteraadsbeslissing van 2011‐01‐20 
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Alle artikelen van eerdere politieverordeningen die strijdig zijn met onderhavige politieverordening worden geacht te zijn 
opgeheven.  
 

HERBERGEN 
 
Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige 
inrichtingen 
 
HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN 
 
Artikel 1. Doel 
 
Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken en 
gelijkaardige inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2, toepassingsgebied, moeten voldoen om: 

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

 
Artikel 2. Toepassingsgebied 
 
Deze reglementering is van toepassing op alle horecazaken en gelijkaardige inrichtingen waar gelegenheid is tot 
consummatie van eten of drinken door bezoekers. 
Onder horecazaken en gelijkaardige inrichtingen worden verstaan: zalen, parochiezalen, dansgelegenheden, cafés, 
restaurants, verbruikszalen, drankgelegenheden, tavernen, frituren, kantines, feestzalen, enz...  

 
Onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen die van toepassing kunnen zijn, zijn de bepalingen van deze 
verordening van toepassing op alle gebouwen, lokalen of plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon 
van een lidkaart toegang heeft. 

 
Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term “de inrichting”. 

 
Deze  bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, tenten 
en dergelijke. 
 
Artikel 3. Terminologie 
 
Artikel 3.1. Voor de terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 van het KB van 07.07.94 gewijzigd bij KB van 19.12.97 tot 
vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.  
 
Artikel 3.2. Onder netto-vloeroppervlakte van de inrichting wordt verstaan de oppervlakte toegankelijk voor het publiek, 
verminderd met de oppervlakte van de tapkasten, podiums, vestiaires en sanitair.  
 
Artikel 4. Bepaling van het aantal toegelaten personen 
 
Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria: 
- de netto-vloeroppervlakte van de inrichting 
- het aantal uitgangen 
- de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen 

 
Artikel 4.1. Op basis van de netto-vloeroppervlakte  
Het aantal toegelaten personen bedraagt: 
- voor inrichtingen voorzien van tafels en stoelen (of ander los meubilair) 1,5 personen per m2 netto-vloeroppervlakte. 

Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond; 
- voor inrichtingen zonder tafels of stoelen 3 personen per 1 m2 netto –vloeroppervlakte; 
- voor inrichtingen waar de bezoekers uitsluitend gebruik maken van zitplaatsen, zoals verbruiksalons en restaurants, 

is het toegelaten aantal aanwezigen gelijk aan het aantal zitplaatsen; 
- voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en stoelen minder dan 20 m² bedraagt, 

wordt het maximaal aantal toegelaten aanwezigen vastgesteld op 1,5 personen per 1 m2 voor de totale netto-
vloeroppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond; 

- voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en stoelen meer dan 20 m² bedraagt, 
wordt het maximaal aantal toegelaten aanwezigen vastgesteld op 3 personen per 1 m2 voor het gedeelte zonder tafels 
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en stoelen en 1,5 personen per 1 m2 voor het gedeelte met tafels en stoelen. Dit aantal wordt naar het juist hoger 
geheel getal afgerond. 

 
Artikel 4.2. Op basis van het aantal uitgangen 
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig artikel 8.1 van dit reglement , 
overeenstemt met het aantal uitgangen.  
 
Artikel 4.3. Op basis van de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen 
De uitgangswegen, uitgangen en deuren moeten een totale nuttige breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, 
aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de uitgangen van het gebouw te bereiken. 
De trappen moeten een totale nuttige breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan dat getal 
vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2 indien ze ernaar opstijgen. 
De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt tenminste 0,8m. De vrije hoogte moet minstens 2m 
bedragen. 

 
Artikel 4.4. 
Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het maximum aantal toegelaten personen tot de 
inrichting.  
Het maximaal aantal toegelaten personen wordt expliciet vermeld in de exploitatievergunning. 
Het maximum aantal toegelaten personen moet in elke inrichting worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar 
en goed zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht. 
De exploitant en eventuele organisatoren zullen maatregelen (oa. beperking aantal toegangskaarten, telsysteem, ...) 
nemen om overschrijding van dit aantal te voorkomen. 
Het aantal toegelaten personen moet eveneens uitdrukkelijk vermeld worden in de verhuurcontracten. 
 
Artikel 5. Procedure 
Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de 
binneninrichting, bij wijziging van de netto-vloeroppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de 
brandveiligheid kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd bij de Burgemeester. 
De aanvraag voor het brandveiligheidsverslag moet minstens 4 weken voor de openingsdatum schriftelijk bij de 
burgemeester ingediend worden. 
Het openhouden, openen of heropenen van inrichtingen vermeld onder artikel 2 van deze reglementering is onderworpen 
aan een exploitatievergunning af te leveren door de burgemeester, na advies van de brandweer. Deze toelating is steeds 
herzienbaar.  
 
HOOFDSTUK 2 - INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 

 
Artikel 6.1 
De toegangswegen tot de inrichting worden bepaald in akkoord met de brandweer volgens de leidraad van de 
basisnormen. 
 
Artikel 6.2 
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten 
indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang 
komen.  
 
HOOFDSTUK 3 - COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE 
 
Artikel 7. Algemeen  
De inrichting vormt minstens één compartiment. 
In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kan door de brandweer het aantal compartimenten 
verhoogd worden. 
De inrichting dient gecompartimenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, ongeacht deze in 
gebruik zijn door de uitbater en/of door derden.  
 
Artikel 8. Evacuatie van de compartimenten 
 
Artikel 8.1. Aantal uitgangen  
Elk compartiment heeft minimum: 

- één uitgang indien de maximale bezetting minder dan 100 personen bedraagt;  
- twee uitgangen indien de maximale bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt;  
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- 2 + n uitgangen waarbij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de 
maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt. 

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de maximale 
bezetting en/of de configuratie van de lokalen. 
Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten. 
  
Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen 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 privé lokalen voor derden, is voor dit 
gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist. 
 
Artikel 8.2.  De uitgangen 
De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment.  
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. 
 
HOOFDSTUK 4 - VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN 
 
Artikel 9. Structurele elementen 
 
De structurele elementen (kolommen, dragende wanden, balken, vloeren,…) van de inrichting  dienen een 
weerstand tegen brand te bezitten overeenkomstig onderstaande tabel. 
Indien de inrichting deel uitmaakt van een groter geheel dienen de structurele elementen van de onderliggende 
bouwlagen eveneens te voldoen aan de gestelde eisen.  
 
 structuur van het gebouw 

aantal bouwlagen bovengrondse structuur dakstructuur ondergrondse structuur ** 
1 n.v.t. n.v.t. 1 h 

2/3 1/2 h 1/2 h* 1 h 
> 3 1 h 1/2 h* 1 h 

 
* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement met 
weerstand tegen brand 1/2 h. 
** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau. 
 
De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de structurele elementen.  
 
 
Artikel 10. Plafonds en valse plafonds ( bij vernieuwing)  
 
Artikel 10.1. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit 
bij brand van 1/2 h.  
 
Artikel 10.2. De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale 
wanden die ten minste een weerstand tegen brand 1/2 h bezitten.  

 
HOOFDSTUK 5 - VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN EVACUATIEWEGEN 
 
Artikel 11. Compartimenten 
 
Artikel 11.1. De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen 
met een minimum van 1/2h. De verbindingsdeuren zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en hebben Rf 1/2h.  
 
Artikel 11.2. De inrichting moet van de woongedeelten met overnachting, gebruikt door de uitbater of door derden, 
gescheiden zijn door wanden, plafonds, vloeren met ten minste de brandweerstand van de structurele elementen, met een 
minimum van 1/2h .  
De verbindingsdeuren zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en hebben Rf 1/2h. 
 
Artikel 12. Trappen 
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Artikel 12.1. Trappenhuizen 
De trappen die verscheidene compartimenten verbinden zijn omsloten. 
 
De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens de vereiste Rf van de structurele elementen.  
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze openingen over tenminste 1 m zijdelings afgezet  zijn met 
een element  dat een vlamdichtheid heeft van 1/2h. 
 
De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. 
 
Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis verzekerd door een 
zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met Rf 1/2h die opendraait in de vluchtzin. 
 
Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg die beantwoordt aan 
de voorschriften van artikel 13. 
 
De nieuw te bouwen trappen gelegen in een trappenhuis bezitten evenals de overlopen een stabiliteit bij brand 
van 1/2 h of zijn van dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand 1/2 
h. 
Bovenaan de trappenhuizen moeten rookluiken met een doorsnede van minimum 1 m² aangebracht worden, te 
bedienen van op het gelijkvloers.  
  
Artikel 12.2. Trappen 
De trappen van de inrichting hebben de volgende kenmerken: 
1. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 m, is één 

leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;  
2. de aantrede van de treden is in elk punt tenminste 0,20 m;  
3. de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;  
4. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);  
5. zij zijn van het “rechte" type. Maar “wenteltrappen” worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun 

treden, naast de vereisten van voorgaande punten, ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn. De minimum 
aantrede over de gehele trapbreedte bedraagt minstens 0,20 m; 

6. de treden moeten slipvrij zijn; 
 
Artikel 13. Evacuatiewegen en vluchtterrassen 
 
Artikel 13.1. De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand tegen brand van de structurele 
elementen.  
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m verwijderd zijn van beglaasde delen 
van andere buitenwanden.  
 
Artikel 13.2. De deuren in de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren. 
De af te leggen afstand van op elk punt van de inrichting of compartiment tot aan de dichtstbijzijnde uitgang 
bedraagt maximaal 30 m.  
Indien de uitgang uitgeeft op een evacuatieweg bedraagt de maximale af te leggen weg 45 m tot in de open lucht of tot het 
dichtstbijzijnde trappenhuis. 
De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen. 
 
