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TITEL I OPENBARE ORDE 

HOOFDSTUK  1 ONDERZOEK EN VASTSTELLING VAN DE WERKELIJKE 

HOOFDVERBLIJFPLAATS 

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet dd. 19.07.1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van 

de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 03.09.1991), in 

het bijzonder de artikelen 5 en 7; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 10.12.1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen 

onder de twaalf jaar (B.S. 20.12.1996); 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 16.07.1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister 

(B.S. 15.08.1992), in het bijzonder de artikelen 7, 10 en 16; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 07.10.1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het 

vreemdelingenregister (B.S. 15.10.1922), in het bijzonder de artikelen 85 en 131; 

Gelet op het  gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966 Politieverordening betreffende de bevolkingsdienst; 

Overwegende dat gemeenten de bevoegdheid wordt verleend om bij politieverordening de nadere regels vast te 

stellen volgens dewelke het onderzoek naar de reële hoofdverblijfplaats wordt ingesteld en volgens dewelke het 

verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand dient te worden opgemaakt; 

Overwegende dat bijgevolg in dit Hoofdstuk nadere regels ter zake worden (her)vastgesteld; 

 

 

Artikel I.1.1  

 

Eenieder die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen op het grondgebied van de stad Blankenberge of 

deze wil overbrengen naar een andere gemeente, moet dit aangeven op de dienst bevolking. 

 

 

Artikel I.1.2  

 

De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat de nieuwe hoofdverblijfplaats effectief 

betrokken werd, of ten laatste de dag vóór het vertrek bij overbrenging van de hoofdverblijfplaats naar 

een andere gemeente of ander land. 

 

 

Artikel I.1.3  

 

De aangifte wordt gedaan door de referentiepersoon van het gezin, wanneer het een geheel gezin 

betreft. 

 

 

Artikel I.1.4  

 

Het onderzoek naar de reële hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Blankenberge wordt 

gevoerd op initiatief van de lokale politie of op verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 

 

 

Artikel I.1.5  

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd: 
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1° wanneer een (referentie)persoon aan het stadsbestuur verklaard heeft dat zijn/haar 

hoofdverblijfplaats zich bevindt op het grondgebied van de stad Blankenberge of naar een 

andere gemeente wordt overgebracht; 

 

2° wanneer het stadsbestuur verneemt dat een (referentie)persoon zijn/haar hoofdverblijfplaats op 

het grondgebied van de stad Blankenberge heeft gevestigd of verlaten heeft zonder hiervan 

aangifte te hebben gedaan; 
 

 

Artikel I.1.6  

 

De lokale politie onderzoekt of de (referentie)persoon die aangifte doet, effectief verblijft in de stad 

Blankenberge gedurende het grootste deel van het jaar. 

 

 

Artikel I.1.7  

 

§1 De lokale politie gaat ter plaatse de identiteit na van alle gezinsleden en onderzoekt of ze 

werkelijk wonen op de plaats die zij hebben aangegeven of waarvan wordt vermoed dat het 

hun hoofdverblijfplaats is.  

 

§2 Tevens wordt navraag gedaan bij de eigenaar van de woning, bij de buren, bij eventuele 

andere bewoners van het gebouw, respectievelijk een huisbewaarder, winkeliers uit de buurt, 

om zo meer informatie te verzamelen over de feitelijkheid van de verblijfplaats.  

 

§3 De lokale politie gaat na of het gezin over aparte sanitaire voorzieningen en over een eigen 

ruimte met kookgelegenheid beschikt; of er voldoende energieverbruik is; of er eventueel 

telefoonrekeningen worden betaald zodat redelijkerwijze mag worden aangenomen dat de 

woning gedurende het grootste deel van het jaar effectief door het gezin wordt bewoond.   

Ook de plaats waar de kinderen naar school gaan, het lidmaatschap van gezinsleden van 

plaatselijke verenigingen, de arbeidsplaats enzovoort, kunnen relevant zijn voor de 

vaststelling van de werkelijke hoofdverblijfplaats van het gezin. 

 

§4 De bevindingen van dit politioneel onderzoek worden vastgesteld volgens het als bijlage I 

gevoegde model. 

 

 

Artikel I.1.8  

 

§1 De bevindingen van het politioneel onderzoek worden binnen de drie dagen nadat het 

onderzoek heeft plaats gehad, overgemaakt aan de ambtenaar van burgerlijke stand die 

hiervan een verslag opmaakt. 

 

§2 Het verslag moet gedateerd en ondertekend worden, en de data en uren van de uitgevoerde 

controles moeten erin vermeld worden. 

 

§3 De ambtenaar van de burgerlijke stand adviseert tot de inschrijving (van ambtswege), tot niet-

inschrijving, of tot afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters. 
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Artikel I.1.9  

 

§1 De College van Burgemeester en Schepenen beslist tot de inschrijving dan wel tot de niet-

inschrijving in het bevolkingsregister. 

 

§2 De beslissing tot niet-inschrijving is met redenen omkleed en wordt ter kennis gebracht van de 

betrokkene(n).  De niet-inschrijving kan niet verantwoord worden door elementen die vreemd 

zijn aan het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats, maar moet gebaseerd zijn op controles 

waarbij vastgesteld wordt dat de betrokkene(n) niet op het aangegeven adres verblijft. 

 

§3 Indien het onderzoek naar de reële verblijfplaats geen voldoende elementen oplevert om een 

besluit te trekken, wordt een bijkomend onderzoek gedaan en wordt de betrokken persoon 

aangemaand om nadere bewijselementen inzake het hoofdverblijf aan te brengen. 

 
 

Artikel I.1.10  

 

Het College van Burgemeester en Schepenen gelast de afvoering van ambtswege uit de 

bevolkingsregisters wanneer blijkt uit het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand dat het 

onmogelijk is de nieuwe hoofdverblijf plaats vast te stellen. 

 

 

Artikel I.1.11  

 

§1 Indien uit het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand blijkt dat de betrokkene(n) 

daadwerkelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd op het grondgebied van de stad 

Blankenberge, doch nagelaten heeft hiervan aangifte te doen, maant het College van 

Burgemeester en Schepenen hem/haar aan om hiervan binnen de 10 dagen aangifte te doen. 

 

§2 Wanneer aan de aanmaning geen gevolg wordt gegeven, schrijft het College van 

Burgemeester en Schepenen de betrokke(n) van ambtswege in. 

 

 

Artikel I.1.12  

 

De overtredingen op de artikelen I.1.1 – I.1.3 van dit Hoofdstuk worden gestraft overeenkomstig 

artikel 7 van de wet van 19.07.1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot 

wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 

personen. 
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HOOFDSTUK  2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 135 §2, 1° van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de wet betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 

verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 

natuurlijke personen, in het bijzonder artikel 1;  

Gelet op het koninklijk besluit dd. 16.07.1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de 

bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, in het bijzonder artikel 1, 4°; 

Gelet op de omzendbrief dd. 07.10.1992 betreffende het houden van bevolkingsregisters; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 10.05.2005, 

Politieverordening nummeren van huizen, aanplakken, beschadigen; 

Gelet op het  gemeenteraadsbesluit dd. 14.09.1993 Politieverordening betreffende het nummeren van 

appartementen, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 06.09.2005; 

Overwegende dat om de wettelijke verplichtingen inzake het houden van bevolkingsregisters op een accurate 

wijze na te kunnen komen en om redenen van openbare veiligheid, passende maatregelen moeten genomen 

worden opdat de huisnummers duidelijk zichtbaar zijn, gemakkelijk te vinden, en goed leesbaar aangebracht 

worden waar het past; 

Overwegende dat bijgevolg in dit Hoofdstuk nadere regels ter worden (her)vastgesteld; 

Afdeling 1 Huizen 

Artikel I.2.1.1  

 

§1 Elk huis zal op duidelijk zichtbare wijze naast de voornaamste ingangsdeur, op een hoogte van 

minimum 1 meter en maximum 2 meter, het nummer moeten dragen toegewezen door het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

 

§2 Het is verboden de nummers van de huizen eigenmachtig te veranderen of te verwijderen.  De 

bewoners van het huis zijn verantwoordelijk voor het goed leesbaar houden van het 

huisnummer. 

 

 

Artikel I.2.1.2  

 

Indien de nummers door onder meer verbouwing, herstelling, of schilderwerken zouden zijn 

verdwenen, moeten deze binnen de maand door toedoen van de eigenaar of de bewoners van het huis, 

opnieuw aangebracht worden. 

 

 

Artikel I.2.1.3  

 

Bij nieuwbouw zal de eigenaar, binnen de maand na voltooiing der werken het College van 

Burgemeester en Schepenen om toewijzing van een huisnummer verzoeken en dit op eigen kosten 

doen aanbrengen. 

 

Artikel I.2.1.4  

 

Indien de eigenaar nalaat voormelde schikkingen uit te voeren, zal het stadsbestuur daarin kunnen 

voorzien op kosten van de nalatige eigenaar. 
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Artikel I.2.1.5  

 

In geval de nummers gewijzigd worden, zullen de oude nummers gedurende minimum één jaar en 

maximum twee jaar bewaard blijven naast de nieuwe nummers. Zij zullen met een zwarte lijn 

doorstreept worden zonder daarbij echter onleesbaar te worden gemaakt. 

 

Afdeling 2 Appartementen 

Definitie 

 

Artikel I.2.2.1  

 

In deze Afdeling wordt verstaan onder: 

 

1° appartement: elk aaneengesloten deel van een gebouw dat afzonderlijk kan dienen als 

bewoning voor  een gezin of een alleenstaande; 

 

2° hoofdingang:  de ingang aangeduid op de stedenbouwkundige plannen als hoofdingang of de 

ingang die langs de straatzijde toegang geeft tot het appartementsgebouw; 

 

 

Toepassingsgebied 

 

Artikel I.2.2.2  

 

Alle appartementen op het grondgebied van de stad Blankenberge zijn onderworpen aan de bepalingen 

van deze Afdeling. 

 

 

Artikel I.2.2.3  

 

De bepalingen van deze Afdeling gelden eveneens voor handelsentiteiten die als een aaneengesloten 

deel van een gebouw afzonderlijk kunnen dienen voor de uitoefening van een zelfstandig beroep of 

een commerciële, industriële of dienstverlenende activiteit, voor zover deze entiteiten niet over een 

afzonderlijk huisnummer beschikken.  Deze delen van gebouwen worden gelijkgesteld met een 

appartement. 

 

 

Voorschriften inzake appartementsnummering 

 

Artikel I.2.2.4  
 

Het appartementsnummer volgt onmiddellijk op het huisnummer en wordt daarvan gescheiden door 

een schuine streep. 
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Artikel I.2.2.5  
 

Het appartementsnummer bestaat uit 4 karakters waarvan de eerste 2 de bouwlagen en de volgende 2 

het appartement op elke bouwlaag afzonderlijk aanduiden.
1
 

 

 

Artikel I.2.2.6  

 

Voor de bouwlagen gelegen onder het straatniveau, wordt het eerste cijfer vervangen door een 

minteken.
2
 

 

 

Artikel I.2.2.7  

 

Indien er zich op een bouwlaag slechts één appartement bevindt, eindigt het appartementsnummer op 

01. 

 

 

Artikel I.2.2.8  

 

Wanneer er meerdere appartementen op één bouwlaag gelegen zijn, worden ze geteld en genummerd 

te beginnen met 01, naar de voorgevel toekijkend, van links naar rechts, en, vervolgens die welke niet 

op de voorgevel uitgeven, in tegenwijzerzin. De gevel waar de hoofdingang zich bevindt, geldt als 

voorgevel. 

 

 

Artikel I.2.2.9  

 

De busnummers zijn dezelfde als de appartementsnummers. 

 

 

Toewijzingsprocedure 

 

 

Artikel I.2.2.10   
 

De appartementsnummers worden toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen, na het 

binnenbrengen van de bouwplannen en meegedeeld bij de kennisgeving van de goedkeuring van de 

stedenbouwkundige vergunning. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Bijvoorbeeld: appartement 2 op de 1

ste
 verdieping heeft als appartementsnummer 0102. 

2
 Bijvoorbeeld : -101. 
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Artikel I.2.2.11  
 

Wanneer zij daartoe door het College van Burgemeester en Schepenen worden verzocht, verschaffen 

de eigenaars of de door hen aangeduide beheerders van de gebouwen het stadsbestuur alle nuttige 

inlichtingen voor de toekenning van de appartementsnummers. 

 

 

Artikel I.2.2.12  
 

Voor alle personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge in een 

appartement dat het voorwerp uitmaakt van deze nieuwe appartementsnummering, wordt dat nieuwe 

nummer door de Bevolkingsdienst in de registers ingevoerd achter het huisnummer. 

 

 

Artikel I.2.2.13  
 

§1 De aanpassing van de adresgegevens inzake appartementsnummers op de identiteitskaart en 

andere documenten waarop de verblijfplaats is vermeld, gebeurt ambtshalve bij de 

vernieuwing van die documenten of na uitnodiging. 

 

§2 Indien het College van Burgemeester en Schepenen hen hiertoe uitnodigt, dienen alle 

personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge in een 

appartement dat voorwerp uitmaakt van deze Afdeling, de nodige documenten aan te passen. 

 

 

Artikel I.2.2.14  
 

De eigenaars van de gebouwen of de door hen aangewezen beheerder delen het juiste 

appartementsnummer mee aan elke nieuwe bewoner, met het oog op diens aangifte bij de 

bevolkingsdienst. 

 

 

Artikel I.2.2.15  
 

Binnen de maand nadat aan de eigenaars, eventueel via de door hen aangeduide beheerders, door het 

College van Burgemeester en Schepenen kennis wordt gegeven van de door het stadsbestuur 

toegekende nummering, worden voor het betreffende gebouw de volgende bepalingen van kracht: 

 

1° In alle contacten met het stadsbestuur i.v.m. de appartementen dienen eigenaars, beheerders en 

huurders gebruik te maken van de toegekende appartementsnummers. 

2° De eigenaars en beheerders moeten erop toezien dat bij de hoofdingang van het gebouw naast 

alle bellen en op elke brievenbus het nieuw toegekende nummer in Arabische cijfers is 

aangebracht, en dat alle eventuele aanduidingen van de oude nummering worden vervangen. 

Zij zien erop toe dat de brievenbussen, indien nodig, omgewisseld worden om de numerieke 

volgorde te eerbiedigen. 

3° Bij elk appartement dient tevens het appartementsnummer in Arabische cijfers vermeld te 

worden. 
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4° De beheerder van een gebouw in mede-eigendom deelt aan alle mede-eigenaars in het door 

hem/haar beheerde gebouw de nieuwe appartementsnummers mee, evenals de op hen 

toepasselijke bepalingen van dit Hoofdstuk. 

5° Het is verboden de toegekende appartementsnummers eigenmachtig te veranderen.  

6° Indien de appartementsnummers door onder meer verbouwing, herstelling of schilderwerken  

zouden zijn verdwenen of niet langer goed leesbaar zijn, dan moeten deze binnen de maand 

door toedoen van de eigenaar of de door hem aangeduide beheerder opnieuw goed leesbaar 

worden aangebracht. 

 

 

Artikel I.2.2.16.  

 

§1 In de gebouwen die in mede-eigendom zijn, dient de beheerder zijn/haar naam, adres en 

telefoonnummer op een duidelijke wijze in de onmiddellijke nabijheid van bellen en 

brievenbussen aan te brengen. 

 

§2 Blijft de  betrokkene in gebreke, dan kan het stadsbestuur overgaan tot de uitvoering van de 

nodige werken op zijn kosten. 

 

HOOFDSTUK  3 BIJEENKOMSTEN 

Afdeling 1 Bijeenkomsten in open lucht 

Gelet op artikel 26 van de Grondwet; 

Gelet op artikel 135 §2, 2° en 3° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 24.02.1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in 

openbare en private inrichtingen 

Gelet op artikel 6.7.1. §1 en 6.7.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering dd.01.06.1995 houdende algemene 

sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne VLAREM II; 

Overwegende dat bijeenkomsten in open lucht aan een voorafgaande toelating kunnen en moeten onderworpen 

worden teneinde mogelijke verstoringen van de openbare rust en orde te kunnen tegengaan en te beheersen; 

 

 

Artikel I.3.1.1  

 

Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen en de bepalingen vervat in Titel III, 

Afdeling 3, mogen manifestaties in open lucht (feesten, concerten, bals, vuurwerk,…) niet worden  

georganiseerd zonder voorafgaande toelating van de Burgemeester. 

 

Artikel I.3.1.2  

 

§1 De toelating moet minstens 10 dagen voordat de manifestatie wordt georganiseerd, worden 

aangevraagd. 

 

§2 De Burgemeester kan aan deze toelating voorwaarden verbinden ter vrijwaring van de 

openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid. 
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Afdeling 2 Manifestaties ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van 

het leven in de gemeente (straatbraderieën) 

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet dd. 25.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten 

(B.S. 30.09.1993), in het bijzonder de artikelen 5, 2° en 9; 

Gelet op het Koninklijk besluit dd. 24.09. 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 

activiteiten (B.S. 29.09.2006), in het bijzonder artikel 9; 

Gelet op het  gemeenteraadsbesluit dd. 26.08.1981 Politieverordening op de straatbraderies; 

Overwegende dat de gemeenten de bevoegdheid wordt verleend om de organisatie van ambulante activiteiten op 

het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen te regelen; 

Overwegende dat de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van goederen en 

diensten binnen het kader van manifestaties ter bevordering van de lokale handel of het lokale 

gemeenschapsleven niet is onderworpen aan de wet dd. 25.06.1993 (en de verkopers geen voorafgaande 

machtiging dienen te bekomen, overeenkomstig artikel 3 van de wet dd. 25.06.1993) wanneer deze plaats heeft 

binnen het kader van een manifestatie die is toegestaan door de Burgemeester en ze voorbehouden is aan 

plaatselijke handelaars, ambachtslui, landbouwers, kwekers of producenten of daartoe uitgenodigd worden door 

de Burgemeester;  

Overwegende dat verenigingen en instellingen die de belangen van deze professionele groepen verdedigen 

eveneens mogen worden toegelaten om aan deze manifestaties deel te nemen; 

Overwegende dat in deze Afdeling de procedure en modaliteiten voor de eventuele toelating van de 

Burgemeester worden vastgelegd voor het organiseren van dergelijke manifestaties; 

 

 

Verbod 

 

Artikel I.3.2.1  

 

§1 Het organiseren van manifestaties ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van 

het leven in de gemeente is verboden zonder voorafgaande toelating of uitnodiging van de 

Burgemeester. 

 

§2 De toelating voor het organiseren van een straatbraderie kan slechts worden verleend op de 

volgende delen van de openbare weg : 

 

1° op de Zeedijk, hellingen van de Zeedijk, Leopoldstraat, Manitobaplein en Kon. Leopold 

III plein; 

2° voor de verkeersvrije zone, vanaf 10 uur, één meter buiten het voetpad; 

3° voor de Kerkstraat (tussen Zuidlaan en Schaapstraat): het voetpad tot op 0,75 m van de 

boordsteen; 

4° voor de overige wegen : tot aan de boordsteen of tot op 0,75 meter van de boordsteen al 

naar gelang de veiligheid van de weggebruikers gewaarborgd is; 

 

 

Toelatingsprocedure 

 

Artikel I.3.2.2  

 

§1 De toelating voor het organiseren van manifestaties ter bevordering van de lokale handel of ter 

bevordering van het leven in de gemeente dient te worden aangevraagd via de 

middenstandsraad of handelsgebuurtekring. 



 

 
 

 

 

 16 

 

§2 De toelating moet minstens 10 dagen voordat de manifestatie plaats grijpt, worden 

aangevraagd; 

 

§3 De Burgemeester vermeldt in de toelating : 

 

 de aard van de manifestatie : manifestatie ter bevordering van de lokale handel of ter 

bevordering van het leven in de gemeente; 

 de plaats waar de manifestatie wordt toegelaten; 

 de datum en duur van de manifestatie; 

 de identiteit van de handelaars, verenigingen en organisaties die deelnemen aan de 

manifestatie of die worden uitgenodigd; 

 

§4 De aangevraagde toelating kan worden geweigerd om redenen die verband houden met de 

openbare orde, veiligheid, rust of gezondheid. 

 

 

Toelatingsvoorwaarden 

 

Artikel I.3.2.3  

 

Tijdens de in deze Afdeling bedoelde manifestaties is het gebruik van een gemeenschappelijke  (d.i. 

per straat of wijk) geluidsinstallatie toegelaten, doch geen individuele geluidsinstallatie. 

 

 

Artikel I.3.2.4  

 

Tijdens de in deze Afdeling bedoelde manifestaties mogen de deelnemende handelaars op de openbare 

weg voor hun handelspand hun koopwaren te koop aanbieden, die zich in hun handelszaak bevinden 

of waarin zij gewoonlijk handel drijven.  De verkoop van andere koopwaren is verboden. 

 

 

Artikel I.3.2.5  

 

De handelaars, verenigingen en organisaties die deelnemen aan de toegelaten manifestatie dienen hun 

standplaats na afloop zuiver achter te laten en alle afval op te ruimen.   

 

 

Tijdelijke verkeersregels 

 

Artikel I.3.2.6  

 

Het College van Burgemeester en Schepenen vaardigt de tijdelijke politieverordeningen uit voor de 

reglementering van het wegverkeer tijdens de in deze Afdeling bedoelde manifestaties indien nodig. 
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HOOFDSTUK  4 BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 

Gelet op de artikelen 77 tot 87 van het Burgerlijk Wetboek; 

Gelet op de artikelen 135 §2 en 133, tweede lid van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op artikel 42 §1 en §3 van het gemeentedecreet dd. 15.07. 2005 (B.S. 31.08.2005); 

Gelet op het decreet dd. 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (B.S. 10.02.2004), in het 

bijzonder de artikelen 4, 5, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 24; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en 

crematoria (B.S. 28.06.2004); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 21.10.2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een 

doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden (B.S. 15.12.2005); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 24.02.2006 tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging, de 

asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid die kunnen opgenomen 

worden in de schriftelijke kennisgeving van de laatste wilsbeschikkingdie aan de ambtenaar van de burgerlijke 

stand kan overgemaakt worden (B.S. 18.04.2006); 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21.12.1971 Politiereglement op de begravingen en de grafconcessies, 

zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluiten dd. 23.01.1996, dd. 16.12.1998 en 01.07.2008; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 01.07.2008 Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en de 

lijkbezorging; 

Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria onder het gezag, de politie en het toezicht van 

de gemeenten vallen die ervoor moeten zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er geen handelingen in strijd met 

de eerbied voor de doden worden verricht en dat het ontgraven enkel mits toestemming gebeurt; 

Overwegende dat het toezicht op de lijkstoeten tevens tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort;  

Overwegende dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat de lijkstoeten ordelijk, welvoeglijk en met de aan de 

doden verschuldigde eerbied verlopen; 

Overwegende dat hierna de regels inzake de administratieve politie op begraafplaatsen, lijkstoeten en 

lijkbezorging worden (her)vastgesteld; 

Overwegende dat  deze bepalingen gelden onverminderd de artikelen 77, 81 en 82 van het Burgerlijk Wetboek 

en de voorschriften van het decreet dd. 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de krachtens dit 

decreet uitgevaardigde uitvoeringsbesluiten; 

 

Afdeling 1 Stedelijke Begraafplaatsen 

Ligging 

 

Artikel I.4.1.1  

 

De stedelijke begraafplaatsen bevinden zich in de Scharebrugstraat en aan de Blankenbergse Dijk. 

 

 

Toegelaten personen 

 

Artikel I.4.1.2  

 

Op de stedelijke begraafplaatsen mogen de volgende personen begraven, bijgezet in een columbarium 

of uitgestrooid worden: 

 

1° personen die op het ogenblik van overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-, 

vreeemdelingen- of wachtregister van Blankenberge; 

worden met deze personen gelijk gesteld : 
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1.1. personen die op het ogenblik van overlijden effectief in Blankenberge woonden, maar 

krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld waren van 

inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Blankenberge; 

 

1.2. de personen opgenomen in een verzorgingsinstelling buiten de stad, die vóór hun opname 

ingeschreven waren in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Blankenberge; 

 

1.3. personen die op het ogenblik van overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-, 

vreemdelingen- of wachtregister van Blankenberge, en van wie het lichaam na overlijden 

afgestaan werd voor wetenschappelijk onderzoek aan een daartoe aangestelde instelling; 

 

2° personen die op het ogenblik van overlijden niet te Blankenberge ingeschreven waren in het 

bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister; 

 

 

Ereperken voor militaire begraafplaatsen 

 

Artikel I.4.1.3  

 

De ereperken en de militaire begraafplaatsen, met uitzondering van die aangelegd buiten de stedelijke 

begraafplaatsen, vallen integraal onder dit Hoofdstuk. 

 

 

Verboden graven 

 

Artikel I.4.1.4  

 

§1 De constructie van bovengrondse graven wordt niet toegestaan. 

 

§2 De bijzetting in bestaande bovengrondse grafconstructies mag verder plaatsvinden. 

 

 

Volgorde begravingen 

 

Artikel I.4.1.5  

 

§1 De doorlopende volgorde, de ene na de andere, wordt geëerbiedigd in de daartoe aangeduide 

vakken. 

 

§2 Indien een nog bestaande grondconcessie deze doorlopende volgorde onmogelijk maakt, 

wordt de eerstvolgende vrije plaats toegewezen. 

 

 

Aantal personen per graf 

 

Artikel I.4.1.6  

 

Elke teraardebestelling vindt plaats in een afzonderlijk graf, behalve in volgende gevallen : 
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1° het begraven van verscheidene personen in een bestaande grafkelder. 

Het aantal teraardebestellingen in een grafkelder wordt beperkt als volgt : tot twee lijken en 

twee bijkomende urnen, of  tot één lijk en vier bijkomende urnen, of tot zes urnen. 

 

2° het begraven van verscheidene personen in een bestaand zandgraf. 

Het aantal teraardebestellingen in een zandgraf wordt beperkt als volgt : tot twee lijken en 

twee bijkomende urnen, of tot één lijk en vier bijkomende urnen,of tot zes urnen. 

 

3° het begraven van een moeder en haar doodgeboren kind of doodgeboren meerlingen.   

Zij mogen in één en dezelfde kist en in één en hetzelfde graf begraven worden. 

 

 

Aantal urnen per nis 

 

Artikel I.4.1.7  

 

Elke nis van het columbarium bevat maximum 1 urne, behalve bij concessies : dan zijn 2 urnen 

toegestaan.   

 

 

Uurregeling van begravingen 

 

Artikel I.4.1.8  

 

Het vervoer van de stoffelijke overschotten van personen naar de begraafplaatsen en de 

begrafenisplechtigheden op de begraafplaatsen moeten het ganse jaar door plaatsvinden tijdens de 

openingsuren van de begraafplaatsen, zoals vermeld in artikel I.4.2.1 en het huishoudelijk reglement 

dd. 01.07.2008.   

 

 

Stedelijke wachtkelder 

 

Artikel I.4.1.9  

 

§1 Ieder lijk of de as van overleden personen wordt onmiddellijk na de aankomst op de 

begraafplaats begraven door de toezichter-grafdelver of zijn vervanger, bijgezet in een 

columbarium of uitgestrooid. 

 

§2 Indien de onmiddellijke teraardebestelling, bijzetting in een columbarium of uitstrooiing 

onmogelijk is, onder meer wegens overmacht, weers- of familiale omstandigheden, moet het 

lijk of de asurne bewaard worden in een wachtruimte.  Hiertoe kan, indien nodig, een 

overeenkomst afgesloten worden met een nabijgelegen funerarium of ziekenhuis. 
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Afdeling 2 Orde en eerbied voor de doden 

Openingsuren begraafplaatsen 

 

Artikel I.4.2.1  

 

De openingsuren van de begraafplaatsen worden als volgt vastgesteld : 

 

 van 01.04 tot 30.04 : van 8 tot 18 uur; 

 van 01.05 tot 15.09 : van 7 tot 19 uur; 

 van 16.09 tot en met 15.11 : van 8 tot 18 uur; 

 van 16.11 tot en met 31.03 ; van 8 tot 16 uur; 

 

 

Algemene verbodsbepalingen 

 

Artikel I.4.2.2  

 

Op de begraafplaatsen is het verboden : 

 

1° over de muren en omheiningen van de begraafplaatsen, evenals over de omheiningen van de 

graven, de grafstenen en de gedenktekens te klimmen, erop te springen of te stappen; 

2° de bomen, de beplantingen of de bloemen te beschadigen; 

3° de graven en graftekens te beschadigen, te bekladden, iets erop te schrijven of te schrappen; 

4° op de graspleinen en bloemperken te gaan, te zitten of te liggen; 

5° de weg te beschadigen; 

6° afval, papier of andere voorwerpen binnen de omheining van de begraafplaats weg te gooien, 

tenzij in de daartoe bestemde korven of bakken, en afval dat niet van de begraafplaats 

afkomstig is op de begraafplaats te deponeren; 

7° onwelvoeglijk te handelen; 

8° zonder toelating binnen te dringen in de lokalen voorbehouden aan het personeel; 

9° voorwerpen uit te stallen om te verkopen of mee te leuren; 

10° te spelen en te fietsen; 

11° te zingen en muziek te spelen die niet past bij de dodenverering; 

12° reclame te maken onder gelijk welke vorm of voor om het even welk doel, zowel binnen de 

begraafplaats als op de poorten of muren.  Een plaatje met gegevens in verband met de maker 

van het grafteken mag wel worden aangebracht op het graf; 

13° op gelijk welke wijze de doorgang van een lijkstoet te belemmeren; 

14° vogels of wild te vangen of nesten te vernielen; 

15° alcoholische dranken of verdovende middelen te nuttigen; 

16° zich buiten de toegangsuren op de begraafplaatsen te bevinden; 

17° aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald in dit 

Hoofdstuk of in het huishoudelijk reglement dd. 01.07.2008; 
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Toegangsverbod 

 

Artikel I.4.2.3  

 

De toegang tot de begraafplaatsen is verboden voor : 

 

1° personen onder invloed van verdovende middelen of in kennelijke staat van dronkenschap; 

2° personen die goederen of diensten te koop aanbieden; 

3° personen die drager zijn van een vuurwapen, uitgezonderd de leden van de politie of 

veiligheidsdiensten in functie; 

4° personen die de rust van de begraafplaatsen verstoren of door hun daden of uitlatingen een 

volkstoeloop veroorzaken; 

5° personen vergezeld van honden of andere dieren zonder leiband; 

6° kinderen onder de 12 jaar, niet vergezeld van een volwassen persoon. 

 

 

Oprijverbod 

 

Artikel I.4.2.4  

 

§1 Voertuigen mogen de begraafplaatsen niet binnenrijden, tenzij de Burgemeester, om 

gewichtige redenen, daartoe toelating heeft verleend. 

 

§2 De desgevallend verleende toelating geldt enkel voor de hoofdwegen.  

De toelating dient op verzoek van de toezichter-grafdelver of zijn vervanger voorgelegd te 

kunnen worden. De toelating wordt in geval van misbruik ingetrokken. 

 

§3 Het verbod vermeld onder §1 is niet van toepassing op kruiwagens, kinderwagens, rijtuigen 

voor mindervaliden of voertuigen bestemd voor de begrafenisdienst. 

 

§4 De toegang met voertuigen op de hoofdwegen is eveneens toegelaten voor de houders van een 

blauwe invaliditeitskaart en voor wie een doktersattest hiertoe kan voorleggen (slechts 3 

maanden geldig tenzij men minstens 80 jaar oud is.  Dan is een doktersattest permanent 

geldig). 

 

§5 De voertuigen van de steenhouwers en de betonwerkers mogen zich op de begraafplaatsen 

begeven voor zover dit noodzakelijk is voor het uit te voeren werk. 

 

§6 De voertuigen die toegelaten worden op de begraafplaatsen mogen slechts stapvoets rijden. 

 

 

Fotograferen en filmen 

 

Artikel I.4.2.5  

 

Het is verboden begrafenissen of lijkstoeten te fotograferen of te filmen binnen de omheining van de 

begraafplaatsen, tenzij dit uitdrukkelijk aangevraagd wordt en een bevoegd familielid van de 

overledene hiermee instemt. 

Manifestaties 
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Artikel I.4.2.6  

 

§1 Zonder schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden welke betoging ook te 

houden binnen de omheining of in de straten in de omgeving van de begraafplaatsen.   

 

§2 De toezichter-grafdelver zal, in geval van wanordelijkheden veroorzaakt of uitgelokt door 

redevoeringen of plechtigheden, onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze te 

beteugelen, zo nodig met de hulp van de politie.   

 

§3 Alleen de godsdienstige, vrijzinnige of vaderlandse plechtigheden en deze die behoren bij de 

begrafenissen, zijn op de begraafplaatsen toegelaten. 

 

 

Plechtigheden 

 

Artikel I.4.2.7  

 

§1 De bedienaars van de onderscheiden erkende erediensten mogen vrij de plechtigheden 

celebreren eigen aan hun godsdienst. 

   

§2 De toezichter-grafdelver mag de plechtigheden evenwel onderbreken of doen inkorten indien 

deze een volgende teraardebestelling, bijzetting of asuitstrooiing zouden belemmeren. 

 

 

Bestraffen oneerbiedig gedrag 

 

Artikel I.4.2.8  

 

§1 De personen die zich op de begraafplaatsen niet met de vereiste eerbied zouden gedragen of 

die één van de bepalingen van dit Hoofdstuk of het huishoudelijk reglement dd. 01.07.2008 

zouden overtreden, zullen door de toezichter-grafdelver buiten geleid worden, zo nodig met 

behulp van de politie onverminderd de gerechtelijke vervolgingen. 

   

§2 Rekening houdend met de ernst van de inbreuk kan de Burgemeester daarenboven de toegang 

tot de begraafplaatsen (tijdelijk) verbieden aan personen die een bepaling van deze Afdeling 

of van het huishoudelijk reglement dd. 01.07.2008 overtreden.   

 

Gevonden voorwerpen  en aansprakelijkheid 

 

Artikel I.4.2.9  

 

§1 De voorwerpen die op de begraafplaatsen gevonden worden, dienen aan de toezichter-

grafdelver bezorgd te worden die ze onmiddellijk op het politiekantoor in bewaring zal geven. 

   

§2 Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of beschadigingen 

die op de begraafplaatsen zouden gepleegd worden op de graven, de graftekens, of de 

beplantingen. 
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Naleving onderrichtingen 

 

Artikel I.4.2.10  
 

De onderrichtingen en bevelen van de toezichter-grafdelver of zijn vervanger moeten stipt worden 

nageleefd. 

Afdeling 3 Aangifte en vaststelling van overlijden en toelating tot begraving en 

crematie 

Aangifteplicht overlijden 

 

Artikel I.4.3.1  

 

§1 Onverminderd de artikelen 77-87 B.W. en 15bis van het decreet dd. 16.01.2004 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging, moet elk overlijden dat zich voordoet te Blankenberge, 

alsook elke ontdekking van een overledene op het grondgebied van de stad Blankenberge 

worden aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand door een verwant van de 

overledene of een persoon die inlichtingen kan verstrekken voor het invullen van de 

overlijdensakte. 

  

§2 De personen die het overlijden aangeven dienen de nodige schikkingen te treffen voor de 

begrafenis, tenzij ze daartoe niet gerechtigd zijn.  In dat geval wordt door het Stadsbestuur van 

ambtswege het nodige gedaan op kosten van de nalatenschap.   

 

 

Toelating tot begraven of crematie 

 

Artikel I.4.3.2  

 

§1 Onverminderd artikel 77 B.W. en de artikelen 15bis, 19-22 van het decreet dd. 16.01.2004 op 

de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wordt de toelating tot begraving of crematie kosteloos 

afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 

§2 Zowel de toezichter-grafdelver als de ambtenaar of persoon die de leiding over het 

crematorium heeft, moeten in het bezit gesteld worden van deze toelating. 

 

Inkorting termijn begraving 

 

Artikel I.4.3.3  

 

§1 Bij uitzondering op artikel 77 B.W. kan de toelating tot begraving of crematie vroeger worden 

verleend dan 24 uur na het overlijden wanneer de openbare gezondheid dit vereist.  

 

 

§2 De Burgemeester bepaalt in dat geval en in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke 

stand, de datum en het uur van de begraving of crematie 
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Termijn van begraving en crematie 

 

Artikel I.4.3.4  

 

§1 De begraving en crematie, de berging van de as in een columbarium of de uitstrooiing ervan 

moet uiterlijk de tiende dag na het overlijden gebeuren, de dag van het overlijden inbegrepen.  

Als de tiende dag op een zondag of een wettelijke feestdag valt, wordt deze termijn verlengd 

tot de volgende werkdag. 

 

§2 De Burgemeester kan in bijzondere gevallen deze termijnen wijzigen. 

 

 

Begraving van niet-opgeëiste en niet-herkende lijken 

 

Artikel I.4.3.5  

 

De niet-geïdentificeerde personen worden in voorkomend geval na toelating van de Procureur des 

Konings en mits de ambtenaar van de burgerlijke stand toelating verleent, ten vroegste 48 uur na hun 

aankomst in het funerarium/mortuarium begraven. 

 

 

Voorzorgsmaatregelen inzake de openbare gezondheid 

 

Artikel I.4.3.6  

 

§1 In geval van epidemie of telkens als de openbare gezondheid dit vereist, zal de Burgemeester, 

in overleg met de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bevelen het lijk te ontsmetten, de 

waterdichte kist van ontsmettingsmiddelen en zaagsel te voorzien en het lijk naar het 

funerarium/mortuarium over te brengen. 

 

§2 Bij de crematie van door radioactieve stoffen besmette personen kan de Burgemeester, in 

geval van gevaar voor de openbare gezondheid en veiligheid, individuele aanvullende 

maatregelen nemen. 

Afdeling 4 Lijkenvervoer 

Vervoer binnen de stad 

 

Artikel I.4.4.1  

 

Onverminderd de artikelen 11 en 13 van het decreet dd. 16.01.2004 en artikel 29 van het besluit van 

de Vlaamse Regering dd. 14.05.2004 dient voor het vervoer van lijken de kortste en meest geschikte 

weg te worden gevolgd, bij voorkeur gebruik makend van de hoofdwegen. 
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Toelating vervoer  

 

Artikel I.4.4.2  

 

Geen enkel niet-gecremeerd stoffelijk overschot mag op of buiten het grondgebied van de stad 

Blankenberge vervoerd worden dan nadat de behandelende geneesheer of de geneesheer die het 

overlijden heeft vastgesteld een attest (bijlage II) heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het overlijden 

aan een natuurlijke doodsoorzaak te wijten is en het stoffelijk overschot geen gevaar voor de 

volksgezondheid oplevert.  

 

 

Toelating vervoer van lijken voor wetenschappelijk onderzoek 

 

Artikel I.4.4.3  

 

§1 De toelating tot vervoer van een lijk naar een instelling voor wetenschappelijk onderzoek 

wordt slechts verleend op voorlegging van een attest waarbij de begunstigde instelling haar 

instemming betuigt en voor zover de familie er zich niet tegen verzet. 