In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kunnen door de brandweer  deze maximaal af 
te leggen afstanden gereduceerd worden.  
De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment.  
Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, die geen weerstand tegen 
brand van 1/2 h hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare 
weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatieweg.  

 
Artikel 13.3. De borstweringen aan de overlopen van de trappen en de bordessen moeten minstens 100 cm hoog zijn. Bij 
nieuwbouw of vernieuwing moeten de borstweringen 120 cm hoog zijn. Het geheel van de borstwering en de trapleuning 
moet zo ontworpen worden dat er nergens een opening is waar een bol met een middellijn van 100 mm door kan. 
 
Artikel 13.4. Draaizin van uitgangsdeuren 
De deuren die gelegen zijn in de evacuatiewegen kunnen gemakkelijk geopend worden en draaien in de richting van de 
uitgang ofwel in beide richtingen.   
- Voor inrichtingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur naar binnen draaien. 
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- Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten minste één uitgangsdeur 
in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 

- Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in de 
richting van de uitgang opendraaien. 

De buitendeuren welke rechtstreeks op de openbare weg uitgeven, mogen niet buiten de rooilijn komen. Indien deze 
deuren noodzakelijkerwijze naar binnen draaien dienen zij te kunnen openslaan tegen een vast gedeelte van het gebouw 
en er stevig aan bevestigd worden. Gedurende de openingsuren zijn deze deuren in geopende stand vastgezet. 
 
Draaideuren (molen) en draaipaaltjes zijn in de evacuatiewegen en uitgangen verboden. 
 
Het gebruik van sleutelkastjes is verboden. 
 
Artikel 13.5. Het publiek moet alle uitgangen kunnen gebruiken.  
 
Artikel 13.6. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te plaatsen in de 
uitgangen en wegen die ernaartoe leiden of de nuttige breedte ervan verminderen.  
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen. 
 
Artikel 13.7. De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de 
veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen moeten vanuit alle hoeken van de inrichting goed 
zichtbaar zijn. De pictogrammen moeten verlicht worden door de normale verlichting en door de veiligheidsverlichting.  
 
Artikel 13.8. Deuren die niet op een uitgang uitgeven,  moeten voorzien worden van een goed leesbaar opschrift ‘geen 
uitgang’ of een gelijkwaardig pictogram. 
 
HOOFDSTUK 6 VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN TECHNISCHE RUIMTEN 
 
Artikel 14. Technische lokalen en ruimten 
 
Artikel 14.1. Algemeen 
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt minstens één compartiment. 
 
Artikel 14.2. Stookplaatsen 
De wanden van de stookplaats en de brandstofopslagplaats gelegen in de inrichting of welke deel uitmaken van de 
inrichting moeten een weerstand tegen brand bezitten van één uur (Rf 1h). De binnentoegangsdeuren van de stookplaats 
en de brandstofopslagplaats moeten een weerstand tegen brand hebben van een half uur (Rf 1/2h) en zijn zelfsluitend. 
 
De stookketel van de centrale verwarmingsinstallatie en de niet ingegraven brandstofopslagplaatsen zijn elk in 
afzonderlijke, uitsluitend daartoe bestemde, goed verluchte lokalen geïnstalleerd.. 
 
De brandstofopslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen moeten voorzien zijn van een olie-dichte inkuiping. 
 
Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht, voor zover de 
verwarmingsinstallaties een vermogen hebben van minder dan 70 kW.  
 
Artikel 14.3. Verwarmingsinstallaties 
De verwarmingsinstallaties beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en normen. Ze 
worden geplaatst volgens de code van goed vakmanschap en zijn steeds in goede staat van werking en onderhoud, zodat 
ze een voldoende veiligheid verzekeren.  
Elektrische verwarmingstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en installaties met brandbaar gas in 
verplaatsbare recipiënten zijn verboden, voor zover geplaatst in het gebouw. 
De verwarmingstoestellen, behalve de elektrische toestellen en de luchtdichte gastoestellen met gevelafvoer, zijn 
verbonden met een schoorsteen die de rook afvoert. 
 
Buitenverwarmingstoestellen (o.a. voor terrassen) moeten op een voldoende afstand van brandbare stoffen en materialen 
opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar of aanraking voorkomen wordt. 
Deze toestellen moeten vast opgesteld zijn en mogen de ontruiming niet belemmeren.  
 
Artikel 14.4. Gastoevoer 
Wanneer het gebouw waarin de inrichting gelegen is een algemene gastoevoerleiding bezit, dan moet daarop tenminste 
één handbediende en gemakkelijk bereikbare afsluitkraan aangebracht zijn. Deze wordt voorzien in het gebouw bij het 
begin van de leiding en is behoorlijk aangeduid. 
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De gasmeter wordt in een goed verlucht lokaal geplaatst. De gasleidingen zijn geel geschilderd. 
Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege flessen, moeten in de open lucht worden ondergebracht. 
De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast met eventuele uitzondering van het laatste deel van de leiding. 
 
Artikel 14.5. Warme luchtverwarming 
 
Artikel 14.5.1. Bij warme luchtverwarming moeten de luchtkanalen uit niet-brandbaar materiaal vervaardigd zijn en 
moet de handbediening van de generator buiten de stookplaats aangebracht worden. Deze handbediening moet op een 
centrale plaats gesitueerd zijn. 

 
Artikel 14.5.2. Bij herinrichting van de stookplaatsen met warmeluchtgeneratoren of ten laatste binnen een termijn van 
10 jaar na datum van goedkeuring, moeten brandwerende kleppen met een weerstand tegen brand van één uur geplaatst 
worden in de luchtkanalen ter hoogte van de wanden van de stookplaats. 

 
Artikel 15. Keukens 
De keukens worden van de andere gebouwdelen gescheiden door wanden met Rf 1h.  
Elke doorgang of doorgeefluik wordt afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur of luik met Rf 1/2h. 
Deze deuren draaien open in de vluchtrichting. 
 
De keuken dient niet gecompartimenteerd ten opzichte van het voor publiek toegankelijke gedeelte indien de (vaste) 
frituurtoestellen (met een gezamenlijke olie-inhoud van meer dan  8 liter) voorzien worden van een vaste automatische 
blusinstallatie die tevens de energietoevoer automatisch onderbreekt. 
 
Kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van alle ontvlambare materialen. 
De bepalingen van  §1 en §2 zijn niet van toepassing op inrichtingen die in hoofdzaak als afhaalinrichting bestemd zijn. 

 
HOOFDSTUK 7 - UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN 
 
Artikel 16. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie 
 
Artikel 16.1. Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het 
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  
 
Artikel 16.2. Veiligheidsverlichting 
De evacuatiewegen, de lokalen toegankelijk voor het publiek, de keuken en de voornaamste stroomborden moeten 
voorzien worden van een degelijke veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om een gebouw veilig te 
ontruimen; 
De veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de gewone verlichting; 
zij moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren. 
De veiligheidsverlichting moet minstens een lichtsterkte hebben van 1 lux ter hoogte van de grond in de as van de 
vluchtweg en 5 lux op gevaarlijke plaatsen. 
 
Artikel 17. Installaties voor brandbaar gas  
Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap. 
 
Artikel 18. Installaties voor melding, waarschuwing en alarmering 
 
Artikel 18.1. De inrichtingen in uitbating moeten uitgerust zijn met een gemakkelijk te bereiken telefoontoestel. Naast het 
toestel moeten de oproepnummers van de hulpdiensten aangebracht worden. 
 
Artikel 18.2. Afhankelijk van de grootte, de bezetting en de configuratie van de inrichting ( verdiepingen, meerdere 
lokalen, …) kan door de bevoegde brandweerdienst een alarminstallatie en/of een algemene automatische branddetectie-
installatie opgelegd worden. 
 
Artikel 19. Brandbestrijdingsmiddelen  
Artikel 19.1. De brandweer bepaalt de blusmiddelen in functie van de aard en de omvang van het gevaar. 
 
Artikel 19.2. Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het 
gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.  
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Artikel 19.3. Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig 
gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld.Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gesteld 
worden. 
 
Artikel 19.4. De vuilnisbakken moeten van het zelfdovende type zijn. 
 
Artikel 20. Andere technische installaties (verluchting, R.W.A.-installaties, ... ) 
In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor andere technische installaties. 
 
HOOFDSTUK 8 - ONDERHOUD EN PERIODIEKE CONTROLE 
 
Artikel 21. Algemeen 
De technische uitrusting van de inrichting wordt in goede staat gehouden. De uitbater laat op zijn verantwoordelijkheid 
periodiek de nodige keuringen, onderzoekingen en controles uitvoeren. De data van de controles en de vaststellingen die 
tijdens deze controles werden gedaan, worden in een dossier ingeschreven en bijgehouden. Dit dossier wordt ter 
beschikking gehouden van de burgemeester of zijn afgevaardigde (zie artikel 34). 
 
Artikel 22. Liften en goederenliften 
Personenliften moeten driemaandelijks gecontroleerd worden door een erkend organisme. 
Goederenliften moeten jaarlijks gecontroleerd worden door een erkend organisme. 
 
Artikel 23. Elektrische installatie, veiligheidsverlichting, branddetectie-installatie en alarm 
De elektrische installatie wordt om de vijf jaar gecontroleerd door een erkend organisme.  
De veiligheidsverlichting, de algemene automatische brandmeldinstallaties en het alarm worden jaarlijks 
gecontroleerd worden door een erkend organisme. 
 