 

§2 De familie kan zich niet tegen het vervoer verzetten wanneer de overledene de wens daartoe 

ondubbelzinnig in een wilsbeschikking of op een andere wijze heeft ter kennis gebracht. 

 

Vervoerswijze 

 

Artikel I.4.4.4  

 

§1 De snelheid van de lijkwagens dient steeds gematigd te zijn.  Daarbij moeten zij het verkeer 

zo weinig mogelijk hinderen en moeten zij de geldende verkeersvoorschriften naleven.  

 

§2  Het is de vervoerders verboden, zonder geoorloofde reden, onderweg te stoppen.   

 

§3 De lijkwagen mag de begraafplaats niet verlaten vooraleer de plechtigheid is afgelopen. 

 

 

Lijkstoet 

 

Artikel I.4.4.5  

 

De lijkstoeten moeten ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen.  

Niemand mag deze door gelijk welk optreden verstoren. 

 

 

Lijkwade 

 

Artikel I.4.4.6  

 

Bij het dragen van een stoffelijk overschot in een lijkwade is het gebruik van een plank of berrie 

verplicht. 
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Inzittenden van de lijkwagens 

 

Artikel I.4.4.7  

 

§1 Het is iedereen die niet tot de begrafenisdienst behoort, verboden plaats te nemen in de 

lijkwagens, zowel op weg naar de begraafplaats als op de terugweg.   

 

§2 In geval van vervoer buiten het grondgebied van de stad is het aan de familie van de 

overledene toegelaten plaats te nemen in de lijkwagen, indien deze daartoe speciaal is 

ingericht. 

 

 

Voorwerpen in de lijkwagens 

 

Artikel I.4.4.8  

 

Met een lijkwagen mogen geen andere voorwerpen vervoerd worden dan de lijkkist, de kronen, de 

ruikers en kleine gedenkplaten. 

 

 

Optochten te voet 

 

Artikel I.4.4.9  

 

Lijkstoeten met optocht te voet van het funerarium/mortuarium naar de plaats waar de plechtigheid 

van de erkende eredienst of geloofsovertuiging plaatsvindt, en van laatstgenoemde plaats naar de 

begraafplaats moeten, indien de Burgemeester dit nodig acht, onder politiebegeleiding gebeuren.   

 

 

Afladen lijkwagens op de openbare weg 

 

Artikel I.4.4.10  
 

Op de openbare weg is het verboden, zonder geoorloofde reden, een lijkkist af te laden. 

 

 

Begrafenissen op zon- en feestdagen 

 

Artikel I.4.4.11  
 

§1 Er worden geen begrafenissen toegelaten op de stedelijke begraafplaatsen op zondagen en 

wettelijke feestdagen, tenzij deze laatste gevolgd worden door een zondag of in tijden van 

oorlog of epidemie.   

 

§2 Behoudens de bijzondere gevallen waarvoor de Burgemeester of de gerechtelijke overheid een 

aangepaste toelating verlenen, moeten de lijken op de begraafplaats aankomen op de uren die 

in artikel I.4.2.1 van dit Hoofdstuk  zijn vastgesteld. 
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Afdeling 5 Ontgravingen 

Aanvraag tot ontgraving 

 

Artikel I.4.5.1  

 

§1 Behalve op bevel van de gerechtelijke overheid mag niet tot ontgraving worden overgegaan 

zonder toelating van de Burgemeester.  Deze toelating kan enkel worden verleend om ernstige 

redenen.   

 

§2 De aanvraag tot ontgraving met vermelding van de ernstige reden moet schriftelijk worden 

ingediend. 

 

 

Tijdstip van ontgraving 

 

Artikel I.4.5.2  

 

§1 Van 01.11 tot en met 11.11worden geen ontgravingen verricht. 

 

§2 In afwijking van voorgaande bepaling mogen, bij overlijden van een persoon die in een 

grafconcessie moet worden bijgezet, de stoffelijke overschotten van andere personen, die 

eveneens in deze grafconcessie moeten begraven worden, op alle werkdagen van het jaar 

worden ontgraven. 

 

 

Vaststelling ontgraving 

 

Artikel I.4.5.3  

 

§1 Iedere ontgraving moet gebeuren in het bijzijn en onder toezicht van een afgevaardigde van de 

Burgemeester. Er wordt een proces-verbaal van ontgraving opgemaakt dat afgegeven wordt 

aan de dienst Burgerlijke Stand. 

 

§2 De toezichter-grafdelver schrijft de vernieuwing van de kist voor als hij dit nodig acht. 

Afdeling 6 Werken 

Onderhoudswerken 

 

Artikel I.4.6.1  

 

§1 De rechthebbenden moeten de grafkelders, de graftekens en de ijzeren, houten of andere 

afsluitingen in goede staat onderhouden.   

 

§2 De grafkelders en gedenkstukken moeten op zulke wijze geplaatst en onderhouden worden dat 

zij noch een ander recht, noch de openbare veiligheid hinderen.   
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Toelating voor werkvoertuigen 

 

Artikel I.4.6.2  

 

§1 Steenblokken en zware materialen voor het oprichten van graftekens, monumenten, 

gedenktekens, grafzerken, grafkelders..., mogen door de voertuigen van de steenhouwers en 

de betonwerkers op de begraafplaats gebracht worden.  De te volgen weg wordt door de 

toezichter-grafdelver aangeduid. 

 

§2 De voertuigen dienen onmiddellijk afgeladen te worden.  Zij mogen nooit „s nachts op de 

begraafplaats blijven staan. 

 

§3 Bij weers- en/of andere omstandigheden die dit noodzakelijk maken, kan de toegang aan deze 

voertuigen tijdelijk ontzegd worden. 

 

 

Achterlaten van materiaal op de begraafplaats 

 

Artikel I.4.6.3  

 

§1 Behalve voor de noodwendigheden van de dienst, is het verboden binnen de omheining van de 

begraafplaats opslagplaatsen van steen, materiaal... voor het bouwen van graftekens, 

monumenten, gedenktekens, grafzerken, grafkelders..., op te richten. 

 

§2 De stenen moeten gehouwen en het materiaal moet gebruiksklaar op de begraafplaats 

binnengebracht worden, naargelang zij nodig zijn voor de vordering van het werk. De mortel 

moet gans toebereid aangebracht worden in kuipen of bakken. 

 

§3 Indien deze voorschriften niet worden nageleefd, zullen die materialen van ambtswege 

verwijderd worden op kosten en risico van de aanbrenger. 

 

 

Opschriften op de grafzerken 

 

Artikel I.4.6.4  

 

§1 De opschriften moeten op de graftekens, monumenten en gedenktekens aangebracht worden 

vóór deze op de begraafplaats worden binnengebracht. Onder toezicht van de toezichter-

grafdelver mogen wijzigingen aan de opschriften op reeds bestaande graftekens, monumenten 

en gedenktekens aangebracht of ingebeiteld worden.  

 

§2 Opschriften die oproer verwekken of die strijdig zijn met de zedelijkheid of de 

welvoeglijkheid, of deze die de nagedachtenis van de overledene kwetsen, zullen onmiddellijk 

uit eigen beweging moeten verwijderd worden. Zoniet zal dit ambtshalve gebeuren op kosten 

en risico van de aanbrenger. 
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Betreden van locatie graafwerken 

 

Artikel I.4.6.5  

 

Het is het publiek niet toegelaten de plaatsen waar graafwerken uitgevoerd worden, te betreden.  

Daartoe dienen de werken op duidelijk zichtbare wijze afgesloten te worden. 

 

 

Artikel I.4.6.6  

 

§1 Onmiddellijk na de beëindiging van de werken moeten de families, de concessiehouders of 

hun rechthebbenden, de aannemers of de private personen die het werk zelf uitvoeren, alle 

materiaal, afval, puin..., weghalen, de omgeving van de gedenktekens reinigen en de plaats 

waar de werken uitgevoerd werden, in behoorlijke staat herstellen. 

 

§2 Vuilnis, afval, puin, alsook de aarde afkomstig van graafwerken, moeten onmiddellijk 

weggevoerd worden, ofwel naar de plaats door de toezichter-grafdelver aangeduid, ofwel 

buiten de begraafplaats. In dit geval mag de aarde slechts van de begraafplaats verwijderd 

worden nadat de toezichter-grafdelver er zich van vergewist heeft dat zij geen menselijke 

resten bevat. 

 

§3 Het is onder geen voorwendsel toegelaten de aarde aan de ingang van de begraafplaats neer te 

leggen. 

 

§4 Het is de families, concessiehouders of hun rechthebbenden, de aannemers of private personen 

die het werk zelf uitvoeren, ten strengste verboden vuilnis, afval, puin of aarde afkomstig van 

graafwerken, achter te laten op perken, lanen, wegen of graven. 

 

§5 Indien de betrokkenen zich niet schikken naar de bepalingen van dit artikel, zal de opruiming 

ambtshalve gedaan worden ten laste en op risico van de overtreder. 

 

 

Bouwwerken en beplantingen op zaterdagnamiddag, zondag of wettelijke feestdagen 

 

Artikel I.4.6.7  

 

§1 Het is verboden op de begraafplaats op zaterdagnamiddag, op zondag of op wettelijke 

feestdagen enig bouw- of herstellingswerk te verrichten, te beplanten of enig bouwmateriaal 

op de begraafplaats te brengen. 

 

§2 Dit verbod geldt niet voor het neerleggen van eenvoudige draagbare herdenkingstekens, 

kransen, bloemen, medaillons, enzovoort. 

 

§3 De gewone reiniging van de graven mag ook op zaterdagnamiddag gebeuren. 

 

§4 Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op het verplaatsen of het wegnemen van 

bouwconstructies en beplantingen. 
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Bouwwerken gedurende de week van Allerheiligen 

 

Artikel I.4.6.8  

 

§1 Het is eveneens verboden bouw- of herstellingswerken te verrichten of bouwmaterialen op de 

begraafplaats te brengen vanaf de week vóór 1 november tot en met 11 november.  

Alle werken moeten beëindigd zijn op de laatste werkdag vóór 1 november, zo niet zal het 

personeel van de begraafplaats alles opruimen op kosten en risico van de overtreders. 

 

§2 Deze bepaling is niet van toepassing op het maken en plaatsen van grafkelders of zandgraven 

voor onmiddellijk gebruik wegens een sterfgeval in die periode en voor de eventuele 

opgravingen van stoffelijke overschotten die moeten bijgezet worden in een concessie wegens 

een sterfgeval in die periode. 

Afdeling 7 Asuitstrooiing 

Strooiweide 

 

Artikel I.4.7.1  

 

§1 De uitstrooiing geschiedt op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats, de strooiweide, 

door middel van een strooitoestel dat alleen door een door het stadsbestuur aangestelde 

persoon mag worden bediend. 

 

§2 De strooiweide is met gras bezaaid en heeft een oppervlakte van 472m². 

 

 

Artikel I.4.7.2  

 

§1 Wanneer de verstrooiing van de as wordt uitgesteld wegens weersomstandigheden of familiale 

omstandigheden, wordt de as geborgen in een gesloten asurne, waarop het volgnummer van 

verbranding vermeld staat. 

 

§2 Behalve bij onmiddellijke verstrooiing, wordt de vuurvaste identificatiesteen bij de as 

gevoegd. 

 

§3 Wanneer de omstandigheden de asverstrooiing opnieuw toelaten, wordt een datum vastgesteld 

in overleg met de familie, zo deze de wens heeft uitgesproken bij de verstrooiing aanwezig te 

zijn. 

 

§4 De wachttijd mag niet meer dan drie maanden bedragen.  Na verloop van die termijn wordt de 

bewaarde as van ambtswege verstrooid. 
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Bijzondere voorschriften voor asverstrooiing op zee 

 

Artikel I.4.7.3  

 

§1 De asverstrooiing op zee geschiedt onder de vorm van een uitvaartplechtigheid, die wordt 

uitgevoerd ofwel door toedoen : 

 

 van de Stad, de “stedelijke uitvaartplechtigheid” genoemd in een boot ter beschikking 

gesteld door de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen; ofwel 

 

 

 van de persoon aangesteld door de familie om in de lijkbezorging, de “private 

uitvaartplechtigheid” genoemd; 

 

§2 De deponering in zee van de in water oplosbare asurne gebeurt steeds door een door de stad 

aangesteld personeelslid.   

 

 

 

Artikel I.4.7.4  

 

§1 De aanvraag tot asuitstrooiing op zee moet gezamenlijk schriftelijk gericht worden aan de 

Burgemeester door de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging. 

 

§2 De aanvraag moet vermelden of het om een stedelijke of een private uitvaartplechtigheid gaat. 

 

 

Bewaren van de asurne 

 

Artikel I.4.7.5  

 

§1 De verzegelde asurne wordt bewaard door diegene die de lijkbezorgingdienst verzorgt, waar 

ze in het columbarium zal bewaard worden tot op het ogenblik van de uitvaart. 

 

§2 Degene die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien, beslist over de wijze waarop de 

asurne naar de plaats van de afvaart zal worden overgebracht en ziet toe dat dit volgens de 

eisen van de welvoeglijkheid geschiedt. 

 

 

Verbodsbepalingen 

 

Artikel I.4.7.6  

 

§1 Asuitstrooingen op zee zijn enkel toegelaten van op een boot.  De asuitstrooiing gebeurt van 

op een boot die zich ten minste 200 meter buiten de laagwaterlijn bevindt.  Er zal evenwel 

voldoende afstand met de laagwaterlijn gehouden worden, ten einde de asverstrooiing zelf aan 

het zicht van eventuele strandgangers en/of watersporters te onttrekken. 

 

§2 Het is verboden asuitstrooiingen te laten verrichten op zon- en wettelijke feestdagen. 
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§3 Het werpen van bloemen of kransen in zee is verboden. 

 

§4 De uitvaartplechtigheden zullen plaatshebben in die mate dat ze de begrafenissen voor die dag 

niet in het gedrang brengen. 

 

Specifieke voorschriften voor stedelijke uitvaartplechtigheden 

 

Artikel I.4.7.7  

 

§1 De stedelijke uitvaartplechtigheden worden periodiek gehouden, naargelang de behoeften en 

de mogelijkheden, maar in ieder geval binnen de drie maanden na de datum van de crematie. 

 

§2 De persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging, familieleden of andere nabestaanden, 

worden van die uitvaart op de hoogte gesteld.  Uit veiligheidsoverwegingen worden hierbij 

geen familieleden of andere nabestaanden toegelaten. 

 

§3 Een getuigschrift dat de uitstrooiing heeft plaatsgehad zal, samen met het identificatiesteentje, 

tegen ontvangstbewijs bezorgd worden aan de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging. 

 

Specifieke voorschriften voor private uitvaartplechtigheden 

 

Artikel I.4.7.8  

 

§1 Private uitvaartplechtigheden mogen alleen gehouden worden op vaartuigen die op het 

ogenblik van de uitvaart een certificaat van deugdelijkheid bezitten, afgeleverd door de 

zeevaartinspectie, en deze die geregistreerd zijn op de officiële lijst der Belgische 

vissersvaartuigen of op de officiële lijst der Belgische koopvaardij- of zeeschepen en van de 

vloot van de zeemacht. 

 

§2 De afvaart moet plaatsvinden tussen 8.30 uur en 14 uur van maandag tot en met zaterdag.  

Men moet ten laatste om 16 uur aanmeren om het personeelslid van de begrafenisdienst aan 

wal te zetten. 

 

Melding uitvaart 

 

Artikel I.4.7.9  

 

De persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging, moet de Burgemeester minstens drie dagen vooraf 

schriftelijk op de hoogte stellen van de dag, het uur en de exacte plaats van de afvaart en de naam van 

het vaartuig. 

 

Verzekering 

 

Artikel I.4.7.10  
 

Door de eigenaar van het vaartuig moet aan het Stadsbestuur het bewijs geleverd worden dat het 

vaartuig verzekerd is tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor het vervoer van een maximum op te 

geven aantal passagiers, inbegrepen het personeelslid van de begrafenisdienst. 
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Uitstel van asverstrooiing 

 

Artikel I.4.7.11  
 

De asverstrooiing moet worden uitgesteld tot een nader overeen te komen datum :  

 

- bij een windkracht van méér dan 4 Beaufort, gemeten om 8 uur „s morgens op de pier van 

Blankenberge; 

- bij mistig weer, wanneer de zichtbaarheid beperkt is tot een paar honderd meter; 

- bij onweer. 

 

Getuigschrift van asuitstrooiing 

 

Artikel I.4.7.12  
 

Een getuigschrift  dat de asuitstrooiing heeft plaatsgehad, zal samen met het identificatiesteentje, door 

het door de stad aangesteld personeelslid dat de asuitstrooiing heeft verricht aan boord van het 

vaartuig waarop de private plechtigheid werd gehouden, tegen ontvangstbewijs worden overhandigd 

aan de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging. 

 

TITEL II OPENBARE VEILIGHEID 

HOOFDSTUK  1 RUIMEN VAN SNEEUW EN BESTRIJDING VAN IJZEL 

Gelet op artikel 135 §2, 1° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het  Hoofdstuk V – Wegruimen van sneeuw en het bestrijden van ijsvorming, zoals gewijzigd bij 

gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966; 

Overwegende dat met het oog op de veiligheid van de wegen nadere bepalingen inzake het ruimen van sneeuw 

en ijs dienen te worden (her)vastgesteld; 

 

 

Artikel II.1.1  

 

Alle sneeuw en ijs die zich stapelt of vormt op trottoirs gelegen vóór de bebouwde en onbebouwde 

percelen moeten onmiddellijk weggeruimd worden, zodat een voldoende vrije doorgang voor 

voetgangers wordt verzekerd. 

 

 

Artikel II.1.2  

 

§1 In de straten van 7 meter of minder, moet de sneeuw op het trottoir onmiddellijk weggevoerd 

worden of opgehoopt worden op het trottoir zelf, op voorwaarde dat de bluswaterkranen vrij 

blijven.  In geen geval mag in die straten sneeuw op de rijweg opgehoopt worden. 

 

§2 In de straten met een breedte van meer dan 7 meter, mag de sneeuw voorlopig op de 

buitenkanten van de rijweg worden geworpen, op voorwaarde echter dat er in het midden van 

de rijweg een breedte van 6 meter behouden wordt en de goten, gully‟s en de bluswaterkranen 

vrij blijven. 
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Artikel II.1.3  

 

§1 Wanneer door sneeuw of ijsvorming het trottoir of de berm glad ligt, moet dit weggedeelte 

behoorlijk met strooizout bestrooid worden zolang de toestand dit vergt. 

 

§2 Het is verboden bij vriesweer op de trottoirs en openbare wegen water of andere bevriesbare 

vloeistoffen uit te gieten of die erop te laten aflopen. 

 

 

Artikel II.1.4  

 

De verplichtingen vermeld in dit Hoofdstuk gelden voor: 

 

1° de onbewoonde eigendommen: de eigenaars; 

 

2° de bewoonde eigendommen en hun aanhorigheden : zij die deze betrekken; worden de huizen 

door verschillende gezinnen bewoond, dan rust de verplichting op hen die het gelijkvloers 

bewonen; is dit niet bewoond, op hen die de hogere verdiepingen bewonen, te beginnen met 

de eerste verdieping; 

3° de openbare gebouwen en instellingen : de huisbewaarders, portiers of bewakers, zo niet de 

ambtenaar of persoon die het onmiddellijk beheer of nazicht over het gebouw uitoefent; 

 

HOOFDSTUK  2 BETREDEN VAN HET IJS OP  OPENBARE WATERLOPEN EN VIJVERS 

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben de inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede 

politie, inzonderheid van de veiligheid op de openbare plaatsen; 

Overwegende dat wanneer men zich op het ijs begeeft zonder zekerheid over de draagkracht van het ijs, dit een 

ernstig risico op ongevallen oplevert en de veiligheid van de inwoners in het gedrang kan brengen; 

Overwegende dat daarom maatregelen dienen genomen te worden opdat burgers zich niet op het ijs van 

openbare waterlopen en vijvers zouden begeven wanneer het ijs een onvoldoende dikte heeft; 
 

 

Artikel II.2.1  

 

Het is verboden om zich op het ijs te begeven van alle openbare waterlopen en vijvers gelegen op het 

grondgebied van de stad Blankenberge. 