Artikel 24. Installaties voor verwarming en klimaatregeling 
Onverminderd de bepalingen van het KB van 6 januari 1978 tot voorkoming van luchtverontreiniging bij het verwarmen 
van gebouwen met vaste en vloeibare brandstoffen, worden jaarlijks de installaties voor centrale verwarming en centrale 
klimaatregeling nagezien door een bevoegde technicus. 
De afvoerkanalen voor rook- en verbrandingsgassen worden steeds in goede staat gehouden en jaarlijks gecontroleerd door 
een bevoegd persoon. 
 
Artikel 25. Installaties gevoed met brandbaar gas 
De  gasinstallatie wordt voor de ingebruikname, bij veranderingen en om de vijf jaar gecontroleerd door een erkend 
organisme.  
Jaarlijks wordt de goede werking van de installatie gecontroleerd door een bevoegd installateur. 
 
Artikel 26. Brandbestrijdingstoestellen 
De uitbater draagt er zorg voor dat de brandbestrijdingstoestellen jaarlijks nagezien en onderhouden worden door een 
bevoegd persoon. 
 
Artikel 27. Filters en kokers van dampkappen 
De uitbater draagt er zorg voor dat de filters en kokers van dampkappen regelmatig nagezien en onderhouden worden . 
 
Artikel 28. Deuren en verluchtingsopeningen 
De uitbater draagt er zorg voor dat de deuren, luiken en verluchtingsopeningen voorzien in onderhavige verordening 
jaarlijks nagezien en onderhouden worden. 
 
HOOFDSTUK 9 - BEKLEDINGSMATERIALEN 
 
Artikel 29. 
Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten en kunststoffen mogen niet als wand- of 
plafondbekleding of als versiering aangebracht worden. 

 
Bij herinrichting moeten bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds respectievelijk van klasse A3, A2 en A1 
zijn, overeenkomstig bijlage 5 van het KB van 07.07.1994 omtrent de basisnormen voor de preventie van brand en 
ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. De bekledingsmaterialen van zitbanken en overgordijnen moeten 
van klasse A2 zijn.  

 
Volle, hardhouten parketvloeren die op een betonnen ondervloer aangebracht zijn, worden als A3 gerangschikt. Dit zijn 
onder andere eik, beuk, es, tropische houtsoorten,... 
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HOOFDSTUK 10 - UITBATINGSVOORSCHRIFTEN 
 
Artikel 30. Algemeen 
Buiten hetgeen voorzien is door onderhavige verordening, neemt de uitbater alle nodige maatregelen om de personen, 
aanwezig in de inrichting, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffing. 
De uitbater zal het publiek niet toelaten tot de inrichting dan na zich dagelijks ervan te hebben vergewist dat aan de 
voorschriften van deze verordening voldaan is. 
 
Artikel 31. Relatie uitbater-organisator 
De uitbater ziet erop toe dat de bepalingen van deze verordening worden nageleefd door alle organisatoren die in zijn 
lokaal/uitbating een feestactiviteit laten plaatsvinden. 
 
Artikel 32. Voorlichting van het personeel en de gasten inzake brandpreventie 
De verantwoordelijke en het personeel van de inrichting moeten op de hoogte zijn van de gevaren die zich bij brand in de 
inrichting kunnen voordoen. In het bijzonder dienen zij over voldoende kennis te beschikken in verband met: 

- de detectie en het alarm; 
- de te nemen schikkingen om de veiligheid van de personen te verzekeren; 
- het bestaan en de werking van de brandbestrijdingsmiddelen. 

 
Artikel 33. Plannen (facultatief) 
Aan de ingang moet een plan van de inrichting aanwezig zijn, bedoeld om de hulpdiensten in te lichten, dat de plaats 
aanduidt van: 
- de trappen en de evacuatiewegen; 
- de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen; 
- in voorkomend geval, het stopmechanisme van het ventilatiesysteem; 
- in voorkomend geval, het overzichtsbord van het detectie- en alarmsysteem; 
- de stookplaatsen; 
 
Artikel 34. Veiligheidsregister 
In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde personen.  Dit register bevat 
informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen: 
- exploitatievergunning; 
- verslagen van de periodieke controles (artikel 21); 
- verzekeringspolis en attest burgerrechterlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing (KB. van 28 

februari 1990) 
 

Artikel 35. 
De exploitant zal te allen tijde tot de inrichting toelating verlenen aan de burgemeester en de bevoegde ambtenaren.  
Op hun vraag is de eigenaar en/of exploitant verplicht een door hem ondertekende beschrijving van de samenstelling van 
de materialen en bouwelementen te geven  en het bewijs te leveren dat aan de voorschriften is voldaan. 

 
 
HOOFDSTUK 11 - SANCTIES 
 
Artikel 37. Sancties  
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen, verordeningen geen andere straffen 
voorzien, worden inbreuken op: 
- artikels 4.2, 4.3 (maximaal aantal toegelaten personen); 
- artikel 5 (procedure); 
- artikels 6.1, 6.2 (bereikbaarheid);  
- artikels 7, 11 (compartimentering); 
- artikel 8 (evacuatie); 
- artikels 9, 10 (bouwelementen);  
- artikels 12, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 (trappenhuizen en evacuatiewegen); 
- artikels 14, 15 (verwarming, keuken); 
- artikel 16, 17, 18, 19, 20 (uitrusting); 
- artikel 29 (bekledingsmaterialen/versieringen); 
 
gesanctioneerd met de administratieve sluiting van de lokalen, overeenkomstig artikel 119 bis nieuwe gemeentewet. 
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Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen, verordeningen geen andere straffen 
voorzien, worden inbreuken op : 
 
- artikel 4.4 (maximaal aantal toegelaten personen); 
- artikel 13.7, 13.8 (aanduiding uitgangen);  
- artikels 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (onderhoud, periodieke controle ) 
- artikels 30, 31, 32, 33, 34, 35 (uitbating) 
 
gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete, de omvang van de administratieve geldboete zal proportioneel 
zijn in functie van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling. De boete zal ongeacht de 
omstandigheden alleszins het bedrag van het wettelijk voorziene maximum van � 250,00 niet overschrijden. 
 
HOOFDSTUK 13 - SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 39. Afwijkingen 
Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester, indien het onmogelijk 
is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering en na raadpleging van de betrokken diensten, 
afwijkingen toestaan. Hij kan onder dezelfde voorwaarden bijkomende maatregelen voorschrijven of de sluiting bevelen. 
De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient duidelijk gemotiveerd te zijn. 
Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd. 
Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau vereist in de 
voorschriften. 
  
Artikel 40. 
Onverminderd de artikelen 37 en 38 blijft de burgemeester zijn algemene bevoegdheid behouden 
overeenkomstig artikel 135 van de nieuwe gemeentewet. 
 

 

SPORT 
 
Politieverordening op extreem ontspanningsevenement 
 
Elke activiteit en elke dienstverlening, die ernstige risico’s inhoudt voor de uitvoerder, c.q. gebruiker (consument) zijn 
verboden, behoudens wanneer het kan beschouwd worden als een extreem ontspanningsevenement, zoals bedoeld is in 
het KB van 2002-03-04 en de activiteit voldoet aan de verplichtingen van dit KB en de bepalingen van de veiligheidsgids nr. 
2. 
 
Voor de activiteiten, die onder toepassing van gemeld KB vallen, is er een meldingsplicht (middels een meldingsformulier) 
met de bedoeling om: 

 de organisator formeel te wijzen op de bepalingen van dit KB, incl. de veiligheidsgids nr. 2; 
 de gemeente te vrijwaren voor alle mogelijke schadeaanspraken van derden, zowel in hoofdsom, intresten 

(contractueel vrijwaringsbeding).als kosten, uit hoofde van schade geleden ten gevolge van tekortkomingen 
in hoofde van de organisator, daar waar het gemeentebestuur aangesproken wordt in het kader van de 
verplichtingen, haar opgelegd door o.m. de gemeentewet, art. 135  

 
De burgemeester, zijn afgevaardigde, zijn plaatsvervanger, het personeel van de Dienst Evenementen en de leden van de 
lokale politie zijn bevoegd om controle en toezicht te houden op het uitvoeren van de bepalingen van deze verordeningen, 
voorla om controle uit te oefenen op de naleving van het KB van 2002-03-04 en de veiligheidsgids nr. 2. De organisator 
moet op de eerste vraag alle nodige attesten en documenten kunnen voorleggen. 
 
Inbreuken op deze artikelen zullen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe 
aangestelde ambtenaar. De omvang van de administratieve geldboete zal proportioneel zijn in functie van de ernst van de 
inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling. De boete zal ongeacht de omstandigheden alleszins het 
bedrag van het wettelijk voorziene maximum van € 250,00 niet overschrijden. 
 
 

VERBLIJFPLAATS VAN PERSONEN 
 
Politieverordening op de vaststelling van de verblijfplaats van personen en de wijze 
van onderzoek 
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Artikel 1 
Het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van een persoon of personen wordt uitgevoerd: 

- ofwel door de agenten van de gemeentelijke politie die hiervoor aangesteld worden door de korpsoverste; 
- ofwel door de beambten hiertoe aangesteld door het schepencollege; 

Het onderzoek wordt verricht volgens de modaliteiten bepaald in artikel 3 van de verordening. De gemachtigde beambte is 
drager van een legitimatiebewijs. 
 