 

Artikel II.2.2  

 

Afhankelijk van het weer, de dikte van het ijs, de algemene staat van het ijs, bepaald na meetcontroles 

van de brandweer, kan de Burgemeester dit verbod opschorten.  De opschorting van de Burgemeester 

is beperkt in tijd en geldt voor de door hem aangewezen plaatsen. 

 

Artikel II.2.3  

 

Het is te allen tijde verboden: 
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1° Signalisatie geplaatst door stadsdiensten of door politie te overschrijden of te verplaatsen; 

 

2° Met dieren op het ijs te gaan; 

 

3° Met voertuigen op het ijs te komen, behalve de voertuigen die gebruikt worden voor het 

ruimen van de sneeuw en de voertuigen van de hulp-en veiligheidsdiensten; 

 

4° Met standhouders of kramen op het ijs te komen; 

 

HOOFDSTUK  3 VERMOMMINGEN 

Gelet op artikel 135 §2, 2° en 3° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het  Hoofdstuk XIII - Spelen, schieten met vuurwapens, feesten en vermakelijkheden van het Algemeen 

Politiereglement dd. 10.03.1950; 

Overwegende dat nadere bepalingen inzake het vermommen dienen te worden (her)vastgesteld ter vrijwaring 

van de openbare orde en veiligheid; 

 

 

Artikel II.3.1  

 

§1 Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke 

en voorafgaande gemotiveerde toelating van de Burgemeester, is het verboden op het 

openbaar domein het gelaat (het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin) 

volledig te bedekken zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is. 

 

§2 Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve 

manifestaties, zoals bij voorbeeld processies, georganiseerde stoeten, sinterklaas, kerstman 

e.a. die voorafgaandelijk werden toegestaan door de Burgemeester. 

 

 

Artikel II.3.2  

 

Het is  toegelaten zich te vermommen of te verkleden, op straat, in en in dansgelegenheden, op de 

zondag, maandag, dinsdag en woensdag tot de middag van karnaval. 

 

 

Artikel II.3.3  

 

§1 Gemaskerde en verklede personen mogen geen stokken of wapens dragen. 

 

§2 Gemaskerde en verklede personen dienen op het eerste verzoek van de politie hun masker of 

verkleding af te doen ter identificatie. 

 

 

HOOFDSTUK  4 VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN GEVAL VAN BRAND 

Gelet op de wet dd. 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming en de wet dd. 15.05.2007 betreffende de 

civiele veiligheid; 
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Gelet op artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het  Hoofdstuk XX – Brandweer van het Algemeen politiereglement dd. 10.03.1950; 

Overwegende dat gemeenten de noodzakelijke maatregelen kunnen nemen, losstaand van de organisatie van de 

brandweer, om de openbare veiligheid van de inwoners en de niet-belemmering van de reddingswerken te 

garanderen in geval van brand; 

Overwegende dat onder deze Afdeling de nodige maatregelen ter zake worden (her)vastgesteld; 

 

 

Artikel II.4.1  

 

De eigenaars of huurders van woningen waar brand is ontstaan, zijn verplicht de deuren van deze 

gebouwen te openen op het eerste verzoek  van de  brandweer of politie. 

 

Artikel II.4.2  

 

§1 De eigenaars of huurders van gebouwen of woningen in de nabijheid van de brand gelegen, 

mogen de toegang aan brandweermannen en politie  niet ontzeggen of belemmeren noch zich 

verzetten tegen de doortocht en het leggen van blusmateriaal. 

 

§2 In geval van weigering zullen de deuren ambtshalve geopend worden door de politie of de 

brandweer. Het is verboden de werking van blus- of reddingstoestellen te verhinderen. 

 

 

Artikel II.4.3  

 

Het is verboden de brandkranen  door voorwerpen of bouwwerken onbereikbaar of onvindbaar te 

maken.    

 

 

Artikel II.4.4  

 

Het is verboden de aanduidingen van de brandkranen te veranderen, te beschadigen, te verbergen of 

weg te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK  5 BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PUBLIEK TOEGANKELIJKE 

INRICHTINGEN 

Gelet op de wet dd. 30.07.1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte 

verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijk gevallen, in het bijzonder artikel 4; 

Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 07.07.1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand 

en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen; 
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Gelet op de  politieverordening dd. 27.08.1996, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 14.06.2005, op 

de brandveiligheid in de voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en dansgelegenheden; 

Overwegende dat nadere aanvullende voorschriften dienen (her)vastgesteld te worden voor publiek toegankelijke 

inrichtingen ter vrijwaring van de brandveiligheid van de stad; 

Afdeling 1 Toepassingsgebied 

Artikel II.5.1.1  
 

§1 In dit Hoofdstuk worden de minimumnormen bepaald inzake brandpreventie, waaraan het 

concept, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen. 

 

§2 Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van dit Hoofdstuk, kan de 

Burgemeester, op advies van de bevoegde brandweer, afwijkingen toestaan voor zover deze in 

overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet dd. 04.08.1996 betreffende het welzijn 

van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en beantwoorden aan het algemeen 

beveiligingsprincipe en een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau 

beoogd met deze reglementering. 

 

Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient duidelijk gemotiveerd te zijn. 

Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende 

veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd. 

 

§3 Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals 

kermisinrichtingen, tenten, circussen, inrichtingen in open lucht e.d. en op de publiek 

toegankelijke inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering inzake brandveiligheid van 

toepassing is. 

 

 

Artikel II.5.1.2  
 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 

 

- brandpreventie: 

Het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 30 juli 

1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering 

van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 

 

- publiek toegankelijke inrichtingen: 

 

 

Gebouwen, lokalen of plaatsen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt 

het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van 

een lidkaart) toegelaten, en waar het aantal gelijktijdig toegelaten personen 100 of meer 

bedraagt. De inrichtingen die conform Titel III, Hoofdstuk 3 een muziekvergunning aanvragen, 

worden, ongeacht het aantal gelijktijdig toegelaten personen, beschouwd als publiek 

toegankelijke inrichtingen. 
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- basisnormen: 

De basisnormen, vastgesteld in het koninklijk besluit van 7 juli 1994, met latere wijzigingen, tot 

vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe 

gebouwen moeten voldoen. 

De publiek toegankelijke inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van deze 

basisnormen, dienen eveneens aan de voorschriften van dit Hoofdstuk te beantwoorden. 

 

- netto-oppervlakte: 

De oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek, verminderd met de oppervlakte van het vast 

meubilair, vestiaires en sanitair. 

 

- stappenplan: 

Het door de Burgemeester op advies van de bevoegde brandweer goedgekeurde voorstel van de 

exploitant tot regularisatie van de door de brandweer vastgestelde gebreken of tekortkomingen 

met betrekking tot de voorschriften van dit Hoofdstuk, dat tevens de bouwtechnisch 

verantwoorde termijnen tot uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken dient te 

bevatten. 

 

-  Rf 1h : brandweerstand gedurende 1 uur. 

 

Afdeling 2 Vereiste attesten 

Artikel II.5.2.1  
 

§1 Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant van een publiek toegankelijke inrichting, bij 

transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de 

netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid en de 

evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden, dient voorafgaand door de exploitant of bouwheer 

een brandveiligheidverslag aangevraagd te worden aan de Burgemeester. Dit verslag wordt 

afgeleverd door de Burgemeester op advies van de brandweer. 

 

§2 De aanvraag bevat gedetailleerde plannen en een verklarende nota met de maatregelen, die 

door de exploitant/bouwheer worden getroffen, om in overeenstemming te zijn met 

onderhavige reglementering.  Indien noodzakelijk wordt het stappenplan toegepast. 

 

§3 Het openhouden, openen of heropenen van een publiek toegankelijke inrichting is afhankelijk 

van een gunstig brandveiligheidverslag, af te leveren door de Burgemeester, na advies van de 

brandweer. Bij vaststelling van inbreuken wordt desgevallend toepassing gemaakt van het 

stappenplan. 

 

Artikel II.5.2.2  
 

Inrichtingen die onder het toepassingsgebied vallen van Hoofdstuk II van de wet dd. 30.07.1979 

betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, bezorgen aan de Burgemeester bovendien 

een duplicaat van het door de verzekeringsonderneming aan de verzekeringnemer afgeleverd attest, 

bepaald bij artikel 7 van het koninklijk besluit dd.  05.08.1991. 
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Artikel II.5.2.3  
 

De exploitant/bouwheer legt op eenvoudige vraag geldige attesten inzake brandreactie en 

brandweerstand voor. 

Afdeling 3 Aantal toegelaten personen 

Artikel II.5.3.1  
 

§1 Onverminderd de verdere bepalingen van dit Hoofdstuk dient de exploitant alle nodige 

maatregelen te nemen om brand te voorkomen en de aanwezigen te beschermen tegen de 

gevolgen van brand en paniek. 

 

§2 De exploitant van een publiek toegankelijke inrichting, moet, op eigen verantwoordelijkheid, 

het maximum aantal personen vaststellen dat gelijktijdig binnen de inrichting mag aanwezig 

zijn, op basis van volgende criteria: de netto-oppervlakte, het aantal uitgangen, de nuttige 

breedte van de uitgangen en evacuatiewegen. Het kleinste resultaat van de uitgevoerde 

berekeningen geldt als het maximum aantal toegelaten personen. 

De respectieve berekeningswijze is als volgt: 

 

- de netto-oppervlakte: 

 Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,5 per m² netto-oppervlakte. 

In de gedeelten van de publiek toegankelijke inrichting, waar het aantal toegelaten 

personen nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het meubilair, wordt het 

aantal toegelaten personen gelijkgesteld aan het aantal zitplaatsen. 

 

- het aantal uitgangen: 

 Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die overeenstemt 

met het aantal uitgangen zoals bepaald in artikel II.5.4.3.2. 

 

- de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen: 

 Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, 

overeenkomstig de definiëring van bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met 

de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen. In de inrichtingen 

die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m, 

bedraagt het aantal toegelaten personen maximaal 80. 

 

 

 

§3 Elke exploitant moet een schriftelijke verklaring indienen bij het stadsbestuur betreffende dit 

maximum aantal gelijktijdig aanwezige personen. Dit aantal dient vermeld te worden in het 

veiligheidsregister, bepaald in artikel II.5.8.5, dat in iedere inrichting voorhanden moet zijn. 

Het aantal wordt tevens aangeduid op een bordje dat duidelijk leesbaar en voor iedereen 

zichtbaar door de zorgen van de exploitant bij de ingang(en) van de inrichting is aangebracht.  

 

§4 De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt alle nodige maatregelen om 
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overschrijding van dit aantal te voorkomen. 

Afdeling 4 Bouw- en andere technische vereiste 

Afdeling 4.1 Reactie bij brand van de materialen 

Beproevingsmethoden en onderverdeling in klassen 

 

Artikel II.5.4.1.1  

 

Voor de beproevingsmethoden en de onderverdeling van de materialen in klassen wordt verwezen 

naar bijlage 5 van de basisnormen. 

 

 

Vast bevestigde bekledingen (vb: lambrisering) 

 

Artikel II.5.4.1.2  

 

Voor vast bevestigde bekledingen gelden de minimumklassen volgens onderstaande tabel: 

 

 

 

Lokaal Vloerbekleding Bekleding verticale 

wanden 

Plafonds en valse plafonds 

Technische lokalen, 

stookplaatsen, 

keukens 

A0 A0 A0 

Evacuatiewegen, 

lokalen van de 

publiek toegankelijke 

inrichting 

A3 A2 A1 

 

 

Niet-vast bevestigde bekledingen en meubilair 

 

Artikel II.5.4.1.3.  

 

§1 De bekledingen en de vullingen van het meubilair evenals de niet-vast bevestigde bekledingen 

en gordijnen hebben een minimale classificatie A2. Geldige attesten hieromtrent moeten 

steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden. 

 

§2 De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat 

tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. 

 

§3 Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. 

 

§4 Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het 

gebruik ervan bemoeilijken. Deze eis geldt eveneens voor de blusmiddelen en de signalisatie. 
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Versieringen 

 

Artikel II.5.4.1.4.  

 

§1 Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich 

mee brengen. 

 

§2 Met versiering wordt niet de normale functionele stoffering bedoeld zoals gordijnen en 

overgordijnen, tafellinnen, vloerbekleding, behangpapier of stoffering rechtstreeks op de 

wanden aangebracht. 

 

§3 Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede 

gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend. 

 

Afdeling 4.2 Inplanting en toegangswegen 

Artikel II.5.4.2.1.  

 

De toegangswegen worden bepaald na akkoord met de brandweer, onverminderd de toepassing van de 

basisnormen terzake. 

 

Artikel II.5.4.2.2.  

 

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. 

Afdeling 4.3 Compartimentering en evacuatie 

Delen van het gebouw, niet behorend tot de uitbating 

 

Artikel II.5.4.3.1.  

 

§1 De publiek toegankelijke inrichting dient gecompartimenteerd te zijn van de delen van het 

gebouw die niet tot de uitbating behoren, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater 

en/of derden. 

 

 

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

§3 Een compartiment mag zich evenwel uitstrekken over twee onmiddellijk boven elkaar gelegen 

bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex) op voorwaarde dat de gecumuleerde 

oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2500 m². 

 

 

Evacuatie van de compartimenten en de bouwlagen 

 

Artikel II.5.4.3.2.  



 

 
 

 

 

 42 

 

Elk compartiment of bouwlaag heeft minimum: 

 

- één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt. 

- twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen 

bedraagt; 

- 2+n uitgangen indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt waarbij n het 

geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting 

van het compartiment. 

Ingangen die voorzien worden als dienstingang of ingang voor artiesten, moeten buiten 

beschouwing gelaten worden en worden niet opgenomen als evacuatieweg voor de 

publiek toegankelijke inrichting. 

 

 

Artikel II.5.4.3.3.  

 

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het risico en de 

configuratie van de lokalen. Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals de 

compartimenten. 

 

 

Artikel II.5.4.3.4.  

 

Wanneer de inrichting op bovengrondse of ondergrondse verdiepingen lokalen heeft die gewoonlijk 

voor het publiek toegankelijk zijn, moeten deze met vaste trappen uitgerust zijn. 

 

 

Artikel II.5.4.3.5.  

 

Indien een publiek toegankelijke inrichting ingericht wordt op een bovengrondse of ondergrondse 

bouwlaag, dient een risicoanalyse opgemaakt te worden waarin de risico‟s omtrent evacuatie voor de 

aanwezigen, rookverspreiding, bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de hulpdiensten, grondig 

bestudeerd zijn.  De risicoanalyse dient voorgelegd te worden aan de brandweer.  Pas na akkoord van 

de verschillende partijen kan de toelating verleend worden. 

 

 

Artikel II.5.4.3.6.  

 

Bouwlagen waar minstens 100 personen, maar ten hoogste 499 personen gelijktijdig toegelaten zijn, 

moeten beschikken over minstens 2 afzonderlijke en van elkaar onafhankelijke trappen. 

 

Artikel II.5.4.3.7.  

 

Bouwlagen waar 500 of meer personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, moeten met het gelijkvloers 

verbonden zijn door tenminste 3 afzonderlijke en van elkaar onafhankelijke trappen. 

 

 

Artikel II.5.4.3.8.  
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Rol- en spiltrappen, evenals hellende vlakken met een hellingsgraad groter dan 10 % komen niet in 

aanmerking voor de berekening van het vereiste aantal uitgangen. 

 

 

Artikel II.5.4.3.9.  

 

§1 Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen gebruikt 

wordt als privé lokaal voor de exploitant, mag de uitgang van de inrichting ook dienst doen als 

uitgang van dit privé gedeelte. 

 

§2 Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokaal 

voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist. 

 

 

Artikel II.5.4.3.10.  
 

§1 De nuttige breedte van elke uitgang bedraagt minstens 0,80 meter. 

 

§2 De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het 

compartiment. De evacuatiewegen leiden naar buiten, van waaruit de openbare weg bereikbaar 

is.  

 

§3 De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangen en uitgangswegen moeten een 

snelle en gemakkelijke evacuatie te allen tijde verzekeren. 

 

 

Artikel II.5.4.3.11.  
 

Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds onmiddellijk bruikbaar 

zijn en een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken. 

 

Afdeling 4.4 Voorschriften voor sommige bouwelementen 

 

Doorvoeringen door wanden 

 

Artikel II.5.4.4.1.  

 

Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste brandweerstand van de 

bouwelementen niet nadelig beïnvloeden. 

 

Artikel II.5.4.4.2.  

 

De structurele elementen dienen een weerstand tegen brand te bezitten overeenkomstig volgende tabel: 

 

Aantal Bouwlagen Bovengrondse Dakstructuur
3
 Ondergrondse 

                                                      
3
 Deze voorschriften zijn niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant is beschermd door een 
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Structuur Structuur
4
 

1 ½ h ½ h 1 h 

2 ½ h ½ h 1 h 

>2 

 

 

1 h ½ h 1 h 

 

Plafonds en valse plafonds 

 

Artikel II.5.4.4.3.  

 

§1 Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede 

gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als bouwmateriaal voor wanden, 

plafonds en valse plafonds worden aangewend. 

 

§2 In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse 

plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h. 

 

§3 De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van 

alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand van ½ h bezitten. 

 

§4 Indien de ruimte tussen het plafond en het valse plafond niet uitgerust is met een  

sprinklerinstallatie, dient deze ruimte derwijze onderbroken te worden met verticale 

scheidingen met een brandweerstand van Rf ½ uur zodat er ruimten ontstaan waarvan de 

horizontale projectie kan ingeschreven worden binnen een vierkant met zijden 25x25 meter. 

 

§5 In de verborgen ruimtes tussen het plafond en het vals plafond die hoger zijn dan 0.80 meter 

dienen rookdetectoren te voorzien. 

Afdeling 5 Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen 

Compartimenten 

 

Artikel II.5.5.1.  

 

§1 De wanden tussen de compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele 

elementen. 

§2 De verbindingsopeningen moeten afgesloten worden met brandwerende zelfsluitende deuren 

Rf ½ h. 

Evacuatiewegen 

 

Artikel II.5.5.2.  

 

De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand van de structurele elementen. 

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze delen minimum 1 meter verwijderd zijn van de 

beglaasde delen van andere buitenwanden. 

                                                                                                                                                                      
bouwelement met weerstand tegen brand van ½ h. 

4
 Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau. 
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Artikel II.5.5.3.  

 

De minimale nuttige breedte van de evacuatiewegen bedraagt 0,80 meter. De evacuatiewegen worden 

zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden. Ze mogen geen gedeelten in zigzag vertonen. 

 

 

Artikel II.5.5.4.  

 

De lengte van eventueel doodlopende delen in de evacuatiewegen mag niet meer dan 15 meter 

bedragen. De af te leggen afstand vanaf elk punt van de publiek toegankelijke inrichting tot aan de 

dichtstbijzijnde brandwerend afgesloten zaaluitgang bedraagt maximaal 20 meter indien er maar één 

uitgang is en 25 meter indien er 2 of meerdere uitgangen zijn. 

Artikel II.5.5.5.  