Artikel 2 
Dit onderzoek moet gebeuren: 

- wanneer de persoon (personen) verklaard heeft (hebben) zijn (hun) hoofdverblijfplaats te willen vestigen op het 
grondgebied van de gemeente; 

- wanneer personen hun hoofdverblijfplaats in de gemeente hebben gevestigd zonder hiervan aangifte te doen; 
- wanneer personen hun hoofdverblijfplaats hebben gewijzigd binnen het grondgebied van de gemeente zonder 

hiervan aangifte te doen; 
- wanneer personen hun verblijfplaats hebben verlaten zonder hiervan aangifte te doen; 
- wanneer personen hun hoofdverblijfplaats hebben gewijzigd binnen het grondgebied van de gemeente; 

 
Artikel 3 
Het onderzoek moet ter plaatse gebeuren zoals bepaald in artikel 7 van het KB van 1992-07-16. De ingewonnen inlichtingen 
over de verblijfplaats worden in een gedagtekend en ondertekend verslag overgemaakt aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand.  
 
Artikel 4 
Wanneer uit het verslag van de gemachtigde beambte blijkt dat de persoon (personen) zijn (hun) woonplaats heeft 
(hebben) overgebracht naar een andere Belgische gemeente, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de nieuwe 
gemeente hiervan in kennis zoals bepaald in artikel 8, alinea 5 van het KB van 1992-07-16. 
 
Artikel 5 
Wanneer uit het verslag van de gemachtigde beambte blijkt, dat de persoon (personen) zijn (hun) woonplaats heeft 
(hebben) verlaten en de nieuwe hoofdverblijfplaats onbekend is of in het buitenland gevestigd is, stelt de ambtenaar van 
de burgerlijke stand een administratief verslag op met het oog op een ambtshalve afvoering uit de registers door het 
College van Burgemeester en Schepenen, zoals bepaald in artikel 8, alinea 2 en 3 van het KB van 1992-07-16. 
 
Artikel 6 
Wanneer uit het verslag van de gemachtigde beambte blijkt dat de persoon (personen) zijn (hun) verblijfplaats gewijzigd 
heeft (hebben) binnen het grondgebied van de gemeente, zonder het gemeentebestuur hiervan in kennis te stellen, wordt 
de hiernavolgende procedure toegepast: 
 

a) De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een administratief verslag op aan de hand van het onderzoek van 
de gemachtigde beambte. 

b) Dit verslag wordt aan de betrokken persoon of de referentiepersoon van het gezin overgemaakt. 
c) De betrokken persoon of de referentiepersoon van het gezin wordt er tegelijkertijd van in kennis gesteld dat  hij, 

samen met de andere leden van het gezin, bij besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d….van 
ambtswege zal ingeschreven worden, tenzij hij binnen de 14 (veertien) dagen bezwaar indient tegen het verslag 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand, of binnen deze termijn aangifte doet van de verblijfsverandering. Dit 
bezwaar moet schriftelijk en met redenen omkleed ingediend worden. 

d) Wanneer de persoon (personen) geen bezwaarschrift heeft (hebben) ingediend, of geen aangifte heeft (hebben) 
gedaan van verblijfplaats, binnen de gestelde termijn, wordt (worden) betrokkene(n) van ambtswege 
ingeschreven in de registers, door een besluit van het college van burgemeester en schepenen zoals bepaald in 
artikel 9, alinea 4 van het KB van 16.07.1992. 

e) De betrokkene of de referentiepersoon van het gezin wordt in kennis gesteld van dit besluit. 
 
Wanneer uit het verslag van de gemachtigde beambte of de politie blijkt dat de persoon (personen) zijn (hun) 
hoofdverblijfplaats heeft (hebben) gevestigd op het grondgebied van de gemeente, zonder ingeschreven te zijn in de 
registers, wordt deze of de referentiepersoon van het gezin, overeenkomstig artikel 9 van het KB van 1992-07-16, verzocht 
zich binnen de acht dagen in regel te stellen. 
 
Wanneer de betrokken persoon of de referentiepersoon van het gezin, geen gevolg geeft aan dit verzoek, wordt dezelfde 
procedure toegepast zoals bepaald in artikel 6c, om over te gaan tot een inschrijving van ambtswege. 
 
Artikel 8 
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De personen die geen gevolg hebben gegeven aan de beslissingen genomen ingevolge de artikelen 6 en 7 van deze 
verordeningen en deze die in overtreding zijn met de artikelen 1 tot 14 van het KB van 1992-07-16, kunnen gestraft worden 
met geldboetes bepaald in artikel 23 van het voormeld koninklijk besluit. 
 
 

PARKEREN 
 

Politieverordening op het parkeren 
 
Artikel 1: 
Overtredingen van de reglementen van de politie op het wegverkeer, uitgevaardigd op grond van de gecoördineerde 
wetten van 16 maart 1968 en opgenomen in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, omschreven als parkeren met beperkte parkeertijd 
onder artikel 27.5, beurtelings parkeren onder artikel 26, de blauwe zone onder de artikels 27.1 en 27.2 en tenslotte het kort 
parkeren onder artikel 5 aangeduid met het verkeersbord E9 met onderbord dat de specifieke parkeerregeling op een 
bepaalde plaats van toepassing weergeeft, worden bestraft met een administratieve geldboete van maximum € 250,00. 
 
 
Bijzondere verordening 
 

FESTIVITEITEN 
 
Politieverordening op de kermisstandplaatsen 
 
Artikel 1 
De aanvragen om een standplaats voor het lopende jaar dienen toe te komen in de periode van 01 tot 20 januari. De 
aanvragen moeten gericht worden aan de burgemeester te 3665 As. 
Aanvragen die na voormelde datum toekomen, zullen enkel in functie van de reeds toegestane attracties en 
restmogelijkheden behandeld worden. 
 
Artikel 2 
De standplaats wordt toegekend door de burgemeester. 
De plaatsgeving gebeurt telkens de woensdag voor de kermis om 14.00 uur ter plaatse door de burgemeester. 
 
Artikel 3 
Klachten, van welke aard ook, dienen schriftelijk gericht aan de burgemeester te 3665 As. 
 
Artikel 4 
Alle attracties, woonwagens en materiaalwagens dienen de donderdag na de kermis verwijderd te zijn. 
 
Artikel 5 
Enkel de wagens nodig voor de attractie en de woonwagens mogen op de standplaats of het grasplein geplaatst worden. 
 
Artikel 6 
De toegewezen standplaats is een voorkeursrecht zolang elk jaar een nieuwe aanvraag wordt ingediend. Wanneer geen 
aanvraag wordt ingediend of indien de aanvrager twee jaar na mekaar zonder geldige of afdoende reden niet opdaagt, 
vervalt dit voorkeursrecht. 
 
Artikel 7 
Iedere foorkramer moet zijn toelating steeds aan de bevoegde overheid kunnen voorleggen.  
 
Artikel 8 
De burgemeester kan steeds om redenen van algemeen belang de toegewezen vaste standplaats tijdelijk of definitief 
ontnemen of de kermisstandhouder verplichten een andere standplaats in te nemen zonder dat daarvoor enig recht op 
schadevergoeding kan geëist worden. 
 
Artikel 9 
Iedere foorkramer dient zich te houden aan de bevelen van de burgemeester. 
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Artikel 10 
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen, verordeningen geen andere straffen 
voorzien, worden inbreuken bestraft met een administratieve geldboete conform de procedure vervat in artikel 119bis van 
de nieuwe gemeentewet. De omvang van de administratieve geldboete zal ongeacht de omstandigheden het bedrag van 
het wettelijk voorziene maximum van € 250,00 niet overschrijden. 
 

HERBERGEN 
 
Politieverordening op het sluitingsuur der herbergen 
 
Artikel 1 
Voor alle drank- en dansgelegenheden en openbare plaatsen, waar drank wordt verkocht of bediend, wordt het 
sluitingsuur vastgesteld van één uur tot vier uur ’s nachts. 
 
Artikel 2 
Gedurende de kermisdagen en andere gemeentelijke feestelijkheden te bepalen door de burgemeester, alsmede de nacht die 
volgt op de volgende dagen: 1 januari, zaterdag, zondag en maandag van carnaval, 1 mei, Pinksteren, Pinkstermaandag, 
15 augustus, 4 december en 31 december is voormeld sluitingsuur niet van toepassing. 
De toelating van de burgemeester zal blijken uit de bekendmaking aan het publiek bij middel van aanplakbiljetten of uit 
een individueel overhandigd geschrift. 
 
Artikel 3 
Zullen gestraft worden met de straffen onder artikel: 

a) al degenen, de exploitant, zijn gezin en het personeel uitgezonderd, die na het bepaalde sluitingsuur nog 
aanwezig zijn in voormelde plaatsen of aanhorigheden of die handelend optreden om nog binnen te mogen. 

b) Iedere herbergier of verkoper van dranken, die artikel 1 van onderhavig reglement overtreedt of die aan de politie 
de uitoefening van haar functie zou beletten door het sluiten van deuren of het beschermen van de gasten op 
eender welke manier. 

 
Artikel 4 
Inbreuken op de beschikkingen van deze verordening kunnen vastgesteld worden door politieambtenaren en door 
hulpagenten van de politie evenals door ambtenaren daartoe aangesteld in het kader van artikel 119bis van de nieuwe 
gemeentewet. 
 
Artikel 5 
De tekst van deze politieverordening moet zichtbaar in alle vermelde inrichtingen worden aangebracht. 
 
Artikel 6 
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen, verordeningen geen andere straffen 
voorzien, worden inbreuken bestraft met een administratieve geldboete conform de procedure vervat in artikel 119bis van 
de nieuwe gemeentewet. De omvang van de administratieve geldboete zal ongeacht de omstandigheden het bedrag van 
het wettelijk voorziene maximum van € 250,00 niet overschrijden. 
 
 

MARKTEN 
 
Politieverordening op de openbare markten 
 
Artikel 1 
1.1. 
Het is verboden markten in te richten zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toelating van het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
1.2. 
Zonder de door de burgemeester afgeleverde vergunning mag niemand aan de openbare markten deelnemen noch er een 
standplaats innemen. 
 
1.3. 



 23

Zonder standplaats mag er op de markt niet geleurd worden. 
 
Artikel 2 
Het is de markthandelaars en in het algemeen al wie op de toegestane markten koopwaren en diensten aanbiedt en/of 
verkoopt, verboden: 

1. een andere plaats dan de toegewezen plaats in te nemen; 
2. meer oppervlakte te nemen dan hem toegewezen is; 
3. de marktinrichtingen, kramen, wagens en bijhorigheden of eender welk obstakel, zodanig te plaatsen dat de 

doorgangen minder dan 3m 50 worden; 
4. hun inrichting, kramen, tenten, toestellen, enz. op eender welke wijze vast te hechten aan wegen, bomen, 

verkeersborden, wegsignalisatie, elektriciteits- of verlichtingspalen of andere uitrusting van de openbare weg; 
5. de waterloop te belemmeren; 
6. piketten van eender welke afmetingen en verankeringen in de wegverharding te slaan; 
7. wagens die in de vrije doorgangen staan niet onmiddellijk te laden of ze nadat ze afgeladen zijn niet onmiddellijk 

te verwijderen van wandelwegen of doorgangen; 
8. siervuurwerk, voetzoekers en ontploffend vuurwerk te verkopen of te bewaren op de markt; 
9. hun inrichtingen uit te baten zonder dat het nummer van hun handelsregister, leurkaart en prijslijst 

aangebracht is op een plaats goed zichtbaar van op de openbare weg of wandelweg; 
10. de marktbezoekers lastig te vallen door hun koopwaar op te dringen of door met hun koopwaar rond te gaan; 
11. onbetamelijke taal te gebruiken tegen marktbezoekers; 
12. de handelsverrichtingen te verhinderen of de orde te verstoren door geroep, getier, gehuil of door het gebruik van 

enig luidruchtig middel, zoals geluidversterkers, met uitzondering voor wat betreft de verkoop van enig 
luidruchtig middel, zoals geluidversterkers, met uitzondering voor wat betreft de verkoop van geluid- en 
muziekdragers. De handel van andere marktkramers mag echter nooit gestoord of gehinderd worden. 

 
Artikel 3 
3.1. 
De voertuigen van de marktkramers en de voertuigen, die niet als permanente verkoopinrichting worden gebruikt moeten 
binnen het uur na de aanvang van de markt verwijderd worden, tenzij de bevoegde overheid of haar afgevaardigde 
toelating verleent om de voertuigen achter de kramen te plaatsen. 
 
3.2. 
De voertuigen met een verkoopinrichting en/of kramen mogen niet verwijderd worden voor het sluitingsuur van de 
markt, tenzij de overheid of haar afgevaardigde toelating verleent om vroeger te vertrekken. 
 
Artikel 4 
4.1. 
De markthandelaars moeten hun standplaatsen rein houden. De afval die desgevallend op en in de onmiddellijke 
omgeving van hun standplaats achtergelaten wordt, zal regelmatig opgeruimd worden. 
 
4.2 
Bij het eindigen van de markt moeten de houders van de standplaatsen alle afval op en rondom hun standplaats 
opruimen. 
 
Artikel 5 
De markthandelaars moeten alle mogelijke voorzorgen treffen om de veiligheid van omstaanders en marktbezoekers te 
verzekeren en schade in het algemeen te voorkomen. In geval van nood moet een doorgang voor een vlotte doorgang van 
de hulpdiensten vrijgemaakt worden. 
 
Artikel 6 
De gebeurlijk te heffen standgelden worden bij afzonderlijke raadsbesluiten vastgesteld. 
 
Artikel 7 
De markthandelaars of andere deelnemers aan de markten evenals de bezoekers zullen onmiddellijk gevolg geven aan de 
bevelen en verzoeken van de leden van de politie die gegeven worden met het oog op het handhaven van de openbare orde, 
rust en veiligheid. 
 
Artikel 8 
De leden van de politie kunnen voertuigen, voorwerpen, bouwsels, tenten, kramen, e.d., die het verkeer of een vlot verloop 
van de markt hinderen, of indien de maatregelen van huidige verordening niet nageleefd worden, op risico en kosten van 
de eigenaar, houder, gebruiker of bestuurder, laten weghalen. 
 



 24

Artikel 9 
9.1. 
Inbreuken op de beschikkingen van deze verordening kunnen vastgesteld worden door politieambtenaren en door 
hulpagenten van de politie evenals door ambtenaren daartoe aangesteld in het kader van artikel 119bis van de nieuwe 
gemeentewet. 
 
9.2 
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen, verordeningen geen andere straffen 
voorzien, worden inbreuken bestraft met een administratieve geldboete conform de procedure vervat in artikel 119bis van 
de nieuwe gemeentewet. De omvang van de administratieve geldboete zal ongeacht de omstandigheden het bedrag van 
het wettelijk voorziene maximum van € 250,00 niet overschrijden. 
 
 

OPENBARE ORDE, VEILIGHEID, RUST 
 
Politiereglement naar aanleiding van verkiezingen 
 
Artikel 1 
Voor het aanbrengen van foto-, thema- of naamaffiches van politieke lijsten en kandidaten zal de gemeente 6 weken vóór 
de verkiezingen afzonderlijke aanplakborden plaatsen op het openbaar domein van de gemeente op volgende plaatsen: 

 kerkplein As-centum 
 plein voor de gemeentelijke sporthal 
 pleintje Hoogstraat palend aan de Smeetsbergstraat 
 kerkplein Ter Heide 
 pleintje kapel Tuinwijk (Nielerlaan) 
 pleintje Zevenhuizen (Nijverheidsstraat/Schansdijkstraat) 
De borden hebben volgende afmetingen: 9,6 m L x 1,2 m H. 
Al naar gelang zijn bestemming heeft elk bord een bovenaanduiding “Europees”, Nationaal”, “Vlaamse Raad”, 
“Provincie” of “Gemeente” en is ingedeeld in evenveel gelijke vakken. 

 
Artikel 2 
Daarnaast mogen verkiezingsborden aangebracht worden op de volgende 5 gemeente-eigendommen: 

 langs de Hoogstraat ter hoogte van het gemeentebos (Eindstraat) 
 langs de Stationsstraat achter de parking van het vroegere jeugdhuis (Driebankenstraat) 
 langs de Breeërweg op de driehoek ter hoogte van de insteekweg naar de Schutterij (Zevenhuizenwtraat) 
 langs de Steenweg tussen de Berkenstraat en het bejaardencentrum 
 op het kruispunt Steenweg/dorpsstraat/Neereinde 

 
Artikel 3 
Het is verboden de openbare gebouwen, openbare wegen, bomen, palen, afsluitingen of andere delen van het openbaar 
domein te beschilderen met verkiezingspropaganda of elke andere vorm van verkiezingspropaganda aan te brengen. 
 
Artikel 4 
Het aanbrengen van verkiezingsaffiches is ook niet toegelaten op de permanente gemeentelijke infoborden noch op de 
daarvoor niet afgehuurde commerciële reclameborden. 
 
Artikel 5 
Onverminderd de bepalingen van de politieverordening op de overlast is het verboden om n.a.v. de verkiezingen 
aanplakkingen te doen op buitenmuren of gevels van niet verbeterbare, ongezonde, verlaten woningen. 
 
Artikel 6 
Het is verboden de erediensten te storen door het voeren van kiespropaganda met luidsprekers in de buurt van de daartoe 
bestemde gebouwen. 
 
Artikel 7 
Het organiseren van autokaravanen al of niet met geluidsapparatuur is verboden. Het solitair gebruik van geluidswagens 
in de gemeente is wel mogelijk mits voorafgaande toelating van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 8 
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Met toestemming van de eigenaar of huurder is het plaatsen van verkiezingsborden op private al dan niet bebouwde 
percelen toegelaten. Ze moeten ten laatste 1 week na de verkiezingsdag verwijderd zijn. 
 
Artikel 9 
Alle verkiezingspropaganda is slechts toegelaten tussen 07.00 en 22.00 u en moet worden stopgezet op de zaterdag vóór de 
verkiezingen om 22.00 u. 
 
Artikel 10 
Deze maatregelen gelden 2 maanden voorafgaand aan de verkiezingsdag. 
 
Artikel 11 
Verkiezingspropaganda aangebracht in strijd met deze verordening wordt verwijderd op kosten van de overtreder. 
 
Artikel 12 
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen, verordeningen geen andere straffen 
voorzien, worden inbreuken bestraft met een administratieve geldboete conform de procedure vervat in artikel 119bis van 
de nieuwe gemeentewet. De omvang van de administratieve geldboete zal ongeacht de omstandigheden het bedrag van 
het wettelijk voorziene maximum van € 250,00 niet overschrijden. 
 
 

WOONGELEGENHEID 
 
Politieverordening op de woonwagenterreinen 
 
Artikel 1 
Op het ganse grondgebied van de gemeente As is het verboden te verblijven in woonwagens, al dan niet voorzien van 
wielen, zowel op het openbaar als op privaat terrein, voor een tijdsduur die 24 uur te boven gaat, met uitzondering van de 
erkende kampeerterreinen, terreinen die als dusdanig niet erkend zijn, maar omwille van sociale toestanden voorlopig 
geduld worden, en deze die hun standplaats hebben op de plaatselijke kermissen. 
 
Artikel 2 
Eenieder die met een woonwagen een standplaats op het woonwagenterrein wenst in te nemen, is verplicht hiervoor 
vooraf een aanvraag te doen bij het gemeentebestuur. 
 