 

De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan 

belemmeren. 

 

 

Artikel II.5.5.6.  

 

De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie kunnen 

belemmeren. 

 

 

Artikel II.5.5.7.  

 

In de evacuatiewegen mogen geen spiegels worden aangebracht op plaatsen waar het publiek zich 

daardoor zou kunnen vergissen in de richting naar de trappen en de uitgangen. 

 

 

Artikel II.5.5.8.  

 

Inrichtingen met bak en braadtoestellen moeten op minste 8 meter van de gevel geplaatst worden. 

 

Artikel II.5.5.9.  

 

Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, die 

geen weerstand tegen brand van ½ h hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van 

andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 meter van deze 

evacuatieweg. 

Trappenhuizen 

 

Artikel II.5.5.10.  

 

De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. Op een evacuatieniveau leidt iedere 

trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg. 
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Artikel II.5.5.11.  

 

De trappenhuizen die de ondergrondse bouwlagen bedienen, mogen niet rechtstreeks het verlengde 

zijn van degene die de bouwlagen boven een evacuatieniveau bedienen. 

 

 

Trappen 

 

Artikel II.5.5.12.  

 

De trappen hebben de volgende kenmerken: 

 

1° evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van ½h of dezelfde opvatting van 

constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand van ½ h; 

2° ze zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, 

kleiner dan 1,20 meter, is één leuning voldoende voor zover er geen gevaar is voor het vallen; 

3° de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 20 centimeter; 

4° de optrede van de treden mag niet meer dan 18 centimeter bedragen; 

5° de hellingshoek mag niet meer dan 75 % bedragen (maximale hellingshoek 37°); 

6° de treden moeten slipvrij zijn, d.w.z. ten minste uitgerust zijn met een antislipneus;  

7° ze zijn van het “rechte” type maar wenteltrappen worden toegestaan zo ze verdreven treden 

hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 1°, 2°, 4°, 5°, 6° en 7°, ten 

minste 24 centimeter aantrede hebben op de looplijn; 

 

 

Artikel II.5.5.13.  

 

Trappen die de verdiepingen onder of boven het evacuatieniveau bedienen en deel uitmaken van het 

evacuatietraject hebben een totale nuttige breedte (in centimeter) gelijk aan of groter dan het aantal 

personen dat geacht worden ervan gebruik te maken om de uitgang(en) van de inrichting te bereiken, 

vermenigvuldigd met 1,25 voor dalende trappen en met 2 voor stijgende trappen. De minimale nuttige 

breedte bedraagt 0,80 meter. 

 

 

Artikel II.5.5.14.  

 

Roltrappen moeten zowel aan het begin als aan het uiteinde kunnen stilgelegd worden. 

 

 

 

 

Uitgangsdeuren 

 

Artikel II.5.5.15.  

 

De deuren in de uitgangen en uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting 

van de uitgang opendraaien over een minimale hoek van 90°. 
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Artikel II.5.5.16.  

 

Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 personen en minder dan 100 personen moet ten 

minste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 

 

 

Artikel II.5.5.17.  

 

Voor de inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in beide 

richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 

 

 

Artikel II.5.5.18.  

 

Automatische schuifdeuren komen enkel in aanmerking voor het afsluiten van een uitgang of 

nooduitgang indien ze, onder een lichte druk van binnenaf, opendraaiend kunnen worden in de 

vluchtzin (= schuifdeuren met anti-paniekbeslag). 

 

 

Artikel II.5.5.19.  

 

Uitgangsdeuren die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen 

open maar moeten bij aanwezigheid van publiek in vergrendelde stand opengehouden worden. Dit 

geldt niet voor uitgangsdeuren die bij gewone druk alleen naar binnen draaien maar bij sterkere druk 

ook naar buiten kunnen draaien. 

 

 

Artikel II.5.5.20.  

 

Deuren die niet naar een uitgang leiden moeten - in het rood op een witte achtergrond of vice versa - 

een duidelijke vermelding “Geen uitgang” dragen. 

 

 

Artikel II.5.5.21.  

 

Draaideuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet toegelaten. 

 

Artikel II.5.5.22.  

 

De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven 

van hun aanwezigheid. 

Artikel II.5.5.23.  

 

Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, 

moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent 

wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt of wanneer de rookdetectie geactiveerd 

wordt. 
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Signalisatie 

 

Artikel II.5.5.24.  

 

§1 Iedere uitgang en nooduitgang, evenals de wegen die ernaar toe leiden moeten aangeduid 

worden met pictogrammen zoals bepaald in bijlage II van het koninklijk besluit dd. 

17.06.1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze 

pictogrammen moeten zichtbaar zijn bij de veiligheidsverlichting. 

 

§2 Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet minstens 1 aanduiding van uitgang of 

nooduitgang zichtbaar zijn. 

 

 

Verlichting - veiligheidsverlichting 

 

Artikel II.5.5.25.  

 

De lokalen toegankelijk voor het publiek moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is 

toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron. 

 

 

Artikel II.5.5.26.  

 

Voor de veiligheidsverlichtingsinstallatie kunnen twee principes gehanteerd worden. Ofwel wordt de 

volledige publiek toegankelijke inrichting voorzien van veiligheidsverlichting waarbij de volledige 

zaal beantwoordt aan de minimum eisen omtrent de lichtsterkte, ofwel worden 

veiligheidsverlichtingsarmaturen geplaatst boven de fictieve evacuatiegangen (evacuatiegang in de 

zaal die de vluchtwegen met elkaar verbinden) in de zaal.  Dit betekent dan wel dat in deze fictieve 

doorgangen geen obstakels mogen staan die de evacuatie kunnen verhinderen. 

Afdeling 6 Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten 

Compartimentering 

 

Artikel II.5.6.1. 

 

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

 

 

 

Centrale verwarming en brandstof 

 

Artikel II.5.6.2. 

 

Alle nodige veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden om oververhitting, ontploffing, brand, 

verstikking en andere ongevallen te voorkomen. 
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Artikel II.5.6.3. 

 

De stookinstallatie en een niet-ingegraven brandstofvoorraad moeten elk in een afzonderlijk, goed 

verlucht lokaal zijn geplaatst. Hun binnenwanden hebben een weerstand tegen brand van minimaal 1 

uur. De deuren hierin aangebracht sluiten automatisch en hebben een brandweerstand van minstens ½ 

uur (Rf=1/2 h). Deze deuren dienen in alle omstandigheden in gesloten stand gehouden te worden. 

 

 

Artikel II.5.6.4. 

 

Verwarmingsinstallaties gevoed met gas en een capaciteit van 30kW of meer, dienen in een 

stookplaats ondergebracht. 

 

 

Artikel II.5.6.5. 

 

Verwarmingsinstallaties met een vermogen 70 kW, ongeacht de aard van de brandstof, worden 

ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van 

de norm NBN B61-001 en niet rechtstreeks uitgeven in een ruimte toegankelijk voor het publiek. 

 

 

Artikel II.5.6.6. 

 

Zowel de stookruimte als de brandstofopslagplaats mogen uitsluitend voor het betreffend doel worden 

aangewend. 

 

 

Artikel II.5.6.7. 

 

De stookruimte moet beschikken over een ruim bemeten, permanente onder- en bovenverluchting, 

rechtstreeks naar buiten toe. 

 

 

Artikel II.5.6.8. 

 

Niet-ingegraven houders voor vloeibare brandstoffen moeten binnen een vloeistofdichte inkuiping 

geplaatst zijn derwijze dat de volledige tankinhoud erin kan opgevangen worden. Dit voorschrift geldt 

niet voor dubbelwandige houders. 

 

 

 

Artikel II.5.6.9. 

 

De brander van de stookinstallatie wordt voorzien is van een automatische blusinstallatie. Gasbranders 

mogen evenwel niet uitgerust zijn met een automatische blusinrichting. 

 

 

Artikel II.5.6.10. 
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De brandstoftoevoer moet afsluitbaar zijn op een goed bereikbare plaats buiten de stookruimte. 

 

 

Artikel II.5.6.11. 

 

De gastoevoer moet op een gemakkelijk bereikbare plaats buiten het gebouw afgesloten kunnen 

worden. Deze plaats moet op een duidelijke wijze gesignaleerd zijn. 

 

 

Artikel II.5.6.12. 

 

De gasmeter(s) dien(t)(en) afgeschermd te worden door materiaal met een Rf 1h. 

 

 

Artikel II.5.6.13. 

 

Een stookruimte met een centrale verwarmingsinstallatie op gas dient uitgerust te zijn met een 

gasdetector, gekoppeld aan een buiten deze ruimte voorziene automatische gasafsluiter. 

 

 

Artikel II.5.6.14. 

 

Brandstofleidingen moeten stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Ze dienen zodanig 

geplaatst te zijn dat de kans op beschadiging minimaal gehouden is. De nodige schikkingen moeten 

worden genomen om ieder gevaar voor nevelwerking bij breuk aan brandstofleidingen te voorkomen. 

 

 

Lokale verbrandingstoestellen 

 

Artikel II.5.6.15. 

 

Lokale verbrandingstoestellen zijn verboden, tenzij ze functioneren op elektriciteit. De gloei-

elementen moeten degelijk afgeschermd worden. De contact temperatuur mag niet meer bedragen dan 

40°C.  

 

 

 

 

 

 

 

Butaan- en propaangas in flessen 

 

Artikel II.5.6.16. 

 

§1 Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege recipiënten, moeten op een veilige plaats in 

open lucht worden ondergebracht. 
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§2 De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast. 

 

 

Verwarmingsinstallaties met warme lucht 

 

Artikel II.5.6.17. 

 

Verwarmingsinstallaties met warme lucht moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

 

1° de temperatuur van de warme lucht mag op de verdelingspunten 80° C niet overschrijden; 

2° de kanalen of leidingen van de warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen 

vervaardigd zijn; 

3° doorvoeringen doorheen wanden met een brandweerstand Rf = 1 h mogen deze 

brandweerstand niet reduceren of teniet doen; 

 

4° bij abnormale stijging van de temperatuur, legt een veiligheidstoestel automatisch de 

ventilatoren stil en dooft de warmtebron (of zet het op waakvlam) of snijdt de elektrische 

stroom af van de groepen voor de luchtbehandeling. Dit automatisch mechanisme moet 

ontdubbeld zijn door handbediening, duidelijk gesignaleerd en voorzien zijn buiten de 

stookruimte; 

5° de te verwarmen lucht mag niet aangezogen worden in de stookruimte of zijn aanhorigheden; 

6° de openingen voor het aanzuigen van de lucht moeten voorzien zijn van doeltreffende 

stoffilters die geen brandbare dampen kunnen vrijmaken. 

 

 

Rookkanalen 

 

Artikel II.5.6.18. 

 

De afvoer van de verbrandingsgassen moet gebeuren langs vaste, onbrandbare leidingen die steeds een 

stijgend verloop kennen en waarvan de trek niet negatief beïnvloed kan worden door de atmosferische 

omstandigheden. 

 

 

Artikel II.5.6.19. 

 

De gebruikte materialen bezitten een voldoende mechanische weerstand, zijn bestand tegen 

temperaturen waaraan zij onderworpen worden en weerstaan aan de inwerking van de 

verbrandingsproducten. Aluminium rookkanalen mogen enkel voor gasvormige brandstoffen worden 

aangewend. 

 

 

Artikel II.5.6.20. 

 

De rookkanalen mogen nergens in aanraking komen met brandbare materialen. Een veiligheidsafstand 

van 15 centimeter moet worden aangehouden tenzij een effectieve, brandveilige thermische isolatie is 

aangebracht. 
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Keukens 

 

Artikel II.5.6.21. 

 

§1 De keukens vormen een apart compartiment. 

 

§2 Indien hieraan niet is voldaan wordt elk vast bak- en braadtoestel voorzien van een vaste, 

automatisch werkende blusinstallatie die gekoppeld is aan een toestel dat de toevoer van de 

energie naar het toestel automatisch onderbreekt. 

 

Afdeling 7 Uitrusting van gebouwen 

Artikel II.5.7.1. 

 

De technische uitrusting van de inrichting moet ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens 

alle geldende regels van goed vakmanschap. 

 

 

Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting signalisatie 

 

Artikel II.5.7.2. 

 

De volledige elektrische installatie moet worden gekeurd door een erkend controleorgaan: 

 

- bij hun in bedrijfstelling; 

- bij belangrijke uitbreidingen of wijzigingen; 

- om de vijf jaar (met uitzondering van de neonverlichting die conform het AREI moet gekeurd 

worden). 

 

 

Veiligheidsverlichting 

 

Artikel II.5.7.3. 

 

De veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de NBN L 13-005 (fotometrische en 

colorimetrische voorschriften) en C 71-100 (installatieregels en instructies voor de controle en het 

onderhoud) en C 71-598-222 (autonome noodverlichtingtoestellen). 

 

 

 

Artikel II.5.7.4. 

 

De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de zalen of 

lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek, de lokalen waarin de autonome stroombronnen of de 

pompen voor de blusinstallaties opgesteld zijn, de stookafdelingen en de voornaamste borden, zijn 

voorzien van een veiligheidsverlichting met een horizontale verlichtingssterkte van ten minste 1 lux 

ter hoogte van de grond of van traptreden, in de as van de vluchtweg. 
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Artikel II.5.7.5. 

 

§1 Op plaatsen van de vluchtweg waar een gevaarlijke toestand bestaat, bedraagt de minimale 

horizontale verlichtingssterkte 5 lux. 

 

§2 Deze gevaarlijke plaatsen kunnen bijvoorbeeld zijn: een richtingsverandering, een kruising, 

een overgang naar trappen, onvoorziene hoogteverschillen in het loopvlak. 

 

§3 Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze 

uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autono(o)m(e) stroombron(nen). 

 

 

Artikel II.5.7.6. 

 

Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, 

mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden. 

 

 

Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen 

 

Artikel II.5.7.7. 

 

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap. 

 

 

Installaties voor melding en alarm 

 

Artikel II.5.7.8. 

 

Deze installaties worden bepaald op advies en in akkoord met de bevoegde brandweerdienst. 

 

 

Artikel II.5.7.9. 

 

Elke inrichting moet voorzien zijn van een vast telefoontoestel met duidelijke vermelding van de 

oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van de 

betreffende inrichting. 

 

Artikel II.5.7.10. 

 

§1 In de inrichtingen moet een auditief en visueel alarmsysteem beschikbaar zijn waarmee de 

aanwezigen er op een duidelijke wijze kunnen toe aangezet worden de inrichting onmiddellijk 

te verlaten. 

 

§2 Het auditief alarmsignaal moet hoorbaar zijn in gans het gebouw. 

 

§3 Bij activering van dit alarm moet de muziekinstallatie automatisch worden stopgezet. 
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Artikel II.5.7.11. 

 

Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen, lokalen bevat 

voor nachtverblijf of welke vorm van bewoning ook, of indien de inrichting zelf hetzij gewoonlijk 

voor 100 of meer personen toegankelijk is; lokalen of inrichtingen vertoont met een bijzonder 

brandrisico; beschikt over tussenruimtes tussen de plafonds en de valse plafonds van meer dan 0.80 

meter; dient in de publiek toegankelijke gedeelten automatische branddetectie conform de geldende 

voorschriften voorzien, gekoppeld aan het alarmsysteem. 

 

 

Brandbestrijdingsmiddelen 

 

Artikel II.5.7.12. 

 

§1 De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald na akkoord met de  

brandweer. 

 

§2 De exploitant en zijn medewerkers moeten beschikken over duidelijke, schriftelijke instructies 

in verband met de taakverdeling bij brand en evacuatie, evenals over het gebruik van de 

aanwezige brandbestrijdingsmiddelen. 

 

 

§3 Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd tegen vorstgevaar, 

doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds 

onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 

Afdeling 8 Onderhoud en controle 

Artikel II.5.8.1. 

 

De technische uitrustingen in de inrichting moeten steeds in staat van goede werking gehouden 

worden en gecontroleerd worden door de exploitant. 

 

Artikel II.5.8.2. 

 

De exploitant zal het publiek slechts toelaten na zich er telkens van vergewist te hebben dat de 

veiligheidsverlichting en de alarminstallatie in staat van goede werking zijn, de elektrische installatie 

en de verwarmingsinrichting geen zichtbare gebreken vertonen en dat alle uitgangs- en 

nooduitgangsdeuren goed zichtbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn. 

 

Artikel II.5.8.3. 

 

De exploitant dient te allen tijde toegang te verlenen aan de Burgemeester en zijn afgevaardigden. 

 

Artikel II.5.8.4. 
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De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), 

hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door de externe dienst voor technische controles 

(EDTC): 
Installatie controleorgaan periodiciteit 

Personenliften EDTC 3-maandelijks 

Goederenliften EDTC Jaarlijks 

cv en schouwen BI/BP Jaarlijks 

alarm *
5
 BI/BP Jaarlijks 

Branddetectie BI/BP Jaarlijks 

brandbestrijdingsmiddelen * BI/BP Jaarlijks 

dichtheidsproef gasinstallatie * EDTC 5-jaarlijks 

gashouders (tanks 300 l) * EDTC 5-jaarlijks 

laagspanning * EDTC 5-jaarlijks 

werking veiligheidsverlichting * EDTC jaarlijks 

Neonverlichting werkend op 

hoogspanning 

 

EDTC Jaarlijks 

 

Het veiligheidsregister 

 

Artikel II.5.8.5. 

 

§1 In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de Burgemeester of 

zijn afgevaardigde. Dit register bevat informatie met betrekking tot de bij dit reglement 

opgelegde veiligheidscontroles en verificaties, wettelijk opgelegde periodieke controles, 

exploitatievergunning, stappenplan, aantal toegelaten personen, verzekeringspolis objectieve 

aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing) e.d. 

 

§2 De informatie heeft betrekking op een tijdspanne van 1 jaar.  

 

§3 De exploitant dient de gegevens van het veiligheidsregister op te volgen en, indien nodig te 

actualiseren. 

 

HOOFDSTUK  6 BRANDVEILIGHEID VAN VERHUURDE WONINGEN 

 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 119bis, 133, tweede lid en 135§2; 

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42; 

Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad dd. 15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 19 augustus 

1997); 

Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad dd. 04.02.1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor 

kamers en studentenkamers (B.S. 07.03.1997); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 06.10.1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van 

voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen (B.S. 30 oktober 1998); 

                                                      
5
 Installaties aangeduid met een “*” worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of 

renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en 

bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen. 
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Gelet op de wet dd. 30.07.1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte 

verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijk gevallen (B.S. 20.09.1979), in het bijzonder 

artikel 4; 

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 (B.S. 2 februari 2001), in het bijzonder artikel 1; 

Gelet op het koninklijk besluit van 07.01.2001 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 (B.S. 02.02.2001); 

Overwegende dat de Vlaamse regelgever geen bijzondere regels inzake de brandpreventie en brandveiligheid 

heeft uitgevaardigd voor woningen;   

Overwegende dat krachtens artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 de gemeenteraad verordeningen inzake 

preventie van branden en ontploffingen uitvaardigen en eveneens de voorschriften van de algemene 

verordeningen kan aanvullen; 

Overwegende dat aldus om een maximale brandpreventie te bekomen bijkomende brandveiligheidsvoorschriften 

moeten uitgevaardigd worden voor woningen;  

Overwegende dat het opportuun is gebruik te maken van administratieve sancties teneinde een efficiënt en 

krachtdadig optreden van de gemeentelijke overheid in het voordeel van de beoogde brandveiligheid te 

verzekeren; 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel II.6.1.1. 

 

§1 Dit Hoofdstuk is van toepassing op elk gebouw, waarvan onderdelen voor eender welke 

periode worden verhuurd als gemeubelde of ongemeubelde woning.  