Artikel 3 
Het is verboden met een woonwagen of met één of meer bij de woonwagen behorende voertuigen een andere standplaats 
in te nemen dan die door de politie is aangewezen. 
 
Artikel 4 
De toelating verleend tot het innemen van een standplaats is nominatief en beperkt en kan niet uitgebreid, overgedragen, 
noch verkocht worden, verhuurd, gedeeld, geruild of uitgeleend worden aan derden, tenzij mits voorafgaandelijke 
toelating van de burgemeester. 
 
Artikel 5 
Zij die verblijven in woonwagens mogen geen aanleiding geven tot het verstoren van de openbare orde, al dan niet met 
mogelijk lichamelijk letsel voor gevolg. 
 
Artikel 6 
Eenieder is verplicht met het oog op de orde, zedelijkheid, veiligheid, gezondheid en brandvoorkoming, zich te gedragen 
naar de bevelen en aanwijzingen van de politie. De woonwagens en caravans dienen opgesteld op minimum 2 meter van 
de perceelsgrens. 
Er mogen geen woonwagens geplaatst worden op de toegangswegen naar de percelen noch op de invalswegen naar het 
terrein. Iedereen dient een brandverzekering af te sluiten inbegrepen burenverhaal. 
 
Artikel 7 
Eenieder die met een woonwagen een standplaats op het terrein heeft ingenomen, is verplicht ervoor te zorgen dat deze 
standplaats en de daarbij behorende gebouwen en accommodatie zindelijk wordt gebruikt. 
 
Artikel 8 
Het is eenieder verboden: 

 op het terrein vee, pluimvee of kleinvee te houden; 
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 buiten de WC ’s zijn natuurlijke behoefte te voldoen; 
 de sanitaire installaties voor andere doeleinden te gebruiken: deze installaties dienen steeds zuiver gehouden; 
 mest, as of afval, van welke aard ook, te werpen of te laten vallen op andere dan de daarvoor aangewezen 

plaatsen; 
 de gedeelten van het woonwagenterrein te betreden die tot plantsoen bestemd zijn; 
 buiten te overnachten; 
 de beschikbare accommodaties op het terrein al dan niet voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze 

bestemd zijn, zonder toelating van de burgemeester. 
 de standplaatsen te gebruiken om commerciële activiteiten uit te oefenen, of als opslagplaats te gebruiken; 
 werken uit te voeren die reliëfwijzigingen of bodemverstoringen tot gevolg hebben; 

 
Artikel 9 
Het is verboden lompen, oud materiaal (schroot) of andere handelsartikelen op te slaan of op de standplaatsen te houden 
tenzij in ruimtes die deze gebruiksbestemming toegewezen kregen vanwege de gemeentelijke overheid. 
 
Artikel 10 
Het is verboden brandbare en explosieve stoffen zoals petroleum, benzine, butaangas, e.d. in voorraad te hebben voor 
zover deze voorraad 60 liter of 60 kg per standplaats overschrijdt. Voor huisbrandolie gelden de wettelijke normen. Het is 
verboden in open lucht vuur aan te leggen. 
 
Artikel 11 
Het bijhouden en verwijderen van huisvuil moet geschieden zoals voorgeschreven door de gemeentelijke reglementen 
terzake. 
 
Artikel 12 
Het is eenieder verboden vijvers, veranda’s, opslagplaatsen, stallen, afdaken, hokken of gebouwen van welke aard ook op 
de toegewezen standplaats op te richten. 
 
Artikel 13 
Eenieder die schade berokkent aan één der gebouwen, wegen of omheiningen, behorende aan het terrein, is verplicht deze 
schade zo spoedig mogelijk te herstellen in de oorspronkelijke toestand. 
 
Artikel 14 
Het voor de standplaatsen verschuldigde standgeld wordt door het gemeentebestuur vastgesteld. Het bestuur kan deze 
vergoeding te allen tijde aanpassen. 
 
Artikel 15 
Eenieder die met een woonwagen een standplaats op het woonwagenterrein wenst in te nemen, is verplicht hiervoor 
vooraf een aanvraag te doen bij het gemeentebestuur. 
 
Artikel 16 
De politie of de gemeenteambtenaren daartoe gemachtigd moeten steeds vrije doorgang krijgen tot de terreinen waar 
woonwagens gestationeerd zijn. 
 
Artikel 17 
Iedere woonwagenbewoner die langer dan 24 uur op het terrein voor doortrekkenden wenst te vertoeven, dient 
voorafgaandelijk een toelating te bezitten van de burgemeester, hem afgeleverd door de politie die hem tevens zijn plaats 
aanduidt. 
Deze toelating is slechts geldig voor 14 dagen. 
 
Artikel 18 
Na het verstrijken van de toegelaten termijn voor de woonwagenbewoner, die zijn woonwagen op het terrein voor 
doortrekkenden heeft staan, dient deze zijn standplaats terstond te ontruimen en kan geen nieuwe machtiging bekomen 
vooraleer een termijn van 30 dagen verstreken is. 
 
Artikel 19 
Op het terrein zijn enkel rijklare woonwagens (voorzien van wielen) toegelaten. Hetzelfde geldt voor alle andere 
voertuigen. 
 
Artikel 20 
Het is verboden op het woonwagenterrein voor doortrekkenden stallen, hokken, afdaken of afrasteringen van welke aard 
ook, op te richten. 
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Artikel 21 
Voorzover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen geen andere straffen 
voorzien, worden inbreuken op deze verordening bestraft met administratieve sancties overeenkomstig artikel 119bis van 
de nieuwe gemeentewet: 

 inbreuken op de artikelen 3, 5, 6, 9, 10 zullen gesanctioneerd worden met de schorsing of intrekking van de 
vergunning, deze sanctie wordt opgelegd door het college van burgemeester en schepenen 

 inbreuken op de overige artikelen van deze verordening, zullen gesanctioneerd worden met een 
administratieve geldboete conform de procedure vervat in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. De 
omvang van de administratieve geldboete zal ongeacht de omstandigheden het bedrag van het wettelijk 
voorziene maximum van € 250,00 niet overschrijden. 

 
Artikel 22 
Bij niet naleving van deze verordening kan door het gemeentebestuur ambtelijk overgegaan worden tot herstel van de 
onwettelijke toestand. De kosten hiervan zullen op de overtreder verhaald worden. 
Wanneer de verwijdering van woonwagens een inbewaringneming noodzakelijk maken, zal dit eveneens geschieden op 
kosten en verantwoordelijkheid van de overtreder. 
 
 

Politieverordening op kampeerterreinen en –inrichtingen 
 
HOOFDSTUK 1 
 
1. Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
Deze verordening is van toepassing op de kampeerterreinen en –inrichtingen die niet worden begrepen onder de 
toepassing van het decreet van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven en het decreet 
van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en die gewoonlijk of bij 
gelegenheid worden gebruikt voor het verblijf in tenten en/of gebouwen, door jeugdgroeperingen of niet-georganiseerde 
jeugd in groep. 
 
2. Vergunning 
 
Artikel 2 
§1 
Onder “uitbater” in deze verordening wordt verstaan naargelang het geval,iedere eigenaar, huurder, concessiehouder of 
vruchtgebruiker van een kampeerterrein of –inrichting. 
 
§2 
Iedere uitbater van een kampeerterrein of –inrichting, zoals bedoeld in artikel 1 van deze verordening, dient voorafgaand 
de ingebruikneming van zijn voorzieningen, in het bezit te zijn van een vergunning, af te leveren door de burgemeester, op 
eensluidend advies van de bevoegde brandweerdienst.  
Deze verordening ontslaat de uitbater niet van de naleving van de wettelijke beschikkingen op de Stedenbouw en de 
Ruimtelijke Ordening, van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en van andere wettelijke of reglementaire 
bepalingen terzake. 
 
§3 
Bij aanvraag van de vergunning dienen de volgende bescheiden gevoegd: 

1. een uittreksel uit het kadastraal plan met aanduiding van het terrein of de inrichting waarop de aanvraag 
betrekking heeft; 

2. een plan waarop de ligging van het terrein of de inrichting ten opzichte van oriënteringspunten kan worden 
bepaald; 

3. een beschrijving van de aard van de grond, met aanduiding van de afmetingen en van het type kampeerterrein 
of –inrichting, en met beschrijving van de eventueel voorhanden zijnde gebouwen en installaties; 

4. een inlichtingendossier met alle gegevens betreffende: 
a. het middel tot drinkwatervoorziening 
b. het aantal deelnemers dat van het terrein of de inrichting kan gebruik maken 
c. het type van sanitair met opgave van het aantal voorzieningen 
d. de brandbeveiligingsmiddelen 
e. de elektriciteitsvoorzieningen 
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5. een afschrift van een ontwerp van verzekeringspolis tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
aanvrager voor alle schade aan derden berokkend door hemzelf of door zijn aangestelden, of tijdens hun verblijf 
in het kamp in de inrichting, door de op het terrein toegelaten kampeerders; 

6. een bewijs van goed zedelijk gedrag, minder dan 3 maanden geleden uitgereikt op naam van de persoon die 
belast is met het dagelijks beheer van het terrein of de inrichting; 

 
3. Inschrijving 
 
Artikel 3 
Iedere uitbater van een kampeerterrein of –inrichting legt tenminste één maand voor het begin van elke kampeerperiode 
bij de politie een lijst neer, in dubbel, vermeldende de volledige identiteit van de groepen die gedurende het jaar van zijn 
voorzieningen zullen gebruikmaken, alsmede van de kampperiode. Wijzigingen aan deze lijst zullen onmiddellijk door de 
uitbater ter kennis gebracht worden aan de politie. 
Huidige verordening zal door de gemeenteoverheid worden toegezonden aan de verantwoordelijke van iedere groep zodra 
de lijst, bedoeld in dit artikel, bij de politie is neergelegd. 
 
5. Algemene voorschriften 
 

A. Algemene voorschriften inzake het kampeerterrein of –inrichting 
 
Artikel 4 
Het kampeerterrein of de kampeerinrichting moet gelegen zijn in een gezonde omgeving. 
 
Artikel 5 
Het kampeerterrein of –inrichting moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen. De toegangsweg(en) 
nabij het kampeerterrein of –inrichting vertoont(en) zodanige kenmerken, in de hoogte, de breedte en inzake 
wegbedekking, dat de opstelling en bediening van het materieel voor de brandbestrijding en de redding gemakkelijk 
kunnen worden uitgevoerd. Deze toegangsweg(en) moet(en) steeds vrijgehouden worden. 
Het parkeerverbod zal door middel van borden ter kennis worden gebracht (verkeersbord E1). De borden worden op kosten 
van de uitbater geplaatst. 
 
Artikel 6 
Het kampeerterrein of –inrichting zal indien mogelijk worden aangesloten op het openbare waterleidingsnet. Indien dit 
niet mogelijk is zal het water in zuivere recipiënten door de uitbater in voldoende mate worden aangevoerd en dagelijks 
worden ververst. 
Indien de uitbater in de onmogelijkheid hiertoe verkeert zal de afstand tot de waterbron niet meer dan 300 meter mogen 
bedragen. 
Bij het gebruik van ander water dan dit van het openbare waterleidingsnet zal de uitbater het gebruikte water ieder jaar, 
vóór de kampperiode, op zijn drinkbaarheid laten onderzoeken. 
Het gebruik van niet-drinkbaar water is alleen geoorloofd voor de werking van de stortbaden en wastafels en moet dan 
zeer duidelijk zijn aangeduid. 
 
Artikel 7 
Er is een regelmatige en voldoende afvoer van de vuilnis allerhande voorzien, die op een brandveilige wijze zal gebeuren. 
 

B. Algemene voorschriften voor de deelnemers aan het verblijf 
 
Artikel 8 
De eerste dag van het verblijf op het grondgebied van de gemeente, legt de verantwoordelijke persoon van iedere 
vereniging of groep, bij de gemeentepolitie een lijst neer met de namen en geboortedata van de deelnemers aan het 
verblijf. De verantwoordelijke persoon zal deze lijst ondertekenen en voorzien van zijn volledige identiteit. 
 
Artikel 9 
De verantwoordelijke van iedere groep zorgt ervoor dat op de kampplaats steeds een persoon aanwezig is die weet waar 
de groep zich bevindt. 
 
Artikel 10 
§1 
Het is ten strengste verboden te roken in de bossen en op de heidevelden. 
 
§2 
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De verantwoordelijke persoon van iedere groep zorgt ervoor dat op de kampplaats de vuren slechts worden aangestoken 
wanneer de stookplaats binnen een kring van tenminste één meter is vrijgemaakt van alle takken, twijgen, dode bladeren, 
groene of droge planten en van ieder brandbaar materiaal. 
Zodra aangestoken staan zij onder permanent toezicht. 
Na de uitdoving worden de vuurresten zorgvuldig met aarde of zand bedekt of overvloedig met water overgoten. 
 
§3 
De verantwoordelijke persoon zorgt ervoor dat bij de aanleg van kampvuren de burgemeester minstens 24 uur op 
voorhand verwittigd wordt. De burgemeester kan, na advies van de brandweercommandant, uit veiligheidsoverwegingen 
het aanleggen van kampvuren verbieden. 
 
Artikel 11 
§1 
De kampeerverblijven en alle op het terrein aanwezige installaties, alsmede het ganse kampeerterrein zullen door de 
kampeerders volkomen rein gehouden worden. 
 
§2 
Geen afval van welke aard ook, zal worden aangelegd of achtergelaten. Alle afval zal door de kampeerders worden 
verzameld op de door gemeente voorgeschreven manier van afvalverzameling. Het afval zal daarna gedeponeerd worden 
op de door de uitbater aangeduide plaats teneinde een normale afvoer te verzekeren. Deze afvoer zal op brandveilige wijze 
gebeuren. 
 
Artikel 12 
Het afvalwater zal worden uitgegoten op de daartoe bestemde plaatsen of in de speciaal hiervoor gegraven putten die bij 
het inde van het verblijf zorgvuldig worden gedicht. 
 
Artikel 13 
§1 
Het verkeer van motorvoertuigen is verboden op het kampeerterrein tussen 22.00 u. en 07.00 u. 
 
§2 
De verantwoordelijke persoon van iedere groep zorgt ervoor dat het gebruik van radio’s, platendraaiers en andere 
geluidstoestellen niemand stoort en dat er tussen 22.00 u. en 07.00 u. stilte heerst. 
 
§3 
Indien meerdere groepen gelijktijdig gebruik maken van een kampeerterrein of –inrichting, zullen de respectievelijke 
verantwoordelijke personen er zorg voor dragen dat de geluidshinder voor de andere groep(en) tot een minimum wordt 
beperkt. 
 
Artikel 14 
Langs de openbare wegen mag de richting van het kampeerterrein of de kampeerinrichting slechts worden aangeduid op 
kleine houten borden die bij het einde van het verblijf door de zorgen van de verantwoordelijke persoon zullen verwijderd 
worden. 
 
Artikel 15 
Zowel op als in de omgeving van het kampeerterrein of de kampeerinrichting, zal de natuur met de nodige eerbied 
behandeld worden: bomen, struiken en veldgewassen zullen niet beschadigd worden, dieren zullen niet gevangen, 
gekwetst of gedood worden en hun nest- of woongelegenheden niet verstoord. 
 
HOOFDSTUK 2 
Kampeerterreinen of –inrichtingen met één of meer gebouwen 
 
1. Algemene voorschriften 
 
Artikel 16 
Iedere uitbater van een kampeerterrein of –inrichting met één of meer gebouwen zorgt ervoor dat: 

a. elk gebouw in een degelijke toestand verkeert, waterdicht en tochtvrij is; 
b. plaatsen die oorspronkelijk waren bestemd voor de huisvesting van groot- of kleinvee derwijze zijn opgebouwd 

dat zij voor de huisvesting van mensen kunnen gebezigd worden 
c. de gebouwen in een hygiënische toestand verkeren; 
d. de schuren of gebouwen waar hooi of stro ligt opgestapeld niet worden gebruikt; 
e. het gebouw goed kan verlucht worden en alle installaties en voorzieningen veilig zijn afgewerkt; 
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2. Bijzondere voorschriften 
 

A. Brandbeveiliging 
 
a. Brandbestrijdingsmiddelen 
 
Artikel 17 
§1 
De stabiliteit van het gebouw moet voldoende zijn om een veilige ontruiming van de lokalen te verzekeren. 
 
§2 
Muurvaste bekledingsmaterialen van de wanden, de versieringen en de bekledingen, die gemakkelijk ontvlambaar zijn of 
die bij brand schadelijke of giftige gassen afgeven, zijn niet toegelaten. 
 
§3 
Voor de beveiliging tegen brand zijn passende bestrijdingsmiddelen aangebracht. De aard, het aantal en de schikking 
wordt opgesteld door de bevoegde brandweerdienst. 
 
§4 
Het brandbestrijdingsmateriaal is in goede staat van onderhoud, beschermd tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, 
gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig aangebracht. Het kan steeds onmiddellijk in werking worden gebracht.  
 
§5 
Binnen de lokalen is het gebruik verboden van blustoestellen met broomethyl, tetrachloorkoolstof of andere producten 
waardoor giftige uitwasemingen kunnen ontstaan. 
 
§6 
De brandbestrijdingsmiddelen worden jaarlijks door de leverancier aan een nazicht onderworpen. De datum van het 
onderzoek, evenals de vaststellingen gedaan tijdens dit onderzoek, worden genoteerd in een register dat ter beschikking 
wordt gehouden van de burgemeester of zijn afgevaardigde. 
 
 
b. Uitgangen 
 
Artikel 18 
§1 
Gebouwen of gedeelten van gebouwen moeten over tenminste twee van elkaar verwijderde uitgangen beschikken.  
Lokalen gelegen op een hoger gelegen verdieping moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door vaste trappen. 
 
§2 
De deuren die gelegen zijn in de evacuatiewegen moeten gemakkelijk kunnen geopend worden en moeten draaien in de 
zin van de vluchtweg. 
 
§3 
De nuttige breedte van de uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen, die er naar toe leiden, is tenminste gelijk, in 
centimeters, aan het aantal personen die ze moeten gebruiken bij een evacuatie. 
De trappen moeten een totale breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen die ze 
moeten gebruiken om de uitgangen te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en 
vermenigvuldigd met twee indien ze er naar opstijgen. 
 
§4 
De nuttige breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen, deuren in de uitgangswegen gelegen en wegen die er 
naartoe leiden is tenminste 0,80 m en is vrij van elke hindernis tot op een hoogte van tenminste 2 m. 
De evacuatiewegen worden steeds volledig vrij gehouden. 
 
c. Verlichting 
 
Artikel 19 
§1 
De lokalen worden behoorlijk verlicht. Alleen elektrische verlichting is toegelaten. 
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§2 
De bezette lokalen en evacuatiewegen worden voorzien van een degelijke veiligheidsverlichting, die een voldoende 
lichtsterkte heeft om een veilige ontruiming ervan te verzekeren. 
De veiligheidsverlichting treedt automatisch en onmiddellijk in werking bij het uitvallen van de gewone verlichting. Ze 
blijft dan tenminste 1 uur in werking. 
 