 

§2 Dit Hoofdstuk is niet van toepassing op de volgende inrichtingen :  

 

1° éénsgezinswoningen, zijnde een gebouw dat niet is opgedeeld in verschillende 

woongelegenheden, en waarvan het enig aanwezig woongedeelte door de leden van 

één en dezelfde gezin, familie of aanverwante groep mensen wordt bewoond; 

2° rustoorden en ziekenhuizen; 

3° internaten, jeugdherbergen, kloosters en verblijftehuizen van religieuze 

gemeenschappen, centra voor andersvaliden, tehuizen voor jeugdbescherming, 

erkende onthaaltehuizen; 

4° hotels en andere logiesverstrekkende inrichtingen; 

5° kamerwoningen; 

 

Artikel II.6.1.2. 

 

In dit Hoofdstuk wordt verstaan onder :  

 

1° woning : elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de 

huisvesting van een gezin of alleenstaande; 

2° kamerwoning : elk gebouw dat bestaat uit één of meer te huur gestelde of verhuurde kamers en 

gemeenschappelijke ruimtes; 

3° kamer : woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken : WC; bad of 

douche, kookgelegenheid en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn 

van de gemeenteschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning 
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deel uitmaakt; 

4° lage gebouwen : alle gebouwen met maximaal drie bouwlagen die voor bewoning bestemd zijn 

of dienstig kunnen zijn. De zolder en de kelderverdieping worden daarbij niet meegeteld, tenzij 

deze ook voor bewoning gebruikt kunnen worden. 

5° middelhoge gebouwen :  alle gebouwen die minstens vier bouwlagen tellen die voor bewoning 

bestemd zijn of er dienstig kunnen voor zijn en die niet aan te merken vallen als hoge gebouwen; 

De zolder en de kelderverdieping worden daarbij niet meegeteld, tenzij deze ook voor bewoning 

gebruikt kunnen worden; 

6° hoge gebouwen : alle gebouwen waarvan de hierna gedefinieerde hoogde “h” hoger is dan 25 

meter. Onder hoogte “h” van een gebouw wordt verstaan de afstand in meter. Tussen het 

afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil van de door de 

brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw.  Het dak met uitsluitend technische 

lokalen wordt bij deze hoogtemeting niet meegerekend; 

7° Rf 1h : brandweerstand gedurende 1 uur; 

8° structurele elementen: bouwelementen die de stabiliteit van het geheel of van een gedeelte van 

het gebouw verzekeren (zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren 

en andere essentiële delen die het geraamte of skelet van het gebouw vormen) en die bij 

bezwijken aanleiding geven tot voortschrijdende instorting; 

9° afgewerkte vloeren : horizontale wand die de scheiding vormt tussen een bouwlaag van een 

gebouw en de onmiddellijk hogere of onmiddellijk lagere bouwlaag: deze wand omvat 

gewoonlijk een van de volgende drie delen: de vloerbedekking (eventueel samengesteld uit: 

rokken, isolatielagen, zwevende vloeren, …), de onafgewerkte vloer, het plafond; 

 

 

Artikel II.6.1.3. 

 

Alle woningen dienen aan de hierna volgende algemene en/of bijkomende specifieke voorschriften te 

voldoen.  Deze voorschriften gelden cumulatief naar gelang de woning gelegen is in een laag, 

middelhoog of hoog gebouw. 

 

 

Artikel II.6.1.4. 

 

§1 Indien in een concreet geval bepaalde van de hier opgelegde voorschriften niet of slechts zeer 

moeilijk uitvoerbaar blijken, kan een afwijking worden gevraagd, maar enkel mits een 

alternatieve oplossing wordt aangeboden waardoor een evenwaardige veiligheid wordt bereikt. 

 

§2 De aanvraag tot afwijking moet schriftelijk worden ingediend bij de Burgmeester. Bij de 

schriftelijke aanvraag tot afwijking moet een gedetailleerd verslag zijn gevoegd dat de redenen 

vermeldt waarom een afwijking noodzakelijk zou zijn, welk alternatief wordt voorgesteld, en 

hoe dit alternatief een evenwaardige veiligheid biedt. 

 

§3 De Burgemeester is nooit verplicht om de gevraagde afwijking toe te staan, en kan - zo de 

afwijking toch wordt toegestaan - het voorgestelde alternatief verzwaren door daar bepaalde 

supplementaire veiligheidsmaatregelen aan toe te voegen.  

 

§4 Indien een afwijking wordt toegestaan, wordt de termijn bepaald waarbinnen het alternatief moet 

zijn uitgevoerd. 
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Afdeling 2 Algemene voorschriften 

Artikel II.6.2.1. 

 

Elke woning dient te beschikken over een minimumoppervlakte per persoon. Deze 

minimumoppervlakte wordt gemeten door een optelling van de aanwezige woon-, kook- en 

slaapruimten, en bedraagt: 

 

- ten minste 20 m2 wanneer ze bestemd is voor de herberging van één persoon; 

- te verhogen met ten minste 8 m2 per bijkomende bewoner die binnen de woongelegenheid 

gewoonlijk zal geherbergd worden; 

 

 

Artikel II.6.2.2. 

 

§1 De verhuurde woning dient minstens een luchtinhoud te hebben van: 

 

- minstens 48 m3 wanneer ze bestemd is voor de huisvesting van één persoon; 

- te verhogen met ten minste 19,20 m3 per bijkomende bewoner; 

 

§2 Voor de berekening van de oppervlakte- en luchtinhoudsnormen vermeld in §1 komen enkel 

die onderdelen van de woon-, kook- en slaapruimten in aanmerking, die een plafondhoogte 

hebben van minstens 2,40 meter. 

 

 

Artikel II.6.2.3. 

 

Het vloerpeil van de woon-, kook- en slaapruimten van de woning mag niet lager liggen dan 1,20 

meter onder het aangrenzende straat- of tuinpeil. 

 

 

Artikel II.6.2.4. 

 

§1 Elke woon-, kook- en slaapruimte dient minstens één te openen raam hebben, waarlangs men 

zich in geval van nood toe- en uitgang kan verschaffen tot of vanuit deze ruimte.  

 

§2 Kook- en slaapruimten moeten bovendien op een voldoende wijze rechtstreeks aan de 

buitenlucht kunnen worden verlucht, en dit om verstikkingskansen te verminderen. Hetzelfde 

geldt voor de W.C., waarvan het verplichte verluchtingssysteem onafhankelijk dient te zijn 

van andere lokalen, gangen, trappenhuizen of portalen, én ook in rechtstreekse verbinding 

moet staan met de buitenlucht. 

 

§3 In vertrekken waar de mogelijkheid bestaat tot het nemen van een stort- of ligbad, én waarbij 

gebruik gemaakt wordt of kan gemaakt worden van warmwatertoestellen met 

verbrandingsgassen, moet luchtaanvoer, én afvoer van de verbrandingsgassen verplicht 

voorzien worden. 

 

 

Artikel II.6.2.5. 
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§1 De verwarming van de woongelegenheid mag enkel gebeuren door één van volgende 

systemen: centrale verwarmingsinstallatie, gasconvectoren of elektrische verwarmingstoe-

stellen. 

 

§2 Indien er een stookplaats is (definitie zie norm NBN B61-001) dient deze te voldoen aan de 

voorschriften van art. 52.7 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, én dit 

onverminderd hetgeen verder in dit Hoofdstuk nog wordt gesteld omtrent stookplaatsen. 

 

§3 De verwarmingstoestellen die niet op elektriciteit werken moeten op een schoorsteen 

aangesloten zijn. 

 

§4 De rookkanalen en schoorstenen dienen zich permanent in goede staat te bevinden. Elk 

gebroken of gebarsten kanaal moet hersteld of vervangen worden, vooraleer het opnieuw in 

gebruik mag worden genomen. 

 

§5 Verplaatsbare verwarmingstoestellen, die werken met stralingswarmte of gevoed worden met 

vloeibare brandstoffen of met vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn niet toegelaten als 

verwarmingsbron. 

 

§6 De kookgelegenheid binnen de woongelegenheid moet werken ofwel op elektriciteit, ofwel op 

het centraal gasverbindingsnet. 

 

 

Artikel II.6.2.6. 

 

§1 De desgevallend voorziene gasmeters moeten worden geplaatst in een gemeenschappelijk 

toegankelijke verluchte openbare ruimte, waar ze gemakkelijk en permanent toegankelijk zijn. 

De ruimte in de onmiddellijke nabijheid van de gasmeters moet over een straal van één meter 

vrijgehouden worden van alles wat het brandrisico verhoogt en de bereikbaarheid belemmert. 

 

§2 Er moet op de gastoevoerleiding een afsluiter zijn aangebracht, én dit buiten het gebouw. Indien 

dit niet het geval is, moet dit in orde gebracht worden alvorens de huurders de woongelegenheid 

betrekken. De ligging van deze afsluiter moet op de voorgevel goed zichtbaar worden 

aangebracht. 

Artikel II.6.2.7. 

 

De verlichting van de woning kan alleen gebeuren door middel van elektrische verlichting, die vast 

bevestigd of vast opgehangen moet zijn. Dergelijke verlichting moet aanwezig zijn in alle vertrekken, 

alsook in alle toegangs- en uitgangswegen van of naar de woning. 

 

 

Artikel II.6.2.8. 

 

§1 De elektriciteitsmeters moeten geplaatst worden in een gemeenschappelijk toegankelijke 

verluchte openbare ruimte, waar ze gemakkelijk en permanent toegankelijk zijn.  

 

§2 De zekeringen van de elektrische installatie van iedere woongelegenheid moeten voor de 

huurder permanent beschikbaar zijn.  
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§3 De zekeringen van de gemeenschappelijke vertrekken in het gebouw moeten geplaatst zijn bij de 

elektrische meters. 

 

 

Artikel II.6.2.9. 

 

§1 Elke woning dient rechtstreeks uit te geven op een gemeenschappelijke gang, zonder dat 

daarvoor nog een andere private ruimte moet worden doorkruist.  

 

§2 De gemeenschappelijke gang moet in nette staat gehouden worden, én moet een gemakkelijke en 

veilige doorgang verzekeren. 

 

 

Artikel II.6.2.10. 

 

§1 Aan de ingang van het gebouw op de gelijkvloerse verdieping dient een schema te worden 

aangebracht van de ligging van alle woongelegenheden in dit gebouw.  

 

§2 Er moet een lijst zijn aangeplakt van alle bewoners per woongelegenheid. 

 

Afdeling 3 Bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor lage gebouwen 

Compartimentering 

 

Artikel II.6.3.1. 

 

De wanden die aangrenzende gebouwen scheiden hebben Rf 1 h.  In deze wanden mag een verbinding 

tussen deze gebouwen bestaan via een deur Rf ½ h, zelfsluitend of zelfsluitend in geval van brand. 

 

 

Artikel II.6.3.2. 

 

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

mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap 

(duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2500 m². 

 

 

Artikel II.6.3.3. 

 

De wanden tussen compartimenten hebben een brandweerstand van Rf ½ h.  De verbinding tussen twee 

compartimenten is slechts toegestaan indien zij geschiedt via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende 

deur Rf ½ h. 

 

 

Artikel II.6.3.4. 
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§1 De kelder en de zolders moeten gecompartimenteerd worden, de wanden hebben en Rf 1 h en de 

toegang geschiedt door middel van een deur met een Rf ½ h. 

 

§2 Er mag geen opstapeling gebeuren van voorwerpen die de brandlast van het gebouw aanzienlijk 

verhogen. 

 

 

Artikel II.6.3.5. 

 

Indien aan deze voorwaarde niet voldaan is wordt het gebouw uitgerust met een algemene en 

automatische detectie-installatie goedgekeurd door BOSEC.   

 

 

Evacuatiewegen 

 

Artikel II.6.3.6. 

 

De evacuatiewegen leiden naar buiten of naar trappenhuizen, of trappen, binnen of buiten het gebouw 

gelegen. 

 

 

Artikel II.6.3.7. 

 

Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een evacuatieweg, 

waarvan de verticale binnenwanden een Rf 1 h en de toegangsdeuren tot deze wegen een Rf ½ h 

bezitten. 

 

 

Artikel II.6.3.8. 

 

In de evacuatiewegen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van een ½ h. 

 

 

Artikel II.6.3.9. 

 

De wanden tussen de woongelegenheden en de evacuatiewegen hebben een brandweerstand van Rf 1 h.  

De deuren van de lokalen die toegang geven tot de evacuatiewegen hebben en Rf van ½ h. 

 

 

Artikel II.6.3.10. 

 

De breedte van de evacuatieweg bedraagt minimum 0,80 meter. 

 

 

Artikel II.6.3.11. 

 

De deuren op deze wegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren. 

 

Binnentrappenhuizen 
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Artikel II.6.3.12. 

 

Elke binnentrap wordt ommuurd.  De wanden van het trappenhuis bezitten een brandweerstand van Rf 1 

h.  Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis verzekerd door 

een deur met Rf ½ h. 

 

 

Artikel II.6.3.13. 

 

De trap moet een stabiliteit bij brand bezitten van een Rf ½ h. 

 

 

Artikel II.6.3.14. 

 

De trap moet voorzien zijn van een leuning, bij trappen van meer dan 1,20 meter breedte moeten twee 

leuningen voorzien worden. 

 

Signalisatie en veiligheidsverlichting 

 

Artikel II.6.3.15. 

 

§1 Voor alle bouwlagen wordt het verdiepnummer duidelijk aangebracht op de overlopen en in 

de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften. 

 

§2 De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dienen te voldoen aan de bepalingen 

betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. 

 

§3 Alle blusmiddelen en elektriciteitskasten dienen voorzien te zijn van de nodige pictogrammen. 

 

§4 Op het evacuatieniveau moet nabij de inkom en op een duidelijk zichtbare plaats een plannetje 

voorzien worden met daarop de aanduiding van de gasafsluiter, de hoofdschakelaar van de 

elektriciteit en de plaats van de detectiecentrale. 

Artikel II.6.3.16. 

 

§1 De veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de vigerende wetgeving.   

 

§2 De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de 

stookafdelingen en de voornaamste borden, zijn voorzien van een veiligheidsverlichting met een 

horizontale verlichtingssterkte van ten minste 1 lux ter hoogte van de grond of van traptreden, in 

de as van de vluchtweg, op plaatsen van de vluchtweg waar een gevaarlijke toestand bestaat, 

bedraagt de minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux. 

 

Deze gevaarlijke toestand kan bijvoorbeeld zijn: een richtingsverandering, een kruising, een 

overgang naar trappen, onvoorzien hoogteverschil in het loopvlak. 

 

§3 Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze 

uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autono(o)m(e) stroombron(nen). 
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§4 Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting 

voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking 

bieden. 

 

Electriciteits- en gasinstallaties 

 

Artikel II.6.3.17. 

 

Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie dienen te voldoen aan de 

voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement 

op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.). 

 

 

Artikel II.6.3.18. 

 

De installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen voldoen aan de reglementaire voorschriften 

en regels van goed vakmanschap.  De installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht voldoen aan de 

vigerende wetgeving. 

 

 

Artikel II.6.3.19. 

 

In het gebouw zijn recipiënten met vloeibaar gemaakte petroleumgassen verboden. 

 

 

Artikel II.6.3.20. 

 

Indien een individueel stooklokaal aanwezig is wordt de toegang tot het lokaal voorzien van een 

zelfsluitende deur met een Rf ½ h.  De wanden van dit stooklokaal hebben een brandweerstand van Rf 

1h. 

 

 

 

Inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen 

 

Artikel II.6.3.21. 

 

Inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen worden bepaald op 

advies van de brandweer in functie van de plaatsgesteldheid. 

 

 

Brandbestrijdingsmiddelen 

 

Artikel II.6.3.22. 

 

Het aantal en de plaats van deze toestellen wordt bepaald door de aard en de omvang van het 

brandgevaar, volgens advies van de brandweer in functie van de plaatsgesteldheid. 

 

Isolatie en bekledingsmaterialen 
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Artikel II.6.3.23. 

 

Alle nieuwe aangewende materialen moeten CE keuring hebben, volgens Euro Klasse A1, A2 of B, de 

rookproductie S1, brandende delen D0 of D1. 

 

Brandalarm 

 

Artikel II.6.3.24. 

 

Wanneer het gebouw meer dan 3 woongelegenheden omvat, moet het gebouw uitgerust zijn met een 

alarminstallatie die bediend kan worden op elk niveau.  Het signaal moet duidelijk hoorbaar zijn in het 

hele gebouw.  De installatie moet te allen tijde kunnen functioneren (ook bij stroomonderbreking). 

Afdeling 4 Bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor middelhoge gebouwen 

Structurele elementen 

 

Artikel II.6.4.1. 

 

§1 De structurele elementen moeten een Rf 1h hebben. 

§2 Indien aan de voorschriften van vorige paragraaf niet voldaan is, wordt het gebouw uitgerust 

met een algemene en automatische detectie-installatie die goedgekeurd is door BOSEC.   

 

Rookevacuatieluik 

 

Artikel II.6.4.2. 

 

§1 Bovenaan het trappenhuis zit een horizontaal, verticaal of hellende verluchtingsopening die 

uitmondt in de open lucht en een oppervlakte heeft van 1 m².  Voor het openen en sluiten 

gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst wordt op het evacuatieniveau in 

de trapzaal. 

§2 De rookluikbedieningsknop moet aangeduid worden door middel van het specifieke 

pictogram. 

 

§3 De werking van het rookluik moet gekeurd worden door een erkend organisme. 

 

 

Verticale kokers 

 

Artikel II.6.4.3. 

 

De wanden van de verticale kokers en de toegangsdeurtjes of toegangspanelen hebben een 

respectievelijke brandweerstand van Rf 1 h en een Rf ½ h. 
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Afdeling 5 Bijkomende bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor hoge 

gebouwen 

Uitgangen 

 

Artikel II.6.5.1. 

 

Elk compartiment heeft minimum 2 uitgangen. 

 

 

Artikel II.6.5.2. 

 

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de bezetting en 

de configuratie van de lokalen. 

 

 

Artikel II.6.5.3. 

 

Voor de twee ondergrondse bouwlagen onmiddellijk onder het evacuatieniveau volstaat één uitgang 

indien deze bouwlagen enkel lokalen bevatten zoals bergingen en indien de afstand vanuit ieder punt op 

elke bouwlaag tot het trappenhuis of tot de uitgang kleiner is dan 15 meter. 

 

 

Artikel II.6.5.4. 

 

In geval van een compartiment zich uitstrekkend over verscheidene bouwlagen (atrium) dienen de 

evacuatiemogelijkheden van het gebouw te voldoen aan de bepalingen van dit Hoofdstuk waarbij geen 

rekening mag gehouden worden met de evacuatie via het atriumcompartiment. 

 

 

Artikel II.6.5.5. 

 

§1 De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. 

 

 

§2 Voor de compartimenten die niet op een evacuatieniveau gelegen zijn, zijn de uitgangen met het 

evacuatieniveau verbonden door middel van trappen binnen of buiten het gebouw gelegen.  Op 

een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een afzonderlijk 

evacuatieweg. 

Afdeling 6 Toezicht, keuring en controle 

Keuring 

 

Artikel II.6.6.1. 

 

§1 De elektrische installatie, de veiligheidsverlichting, de alarminstallatie, de detectie installatie, 

de gas installatie, de draagbare blustoestellen worden gekeurd door een erkend organisme. 
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§2 De centrale verwarmingsinstallatie en de schoorstenen worden gekeurd door een erkende 

aannemer. 

 

§3 Brandwerende deuren mogen enkel geplaatst worden door erkende leveranciers/aannemers 

van brandwerende deuren. 

 

Controle 

 

Artikel II.6.6.2. 

 

§1 De toegang tot de woning moet op elk moment verleend worden aan elke afgevaardigde van 

de brandweer, leden van de lokale politie, leden van de gemeentelijke administratie, het 

College van Burgemeester en Schepenen alsook de Burgemeester. 

 

§2 Te allen  tijde moeten de keuringsverslagen zonder inbreuken kunnen worden voorgelegd. 

 

§3 De overtredingen worden bij proces-verbaal vastgesteld door een politieambtenaar of door een 

hulpagent van politie. 

Afdeling 7 Handhaving 

Administratieve geldboete 

 

Artikel II.6.7.1  
 

§1 Iedere verhuurder die een woning verhuurt en die door zijn nalatigheid op één of meerdere 

punten niet voldoet aan de vereisten van dit Hoofdstuk wordt bestraft met een administratieve 

geldboete van maximum 250,00 euro voor het geheel van de vastgestelde tekortkomingen. 

 

§2 Iedere huurder die gebruik maakt van niet-toegelaten verwarmingstoestellen, niet de nodige 

ruimte vrijhoudt in de nabijheid van gasmeters, geen gemakkelijke vrije en nette doorgang 

verzekert in de gemeenschappelijke gang, of de toegang voor een controlebezoek niet verleent of 

verhindert, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximum 250,00 euro voor het 

geheel van de vastgestelde tekortkomingen. 

Artikel II.6.7.2  
 

§1 De administratieve geldboete wordt opgelegd door de gemeentesecretaris.  

 

§2 Alle beslissingen tot het opleggen van een administratieve geldboete zijn gemotiveerd.  

 

§3 De administratieve geldboete is proportioneel aan de zwaarte van de begane inbreuk. 

 

§4 Bij de kennisgeving van de beslissing omtrent de administratieve boete wordt ook de 

beroepsmogelijkheid vermeld, die is bepaald in art. 119bis, §12 Nieuwe Gemeentewet. 

 

 

(Voorlopige) Tijdelijke of definitieve sluiting 
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Artikel II.6.7.3  
 

§1 Onverminderd de bevoegdheden van de Burgemeester op grond van artikel 11 van de wet van 

30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte 

verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en artikel 134ter van de Nieuwe 

Gemeentewet, waarschuwt het College van Burgemeester en Schepenen de verhuurder  dat de 

tijdelijke of definitieve sluiting van de woning zal worden opgelegd indien blijkt dat de woning 

door de verhuurder verder of opnieuw wordt verhuurd nadat de administratieve geldboete 

uitvoerbare kracht heeft verkregen en deze woning nog steeds niet voldoet aan de voorschriften 

van dit Hoofdstuk.  

 

§2 Het College van Burgemeester en Schepen legt de verhuurder een termijn op binnen dewelke de 

woning moet voldoen aan de voorschriften van dit Hoofdstuk. 

 

 

Artikel II.6.7.4  
 

Na afloop van deze termijn wordt bij proces-verbaal vastgesteld of de verhuurder zich heeft 

geconformeerd aan de instructies van het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

 

Artikel II.6.7.5  
 

§1 Conformeert de verhuurder zich nog steeds niet aan de opgelegde instructies dan wordt de 

verhuurder bij aangetekend schrijven verwittigd dat hij - alvorens er beslist zal worden omtrent 

de tijdelijke of definitieve sluiting - nog de mogelijkheid heeft om gehoord te worden door het 

College van Burgemeester en Schepenen, én dit op een hem meegedeelde toekomstige datum, 

die dusdanig wordt bepaald dat de verhuurder zijn verdediging kan voorbereiden. 

 

§2 Mededeling wordt daarbij ook gedaan waar en wanneer de verhuurder zijn dossier mag komen 

inzien, en zulks voorafgaand aan de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen, 

waartoe hij werd opgeroepen om zijn eventuele verdediging voor te dragen. 

 

§3 De verhuurder wordt tevens ingelicht dat hij zich mag laten bijstaan of vervangen door een 

raadsman. 

Artikel II.6.7.6  
 

§1 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen tot tijdelijke of definitieve 

sluiting van de woning is afdoende gemotiveerd en wordt ter kennis gebracht aan de verhuurder. 

 

§2 De opgelegde sluiting is proportioneel aan de zwaarte van de begane inbreuk. 

 

§3 De beroepsmogelijkheid bij de Raad van State wordt eveneens meegedeeld. 

 

 

Artikel II.6.7.7  
 

Elke beslissing tot tijdelijke of definitieve sluiting bij wijze van administratieve sanctie wordt na het 
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uitvoerbaar worden ervan, ook aan de huurders betekend, met bevel om de woongelegenheid te verlaten. 

 

 

Artikel II.6.7.8  
 

§1 Elke sluiting bij wijze van administratieve sanctie zal bekend gemaakt worden door middel van 

een aanplakking aan de buitenzijde van het gebouw, alsook aan één toegangsdeur van de 

betrokken woongelegenheid.  

 

§2 Een proces-verbaal stelt deze aanplakking vast, en duidt nauwkeurig aan wanneer en op welke 

plaats zij is gebeurd. 

 

HOOFDSTUK  7 BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR LUNAPARKEN 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 119bis, 133, tweede lid en 135§2; 

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42; 

Gelet op de wet dd. 30.07.1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte 

verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijk gevallen (B.S. 20.09.1979), in het bijzonder 

artikel 4; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 06.02.1991houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) (B.S. 26.06.1991), in het bijzonder rubriek 32.5 van bijlage I; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne (VLAREM II)  (B.S. 31.07.1995); 

Overwegende dat de Vlaamse regelgever geen exhaustieve regels inzake de brandpreventie en brandveiligheid 

heeft uitgevaardigd voor al dan niet ingedeelde lunaparken;   

Overwegende dat krachtens artikel 4 van de wet dd. 30.07.1979 de gemeenteraad verordeningen inzake preventie 

van branden en ontploffingen kan uitvaardigen en eveneens de voorschriften van de algemene verordeningen kan 

aanvullen; 

Overwegende dat aldus om een maximale brandpreventie te bekomen bijkomende brandveiligheidsvoorschriften 

moeten uitgevaardigd worden voor lunaparken; 

 

 

 

Afdeling 1 Algemeen 

Artikel II.7.1.1. 

 

Elk lokaal of gebouw dat wordt geëxploiteerd als lunapark dient te voldoen aan de 

brandveiligheidsvoorschriften bepaald in dit Hoofdstuk. 

Afdeling 2 Structurele elementen en bekledingsmaterialen 

Artikel II.7.2.1. 

 

Het lunapark en zijn aanhorigheden zijn ten opzichte van de rest van het gebouw of van naburige 

gebouwen gescheiden door bouwelementen met een voldoende brandweerstand. 
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Artikel II.7.2.2. 

 

De kolommen, dragende en scheidende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële 

delen die het geraamte of het skelet van het gebouw vormen hebben : 

 

- voor de hoogbouw : Rf 2 h;
6
 

- voor middelhoog gebouw : Rf 1h en Rf 2 h onder het grondpeil met inbegrip van de vloer van 

de benedenverdieping; 

- voor een laag gebouw : Rf 1 h; 

 

 

Artikel II.7.2.3. 

 

De bekledingsmaterialen aangewend voor de bekleding van de vloeren, verticale en schuine wanden 

en de plafonds hebben een brandreactie vermeld in bijlage III. 

 

Artikel II.7.2.4. 

 

De valse plafonds hebben een stabiliteit bij brand van 30 minuten. 

Afdeling 3 Afmetingen en interne schikking 

Artikel II.7.3.1. 

 

§1 De hoogte tussen de afgewerkte vloer en het afgewerkt plafond moet tenminste 2,75 meter 

zijn. 

 

§2 Bij het bepalen van de hoogte wordt geen rekening gehouden met de horizontale oppervlakte 

van de doorhangende delen onder voorwaarde dat hun oppervlakte 12 % van de totale 

vloeroppervlakte niet overschrijdt. 

 

§3 De minimum hoogte tussen de afgewerkte vloer en deze doorhangende delen is bepaald op 

2,50 meter.  De minimum hoogte van de doorgangen is bepaald op 2,00 meter. 

Het geheel moet degelijk verlicht en verlucht zijn. 

 

 

Artikel II.7.3.2. 

 

§1 Het plan van de interne schikking op schaal 1/50 dient vóór de aanvang van de exploitatie te 

worden voorgelegd aan de Burgemeester. 

 

§2 Op dit plan moeten volgende gegevens voorkomen : 

 

1° de omschreven oppervlakten met aanduiding van de afmetingen waarbinnen de 

toestellen, uitstalkasten, rekken, enz... worden geplaatst; 

 

                                                      
6
 Brandweerstand gedurende 2 uur. 
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2° de oppervlakten bestemd voor doorgangen, uitgangen, hellingen, trappen, enz... met 

aanduiding van de afmetingen; 

3° twee verticale doorsneden met aanduiding van de afmetingen; 

4° de aanduiding van de veiligheidsuitrusting (veiligheidsverlichting, alarminstallatie, 

signalisatie, blusmiddelen, enz...); 

 

§3 Ingeval een wijziging beoogd wordt aan hetgeen hierboven is omschreven, moet een nieuw 

plan aan de Burgemeester worden voorgelegd. 

 

Afdeling 4 Uitgangswegen en ontruiming 

Artikel II.7.4.1. 

 

§1 De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangen, deuren en wegen die er 

naartoe leiden moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten. 

Bovenbedoelde wegen hebben geen gedeelten in zigzag. 

 

§2 De uitgangen geven rechtstreeks toegang tot de openbare weg zonder door cafés, drankzalen 

of andere lokalen te gaan. 

 

 

Artikel II.7.4.2. 

 

De lokalen die op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen gelegen zijn, moeten door tenminste 

één trap bediend worden, niettegenstaande het bestaan van elk ander toegangsmiddel. 

 

 

Artikel II.7.4.3. 

 

§1 De breedte van de trappen, uitgangen en wegen die er naar toe leiden moet gelijk zijn aan of 

groter dan 0,80 meter. 

 

§2 De hoofdgang(en) leidende naar de uitgang(en) die uitgeven op de openbare weg, hebben, 

zonder afbreuk te doen aan de formulering vermeld onder artikel II.7.3.2 §2 1° 4° een 

minimum breedte van 2,00 meter. 

 

§3 Indien het lunapark zich uitstrekt over meer dan twee bouwlagen moeten de trappen 

brandwerend omsloten worden met wanden Rf 1 h. 

 

§4 De toegangen tot de trappenhuizen zijn afgesloten met brandwerende zelfsluitende deuren Rf 

½ h; of bij brand zelfsluitende deuren Rf ½ h.  In dit laatste geval wordt het automatisch 

sluiten bevolen door een rookdetectieinstallatie. 

De deuren draaien open in de richting van de vluchtweg. 

 

§5 Op het evacuatieniveau leiden de trappen naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via 

evacuatiewegen die ten opzichte van de speelzalen brandwerend gescheiden zijn (Rf 1 h). 
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Artikel II.7.4.4. 

 

§1 De uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die er naartoe leiden moeten een totale 

breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen dat ze moet 

gebruiken om de uitgangen van het gebouw te bereiken. 

 

§2 De trappen moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan dat 

getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2 

indien ze er naar opstijgen. 

 

 

Artikel II.7.4.5. 

 

§1 Het berekenen van de breedten van de trappen moet gesteund zijn op de veronderstelling dat, 

bij het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping samen de naburige 

verdieping vervoegen en dat deze al ontruimd is als zij er aankomen. 

 

§2 Onder deze personen worden niet alleen het personeel van de onderneming verstaan maar 

eveneens alle aanwezigen, die deze trappen, uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naar 

toe leiden, moeten gebruiken. 

 

§3 Wanneer het aantal van deze personen niet met voldoende benadering kan vastgesteld worden, 

stelt de eigenaar, uitbater of verantwoordelijke van het lunapark dit aantal onder zijn eigen 

verantwoordelijkheid vast. 

 

§4 Het aantal van de bij dit artikel bedoelde personen wordt als volgt bepaald : 

kelderverdieping : 1 persoon per 6 m² totale oppervlakte, gelijkvloers : 1 persoon per 3 m² 

totale oppervlakte, andere verdiepingen : 1 persoon per 4 m² totale oppervlakte. 

 

 

 

 

 

Artikel II.7.4.6. 

 

De lunaparken waarin gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven en de verdiepingen waar 

gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven, moeten ten minste over twee afzonderlijke 

uitgangen beschikken. 

 

 

Artikel II.7.4.7. 

 

De verdiepingen waar gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven, moeten met het 

gelijkvloers verbonden zijn door ten minste twee afzonderlijke trappen. 

 

 

Artikel II.7.4.8. 
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De lokalen waarin gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven en de verdiepingen waar 

gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven, moeten ten minste over drie afzonderlijke 

uitgangen beschikken. 

 

Artikel II.7.4.9. 

 

De verdiepingen waar gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven moeten met het 

gelijkvloers verbonden zijn door ten minste drie afzonderlijke trappen. 

 

 

Artikel II.7.4.10. 

 

Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te plaatsen in de 

trappen, uitgangswegen, uitgangen en nooduitgangen en wegen, die er naar toe leiden of de nuttige 

breedte ervan te verminderen. 

Afdeling 5 Trappen 

Artikel II.7.5.1. 

 

De trappen moeten langs beide kanten van stevige leuningen zijn voorzien.  Zo de trappen breder dan 

2,40 meter zijn, worden zij bovendien door één of meer leuningen in verscheidene delen gescheiden 

zodat de breedte van elk van deze delen 2,40 meter niet overtreft en niet minder dan 0,80 meter 

bedraagt. 

 

 

Artikel II.7.5.2. 

 

De trappen hebben geen wenteltrapvormige delen.  Zij worden verdeeld door trapbordessen van 

minstens 1 meter zodat elke traparm niet meer dan 17 treden telt. 

 

 

 

Artikel II.7.5.3. 

 

De trappen hebben volle stootborden.  Elke trede is minstens 20 centimeter breed en hoogstens 18 

centimeter hoog.  Geen trede mag meer dan 5 centimeter buiten haar stootband uitsteken. 

De helling mag bovendien niet meer dan 75 % of 37° bedragen. 

 

 

Artikel II.7.5.4. 

 

De nuttige breedte van de trappen wordt gemeten tussen de leuningen. 

Afdeling 6 Deuren 

Artikel II.7.6.1. 
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Al de deuren draaien naar buiten open.  De op de openbare weg rechtstreeks uitkomende buitendeuren 

mogen echter naar binnen opendraaien, mits zij volledig openslaan tegen een vast gedeelte van het 

gebouw waaraan zij stevig bevestigd zijn tijdens de openingsuren. 

 

 

Artikel II.7.6.2. 

 

Alle deuren die uitgeven op de openbare weg, worden voorzien van panieksluitingen en moeten bij de 

minste drukking openen. 

 

Afdeling 7 Elektrische installatie – verlichting 

Artikel II.7.7.1. 

 

§1 Voor de kunstmatige verlichting en voor de lichtdecoratie wordt slechts elektriciteit 

toegelaten. 

 

§2 De elektrische installatie dient te beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in het Algemeen 

Reglement voor de Elektrische Installaties (A.R.E.I.). 

 

§3 Bij de ingebruikname en jaarlijks wordt de elektrische installatie gekeurd door een controle 

van de elektrische installaties erkend organisme.  Een keuringsverslag zonder inbreuken wordt 

telkenmale aan de Burgemeester voorgelegd. 

 

§4 Eventuele wijziging of uitbreiding maakt telkens het voorwerp uit van een nieuwe keuring. 

 

 

Artikel II.7.7.2. 

 

De zaal, waarin de spelen opgesteld zijn, de evacuatiewegen en de wegen die leiden naar de uitgangen 

die uitgeven op de openbare weg moeten voorzien zijn van een veiligheidsverlichting met een 

minimum lichtsterkte van 1 Lux. 

 

Artikel II.7.7.3. 

 

§1 De veiligheidssignalisering moet voldoen aan het de voorschriften bepaald door het koninklijk 

besluit dd. 17.06.1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidsignalisering op het werk. 

 

§2 De borden met de aanduidingen zijn zichtbaar zowel bij dag als bij nacht. 

Afdeling 8 Verwarming en luchtverversing 

Artikel II.7.8.1. 

 

De lokalen worden behoorlijk verwarmd en verlucht. 
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Artikel II.7.8.2. 

 

Worden slechts toegelaten, de verwarmingsinstallaties : 

 

1° met warm water, 

2° met stoom onder lage druk, 

3° met warme lucht, voor zover : 

 

a) de warme lucht zich in de generator voortdurend onder een hogere drukking bevindt 

dan de gassen die doorheen de vuurhaard trekken, 

b) de generator uitgerust is met een doeltreffende stoffilter, 

c) de verse lucht rechtstreeks in de open lucht aangezogen wordt, 

d) de aanvoerkanalen van warme lucht uit metaal zijn of gebouwd in metselwerk, 

e) de temperatuur van de warme lucht in de kanalen, waar deze in het lunapark of haar 

aanhorigheden binnendringen, in geen enkele omstandigheid 80° overschrijdt. 

 

Artikel II.7.8.3. 

 

De vuurhaarden van de verwarmingstoestellen worden geplaatst in een goed verlucht lokaal, 

uitsluitend tot dit gebruik voorbehouden, volledig gebouwd uit bouwelementen met een Rf1 h. 

De toegang tot de stookplaats wordt afgesloten met een brandwerende, zelfsluitende deur Rf ½ h. 

Afdeling 9 Brandbestrijding 

Blusmiddelen 

 

Artikel II.7.9.1. 

 

§1 De exploitant moet een uitrusting aanbrengen bestemd om een begin van brand te bestrijden. 

 

§2 Voor de vaststelling van die uitrusting raadpleegt hij de bevoegde brandweerdienst. 

 

 

§3 Het brandbestrijdingsmaterieel moet in goede staat van onderhoud verkeren, beschermd zijn 

tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld.  Het 

moet onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 

Het gebruik van snelbustoestellen met broommethyl, tetrachloorkoolstof of alle andere 

producten waardoor er bijzonder giftige uitwasemingen kunnen ontstaan is verboden. 

 

§4 De exploitant en het personeel moeten vertrouwd zijn met de werking en het gebruik van de 

brandbestrijdingsmiddelen. 

 

 

Alarmering 

 

Artikel II.7.9.2. 

 

De exploitant moet alarmeringsmiddelen aanbrengen. Onder alarmering dient verstaan, de verwittiging 
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die aan het personeel en aan het publiek wordt gegeven om de zaal te ontruimen. 

 

 

Artikel II.7.9.3. 

 

§1 De alarmeringsposten moeten voldoende in aantal, gemakkelijk bereikbaar, oordeelkundig 

verdeeld en doeltreffend aangeduid zijn. 

 

§2 Voor de vaststelling van het aantal, de verdeling en de aanduiding ervan, raadpleegt de 

exploitant de brandweer. 

 

 

Artikel II.7.9.4. 

 

§1 De alarmeringsmiddelen moeten in goede staat van werking en onderhoud worden gehouden.   

 

§2 De alarmeringssignalen mogen geen verwarring kunnen stichten met andere signalen. 

 

§3 De alarmeringssignalen moeten door het personeel en door het publiek kunnen waargenomen 

worden. 

 

 

Artikel II.7.9.5. 

 

§1 De inrichting moet met tenminste één toestel op het telefoonnet aangesloten zijn.  In de 

onmiddellijke nabijheid van dit gemakkelijk te bereiken telefoontoestel zullen de 

telefoonnummers van de hulpdiensten aangeduid staan. 