§3 
De elektrische installatie, de veiligheidsverlichting inbegrepen, worden bij de ingebruikname, vervolgens om de 5 jaar en 
bij elke wijziging onderworpen aan een nazicht door een controle-organisme, erkend door de federale overheidsdienst 
economische zaken. 
 
§4 
Door een verantwoordelijke persoon wordt dagelijks de veiligheidsverlichting en de toestand van de uitgangen en 
nooduitgangen gecontroleerd. 
 
d. Verwarming 
 
Artikel 20 
§1 
In verband met de verwarmingsinstallatie zullen alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden om overhittingen, 
ontploffingen en brand te vermijden. 
 
§2 
Het gebruik van open vuren en verplaatsbare verwarmingstoestellen is verboden. 
 
§3 
De verwarmingsinstallatie en de niet ingegraven brandstofhouders zijn elk in afzonderlijk, uitsluitend daartoe bestemde 
lokalen geïnstalleerd, die niet rechtstreeks uitgeven tot de logeerruimten. Deze lokalen beschikken over een voldoende 
verluchting. 
De brandstoftoevoerleidingen zijn in metaal en zijn stevig bevestigd. Op deze leidingen wordt tussen de 
brandstofopslagplaats en de verwarmingsketel, tenminste één afsluitkraan geplaatst op een gemakkelijk bereikbare 
plaats buiten het stooklokaal gelegen. 
De nodige schikkingen worden genomen om ieder gevaar voor hevelwerking bij leidingbreuk te voorkomen. 
 

B. Slaapruimte 
 
Artikel 21 
Iedere uitbater van een kampeerinrichting met één of meer gebouwen zorgt ervoor dat: 

1. enkel in de daartoe uitgeruste lokalen wordt geslapen en elke slaapruimte een minimaal volume heeft van 8 à 10 
m³ per persoon; 

2. een constante verluchting mogelijk is; 
3. er niet gerookt wordt in de slaapruimten; hiertoe wordt op meerdere goed zichtbare plaatsen het bijzonder 

veiligheidssignaal “verboden te roken” aangebracht (cfr. KB 19.09.1980); 
4. bij aanwezigheid van bedden, de afstand tussen de bedden, die strikt individueel zijn, tenminste 50 cm zal 

bedragen; 
5. bij gebruik van stapelbedden het onderste bed tegen stof van het bovenste bed zal worden beschermd; 
6. de matrassen proper zijn, in goede staat en zich vrij van de vloer bevinden; 

 
C. Eet- en kookruimte 

 
Artikel 22 
Iedere eigenaar of verhuurder van een kampeerinrichting met één of meer gebouwen zal met betrekking tot de eetruimte 
er voor zorgen dat: 

1. gas-, petroleum-, elektrische en andere kooktoestellen derwijze zijn opgesteld dat zij alle veiligheidswaarborgen 
bieden. Zij moeten staan op een goed geventileerde plaats op een warmtewerende plaat; 

2. een voldoende aantal in goede staat verkerende tafels, stoelen, of banken, in verhouding tot het aantal gasten 
beschikbaar; 

3. een zitruimte met een breedte van tenminste 80 cm is voorzien per persoon; 
4. de gasthouders dienen buiten het gebouw, op een voldoende veilige plaats te worden geplaatst. De gashouders 

worden beschermd tegen het omvallen en tegen de zonnewarmte. De gastoevoerleidingen zijn in metaal of een 
ander materiaal met gelijkaardige weerstandseigenschappen; ze worden stevig bevestigd. 
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Enkel de directe aansluiting met het toestel mag bestaan uit een soepele slang, dewelke voldoende waarborgen 
biedt. In de omgeving van elk toestel moet op een gemakkelijk bereikbare plaats een afsluitkraan worden 
aangebracht; 

5. door de uitbater of eigenaar wordt voor de aanvang van elke kampperiode en voor de aanvang van elke 
ingebruikname door een groep van de installaties, een controle gedaan van de gasinstallaties, de toestellen, 
houders en leidingen; 

6. de datum van deze onderzoeken, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze onderzoeken, worden genoteerd in 
een register dat ter beschikking wordt gehouden van de burgemeester of zijn afgevaardigde; 

 
D. Sanitair 

 
Artikel 23 
Iedere eigenaar of verhuurder van een kampeerinrichting met één of meer gebouwen zorgt ervoor dat: 

1. tenminste één overdekt toilet per 20 personen beschikbaar is; 
2. bij toiletten zonder spoeling een recipiënt wordt geplaatst met een ontsmettingsmiddel zoals creoline, om een 

regelmatige ontsmetting van de toiletten mogelijk te maken; 
3. om verstoppingen in de leidingen en onaangename geuren te vermijden de septische put regelmatig wordt 

gereinigd; 
4. de wasplaats overdekt is, degelijk en hygiënisch uitgerust, zo mogelijk met stromend water, voldoende ruim en 

voorzien van een voldoende aantal wastafels; 
 

E. Medische voorzieningen 
 
Artikel 24 
Iedere uitbater van een kampeerinrichting met één of meer gebouwen zal met betrekking tot de medische verzorging 
voorzien in: 

1. een infirmerielokaal dat vanaf de eerste dag van het verblijf zo is ingericht dat eventuele patiënten er in gunstige 
omstandigheden kunnen worden opgenomen; 

2. een verbandkist, samengesteld als volgt: 
a. Verbanden: 

-5 Cambric-zwachtels (breedte 3 cm); 
-5 Cambric-zwachtels (breedte 5 cm); 
-1 rol tensoplast of urgoplast; 
-1 rol leucoplast (breedte 2,5 cm); 
-1 rol crêpe-windsel (breedte 5 cm); 
-1 rol crêpe windsel (breedte 7 cm); 
-1 doos slorpwat; 

b. Geneesmiddelen: 
-1 fles mercurochroom; 
-1 fles ether; 
 1 tube aspirines; 

c. Allerlei: 
-1 schaar; 
-12 veiligheidsspelden; 
-1 knevelverband; 

 
HOOFDSTUK 3 
 
Kampeerterreinen enkel voor tenten 
 
Voorschriften 
 
Artikel 25 
De minimumafstand tussen de tenten, op de grond gemeten, zal vijf meter bedragen. 
 
Artikel 26 
Het is ten strengste verboden te roken in de tenten. 
 
Artikel 27 
Vuren, aangelegd met het oog op de bereiding van spijzen, zullen derwijze worden aangelegd dat het vuur geen 
uitbreiding kan nemen. Zodra aangestoken staan zij onder permanent toezicht 
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Artikel 28 
Een infirmerietent zal de eerste dag van het verblijf zo worden ingericht dat eventuele patiënten er in gunstige 
omstandigheden kunnen opgenomen worden. 
De kampeerders zorgen ervoor dat een verbandkist aanwezig is zoals voorzien bij artikel 24, hoofdstuk 2. 
 
Artikel 29 
Er wordt tenminste één overdekte WC of loofhut voorzien per 20 personen. 
De WC’s of loofhutten zijn gemakkelijk toegankelijk, afgesloten en ver verwijderd van waterlopen, putten of bronnen. Ze 
zijn tevens minstens 50 meter verwijderd van slaap- en drankgelegenheden. De loofhutten zijn steeds zindelijk en er 
worden tijdig nieuwe gegraven. 
Bij de loofhutten zal een recipiënt worden geplaatst met een ontsmettingsmiddel zoals creoline, om een regelmatige 
ontsmetting mogelijk te maken. Op het einde van het verblijf zullen de loofhutten worden afgebroken en afgedekt met een 
laag goed aangestampte aarde van ten minste 50 cm dik. 
 
HOOFDSTUK 4 
 
Afwijkingen en strafbepalingen 
 
Artikel 30 
De burgemeester of zijn afgevaardigde, de politieambtenaren en hulpagenten, de brandweer en de daartoe aangestelde 
ambtenaren houden toezicht en controle op de uitvoering van de bepalingen van deze verordening. 
 
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen, verordeningen geen andere straffen bepalen, 
worden de inbreuken op deze verordening als volgt gesanctioneerd: 
 

1. Inbreuken op de artikelen 2 § 2, 5, 16 17 18, 20, 21, 22, 23 worden overeenkomstig artikel 119bis van de nieuwe 
gemeentewet gesanctioneerd met een schorsing of intrekking van de vergunning of toelating of met de sluiting 
van de instelling. 

 
2. Inbreuken op de overige artikelen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete conform de 
procedure vervat in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. De omvang van de administratieve geldboete zal 
ongeacht de omstandigheden het bedrag van het wettelijk voorziene maximum van � 250,00 niet overschrijden. 

 
Artikel 31 
Wijzigingen of veranderingen van het kampeerterrein of de kampeerinrichting dienen vooraf ter goedkeuring aan de 
bevoegde brandweerdienst te worden voorgelegd. 
 

ALGEMENE SLOTBEPALINGEN INZAKE DE ALGEMENE EN BIJZONDERE VERORDENING 
 
Artikel 1 
Deze verordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 112 tot en met 115 nieuwe gemeentewet. 
 
Artikel 2 
Onderhavige verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking door aanplakbrief. 
 
Artikel 3 
Afschrift van onderhavige politieverordening zal overeenkomstig de bepalingen van artikel 119 nieuwe gemeentewet 
overgemaakt worden aan de bestendige deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg 
en de griffie van de politierechtbank. 
 
 
 
aldus gedaan in zitting op datum als boven 
 
namens de gemeenteraad 
(get.) Jean Meermans        (get.) Jos Truyen 
gemeentesecretaris        voorzitter 
 
voor eensluidend uittreksel 
in opdracht: 
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