 

§2 Een binnenhuiscentrale moet zo uitgevoerd zijn dat het bij om het even welke 

stroomonderbreking mogelijk blijft een verbinding met buiten tot stand te brengen. 

 

§3 De oproep van de brandweer gebeurt telkens er een begin van brand is.  Als deze oproep 

gebeurt door een gezichts- of een geluidssignaal, dan wordt hij per telefoon bevestigd. 

 

Artikel II.7.9.6. 

 

Ingeval van brand moeten de verwarmings- en luchtconditioneringsinstallaties stilgelegd worden. 
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Plannen 

 

Artikel II.7.9.7. 

 

§1 Een plan van het lunapark en haar aanhorigheden moet beschikbaar zijn aan de hoofdinkom 

van de inrichting. 

 

§2 Dit plan, op schaal getekend, duidt de verdeling en de bestemming van de lokalen aan evenals 

de plaats van de uitgangen en de wegen die er naartoe leiden.  Dit plan dient steeds 

geactualiseerd te worden. 

 

HOOFDSTUK  8 VEILIGHEID OP  OPENBARE PLAATSEN 

 

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet dd. 25.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 

kermisactiviteiten, in het bijzonder de artikelen 8 en 9; 

Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 

activiteiten; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12.11.1986  Reglement ter bevordering van de veiligheid op de openbare 

weg en markt; 

Overwegende dat gemeenten bevoegd blijven, onverminderd de regelgeving en gemeentelijke reglementen 

inzake de ambulante handel, om specifieke veiligheidsmaatregelen te treffen ter vrijwaring van de veiligheid op 

het openbaar domein en op de openbare plaatsen en markten in het bijzonder, teneinde brand en ontploffing te 

voorkomen; 

Afdeling 1 Algemene veiligheidsvoorschriften voor het maken van vuur door middel 

van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof 

Artikel II.8.1.1. 
 

Vuur maken door middel van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof op of langs de openbare weg, 

markten en andere openbare plaatsen is verboden tenzij hierbij voldaan wordt aan de volgende 

voorwaarden : 
 

 

1° De flessen, ontspanners, leidingen, branders en toebehoren dienen van het goedgekeurde type 

te zijn, geschikt voor het gebruik van butaan of propaan. 

 

Het gebruik van flessengas (o.a. butaan, propaan) is slechts toegelaten in inrichtingen  (o.a. 

ook kramen of verkoopwagens) die speciaal voor het gebruik van flessengas zijn uitgerust en 

die jaarlijks door een erkend organisme als dusdanig goedgekeurd worden.  Uit het 

keuringsbewijs dat te allen tijde moet kunnen voorgelegd worden, moet blijken dat de 

installatie voldoet aan alle vereisten inzake veiligheid. 

Indien de gasinstallatie niet voldoen aan de vereisten van het erkend keuringsorganisme 

dienen deze te voldoen aan de volgende voorwaarden : 
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 a) de rubberslangen zijn van speciale uitvoering, geschikt voor butaan of propaan en 

berekend op de werkdruk waarop het gas doorgevoerd wordt.  De rubberslangen zijn op de 

aansluitpunten voorzien van metalen spanningen die het losspringen van de slangen 

voorkomen.  De lengte der slangen is niet langer dan strikt noodzakelijk; 

 

b) de rubberslangen en toebehoren moeten regelmatig door de gebruiker op veroudering 

of beschadiging nagezien worden.  Slangen die enigerlei beschadiging of barsten vertonen 

moeten vervangen worden; 

 

c) de gasflessen moeten rechtstandig geplaatst worden en beveiligd tegen omstoten of 

omvallen.  De flessen worden beschermd tegen de inwerking van gelijk welke warmtebron, 

waaronder ook zonlicht; 

 

d) de ruimte waar de flessen worden opgesteld, moet doelmatig verlucht worden 

(opening boven- en onderaan); 

 

2° Enkel de gasflessen die nodig zijn voor direct gebruik zijn toegelaten en hebben een inhoud 

van maximaal 100 liter.  Lege flessen moeten verwijderd worden.  De kranen van de lege 

flessen moeten gesloten zijn.  Op de niet in gebruik zijnde aanwezige (lege of volle) flessen 

moet de beschermkap aangebracht worden. 

 

3° De gasflessen en leidingen mogen niet in de directe nabijheid van de branders geplaatst 

worden.  De aansluitpunten van de rubberslangen zijn op een voldoende afstand van de 

branders en toebehoren gelegen, derwijze dat de rubber niet door de hitte kan beschadigd 

worden. 

 

4° De gasflessen, leidingen en branders mogen niet geplaatst worden in de nabijheid van 

kelderopeningen, rioolputten, deuren en vensters van lager gelegen lokalen.  Een minimum 

afstand van drie meter is vereist. 

 

5° Het aansluiten van gasflessen mag niet gebeuren in de nabijheid van een ontstekingsbron, bv. 

een open vuur, sigaret of dergelijke.  Na het aansluiten moet de dichtheid nagezien worden 

door middel van een zeepoplossing. 

 

6° De gebruiker moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid 

naar aanleiding van schade of ongevallen die door hem of zijn aangestelde(n) of werknemer(s) 

kunnen veroorzaakt worden. 

 

7° Naast de branders, verwarmingstoestellen zal een geschikt en bedrijfsklaar blustoestel worden 

opgesteld. 

Afdeling 2 Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor braadspitten en braadtoestellen 

Artikel II.8.2.1. 

 

§1 Het gebruik van braadspitten of andere braadtoestellen op de openbare weg, markten en 

andere openbare plaatsen is onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke toelating van 

de Burgemeester.   
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§2 De schriftelijke aanvraag daartoe moet minstens 10 dagen op voorhand ingediend worden met 

vermelding van het aantal braadspitten of braadtoestellen en het gas dat zal gebruikt worden, 

alsook de voorziene waterinhoud van de gasflessen. 

 

 

Artikel II.8.2.2. 

 

Buiten de toegestane braadtoestellen mogen geen nieuwe bijkomende braadtoestellen geplaatst worden 

zonder een nieuwe schriftelijke toelating van de Burgemeester. 

 

 

Artikel II.8.2.3. 

 

Braadspitten of baktoestellen en toebehoren die niet vast op een wagen of in een verkoopwagen zijn 

opgesteld, moeten binnen een omheining of andere bescherming geplaatst worden, derwijze dat het 

publiek niet in aanraking kan komen met voornoemde toestellen. 

 

 

Artikel II.8.2.4. 

 

§1 De  exploitanten nemen de nodige maatregelen om ongevallen, te wijten aan het wegspatten of 

uitvloeien van hete oliën of vetten te vermijden.   

§2 Opgewarmde oliën of vetten afkomstig van de braadtoestellen dienen derwijze opgevangen en 

afgevoerd te worden dat het ontstaan van brand vermeden wordt.   

§3 De opvanghouders van afgewerkte olie zijn buiten het bereik van het publiek te houden. 

 

 

Artikel II.8.2.5. 

 

De exploitanten dienen de nodige voorzorgen te nemen dat de ondergrond niet bevuild wordt door 

oliën, vetten of allerhande afval.  Deze bescherming dient uit onbrandbaar materiaal te bestaan. 

 

 

Artikel II.8.2.6. 

 

De voeding van de ronddraaiende braadspitten dient te gebeuren door middel van vaste en beschermde 

schroefverbindingen of door veilige contacten (geen klemverbindingen). 

Afdeling 3 Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor de voeding van de elektrische 

uitrusting van verkoopwagens en marktkramen 

Artikel II.8.3.1. 

 

De elektriciteitsvoorziening van verkoopswagens of marktkramen dient te voldoen aan de volgende 

voorwaarden : 

 

1° Wanneer de elektriciteitsvoorziening geschiedt door een generator op het voertuig zelf, dienen 

alle massa‟s van de elektrische toestellen en machines onderling verbonden te zijn.   
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De generator mag geen elektrische toestellen of machines buiten het voertuig voeden tenzij de 

massa‟s van deze toestellen en machines verbonden zijn met deze van het voertuig of de 

aanhangwagen; 

 

2° Wanneer de elektriciteitsvoorziening rechtstreeks door een openbaar verdeelnet geschiedt, 

dient het elektrisch materiaal van het voertuig of het kraam beschermd te zijn door een 

automatische differentieelschakelaar met grote (100 milli ampère) of zeer grote (30 milli 

ampère) gevoeligheid en waarvan de stroom overeenstemt met de hoofdzekering (de nominale 

waarde van de stroom van de verliesschakelaar moet minimum gelijk zijn aan de grote van de 

stroomsterkte van de zekering); 

 

De massa‟s van het op het voertuig of marktkraam geïnstalleerde elektrische materiaal dienen 

verbonden te zijn met een aardelektrode; 

 

De ingang van het voedingssnoer op het voertuig of het kraam is in dit geval zodanig 

uitgevoerd dat geen isolatiefout kan ontstaan waarbij het risico ontstaat dat de metalen massa 

aan het voertuig of van het kraam onder spanning komt, bijvoorbeeld door het gebruik van een 

ingang van isolerend materiaal rond de kabel geklemd of door het gebruik van een 

toestelcontactdoos; 

 

3° Voor de verlichting van de inrichtingen en van de decoratie wordt slechts elektrisch licht 

toegelaten; 

 

De plaats van de verlichtingsornamenten dient derwijze te zijn dat er geen brandgevaar kan 

ontstaan.  De verlichtingslampen mogen niet met papier of ander brandbaar materiaal worden 

omwikkeld; 

 

4° Alle elektrische installaties en aansluitkabels zowel van de terreinverlichting als van de 

onderscheiden kramen zullen uitgevoerd worden volgens de wettelijke voorschriften; 

 

5° De exploitant van een inrichting, verkoopwagen of kraam die een elektrische aansluiting vraagt 

moet een certificaat van deugdelijkheid van de installatie voorleggen.  De inrichtingen die niet 

voldoen zullen niet aangesloten worden; 

 

6° De voedingssnoeren dienen van het type CTMB te zijn en moeten zo weinig hinderlijk mogelijk 

tussen de kramen of wagens geplaatst worden; 

 

7° Voor de opening en na de sluiting van de markt moet de elektrische installatie in elk kraam of 

verkoopwagen stroomloos gesteld worden; 
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HOOFDSTUK  9 VEILIGHEID OP EN ROND HET STRAND 

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikelen 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 15.03.1966, betreffende de vlaggebrieven en de uitrusting van 

pleziervaartuigen (B.S. 06.04.1966), in het bijzonder artikel 17; 

Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 16.03.1966 betreffende vlaggebrieven en de uitrusting van de 

pleziervaartuigen (B.S. 06.04.1966), in het bijzonder artikel 5; 

Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 08.05.1991 betreffende de vlaggebrieven (B.S. 06.06.1991); 

Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 04.08.1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische 

territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust (B.S. 01.09.1981); 

Gelet op het  artikel 200 van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950 op het gebruik van lichte vaartuigen, 

kajakken, kano’s, enz.; 

Gelet op het  Hoofdstuk XIX - Paarden en ezels op het strand, kano’s en lichte vaartuigen; 

Gelet op het  gemeenteraadsbesluit  dd. 13.06.1972 Politieverordening op de windschermen op het strand;  

Gelet op het  gemeenteraadsbesluit dd. 23.03.2004 Politieverordening op het vissen op de “pier”; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 24.04.2007 met betrekking tot strand en duin; 

Overwegende dat nadere voorschriften dienen (her)vastgesteld te worden ter vrijwaring van de openbare 

veiligheid, reinheid, rust en orde op zee, strand en in de duinen;    

Overwegende dat de bepalingen van dit Hoofdstuk gelden onverminderd de bepalingen van andere wettelijke 

bepalingen van de hogere overheden; 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel II.9.1.1. 

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 

1° baden: het zich hoger dan kniehoogte begeven in het water; 

 

2° bevoegd persoon : personeelslid van de kustreddingsdienst of ambtenaar van de lokale of federale 

politie; 

 

3° body-of waveboarden: zich, liggend of zittend op een plank, voortbewegen op de golven van de 

branding; 

 

4° brandingskajakken: door middel van een kajak zich voortbewegen in de branding; 

5° brandingsraften: door middel van een raft (vlot) zich voortbewegen in de branding; 

 

6° domeinconcessie : overeenkomst waarbij domeinbeheer de toestemming verleent op een deel van het 

openbaar domein privatief in gebruik te nemen tegen de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst. 

 

7° duin: heuvel van fijn zand door de wind samengestoven, gelegen in rijen langs de zee al dan niet 

aangesloten bij het strand;     

 

8° gebodsbord: een blauw cirkelvormig bord al dan niet voorzien van een figuur; 

 

9° golfbreker: kustverdedigingsconctructie door de mens gemaakt, bestaande uit een dwarse 

structuur op het strand en die reikt tot op de onderwateroever en die in principe bestemd is tot het 

bedwingen van erosieve getijstromingen; 
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10° hoogwaterlijn: waterlijn die de uiterste grens van de hoogste waterstand - op het ogenblik dat de 

vloed het hoogst is – weergeeft; 

 

11° kajak: pleziervaartuig met een of meer nauwe opening(en) in het bovenvlak die nauwkeurig om het 

middel van de inzittende perso(o)n(en) sluit en met peddels voortbewogen wordt; 

 

12° kano: pleziervaartuig met een opening in het bovenvlak dat voortbewogen wordt met steekpaddel(s); 

 

13° kitebuggy: een buggy bestemd om te rijden op het strand, die bediend wordt met een vlieger (kite); 

 

14° kruien:  het manueel voortslepen van een visnet, al dan niet door een paard, met het oog op visvangst; 

 

15° laagwaterlijn: de nullijn zoals deze op de op grote schaal uitgevoerde Belgische zeekaarten is 

aangebracht; 

 

16° landboard (of speedsail): een plank op wielen voorzien van een mast, zeil, giek of voorzien van een 

vlieger die in staande positie wordt bestuurd op het strand; 

 

17° motorvoertuigen: elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden; 

 

18° pedalo: hydrocycle of waterfiets; 

 

19° plankvliegeren,  kitesurfen of kiteboarden: onder invloed van de wind, zich voort bewegen op het 

water, door middel van een plank of board, voorzien van een vlieger of kite; 

 

20° plankzeilen of windsurfen: onder invloed van de wind zich, voortbewegen op het water door middel 

van een plank, voorzien van een zeil vastgehecht aan een vertikaal geplaatste mast; 

 

21° rijdier: elk paard of ander dier gebruikt om bereden te worden; 

 

22° rijwiel: een fiets, een driewieler, een vierwieler, die door middel van pedalen door één of meer van 

zijn berijders wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust; 

 

23° roeiboot: boot welke wordt voortbewogen door roeiriemen; 

 

24° skimboarden: zich, staande op een plank, laten glijden over een dun laagje water beneden de 

branding; 

 

25° strand: de uit zand bestaande zeeoever, welke gelegen is tussen de laagwaterlijn en de 

zeedijkconstructie of, bij afwezigheid van een zeedijkconstructie, tussen de laagwaterlijn en de 

duinvoet; 

 

26° strandhoofd: kustverdedigingsconstructie door de mens gemaakt bestaande uit een dwarse structuur 

op het strand en die reikt tot op de onderwateroever en die in principe bestemd is tot het bedwingen 

van erosieve getiijstromingen; 

 

27° strandvisserij: het vissen op het strand door middel van kordelen, haken, warrel- of stelnetten, 

verankerd in het strand; 

 



 

 
 

 

 

 82 

28° surfriding: zich, staande of zittend op een plank, voortbewegen op de golven van de branding; 

 

29° tuig voor strandvermaak: toestel welke de strandrecreant bij het spelen op het strand gebruikt, zoals 

luchtmatrassen, plastieken bootjes, strandballen, emmertjes, bodyboard of waveboard, board voor 

surfriding, skimboard en waveski; 

 

30° vaartuig: elk drijvend tuig, met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, 

geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer of verplaatsing te water met uitzondering van 

tuigen voor strandvermaak; 

 

31° verbodsbord: een wit cirkelvormig bord met rode band, al dan niet voorzien van een figuur; 

 

32° waterlijn: lijn die de actuele stand van het water aangeeft en gesitueerd is binnen de hoogwaterlijn en 

de laagwaterlijn; 

 

33° waveskiën: zich zittend op een volledig gesloten kajak al peddelend voortbewegen; 

 

34° zeilwagen: elk voertuig op wielen, bestemd om te rijden op het strand, met een vaste mast, voorzien 

van een zeil, dat enkel voortgedreven wordt door de wind en bestuurd door een piloot; 

 

Afdeling 2 Algemene bepalingen 

Artikel II.9.2.1. 

 

Het is verboden de goede zeden, orde of rust te storen op zee, op het strand of in de duinen te verstoren. 

 

 

Artikel II.9.2.2. 

 

Elke activiteit op zee, op het strand of in de duinen, die hetzij openbare overlast veroorzaakt,  is  verboden. 

 

 

Artikel II.9.2.3. 

 

Het overnachten op het strand en in de duinen is verboden, behoudens een uitdrukkelijke schriftelijke 

toelating van de Burgemeester. 

 

 

Artikel II.9.2.4. 

 

Het is verboden het strand, strandwater, de zee en de duinen op eender welke wijze te vervuilen.  Afval 

dient verwijderd te worden. 

 

Artikel II.9.2.5. 

 

Het is verboden zich op de golfbrekers of strandhoofden te begeven, indien dit verbod door de bevoegde 

persoon wordt opgelegd. 
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Artikel II.9.2.6. 

 

Strandgebruikers moeten de bevelen van de bevoegde personen strikt volgen. 

Afdeling 3 Activiteiten op het strand en/of in de duinen 

Zeilwagens, kitebuggy’s en landboarden. 

 

Artikel II.9.3.1. 

 

Zeilwagenrijden, kitebuggy‟s en landboards kunnen slechts worden beoefend in de daartoe voorziene zones op 

het strand en op de daartoe voorziene tijdstippen bepaald door het stadsbestuur. Deze zones worden gevoegd 

als bijlage IV. 

 

 

Artikel II.9.3.2. 

 

§1 De zeilwagenrijders, kitebuggy‟s en landboarders moeten minstens verzekerd zijn voor wat betreft de 

burgerlijke aansprakelijkheid en volgens de normen die de landelijke federatie volgens het Besluit van 

de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de erkennings- en 

subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties 

voor de sportieve vrijetijdsbesteding, moet afsluiten ter bescherming van haar leden.  

 

§2 De rijders moeten in staat zijn alle nodige handelingen te verrichten om de zeilwagen, kitebuggy of 

landboard meester te blijven of ze dienen zich hiertoe te laten bijstaan. 

 

§3 Alle zeilwagens, kitebuggy‟s en landboards moeten aan beide zijden van het zeil of op de vlieger 

(kite) een nummer of kenteken dragen. 

 

 

Artikel II.9.3.3. 

 

§1 Het inrichten van wedstrijden van zeilwagens, kitebuggy‟s en landboarden is onderworpen aan  een 

voorafgaande toelating van de Burgemeester. 

 

§2 Alle deelnemers van officiële wedstrijden moeten over een koerslicentie beschikken van de Federatie. 

 

 

Artikel II.9.3.4. 

 

Enkel zeilwagens moeten voorzien zijn van een rem. 

 

Tenten, constructies en nivelleringen 

 

Artikel II.9.3.5. 

 

§1 Het is verboden om op het strand en in de duinen constructies op te richten, tenten te plaatsen bedoeld 

om te kamperen of feesten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester. 
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§2 Op het strand en in de duinen is het verboden putten te graven die een gevaar kunnen opleveren voor 

zichzelf of voor anderen. 

 

 

Artikel II.9.3.6. 

 

§1 Op het door het College van Burgemeester en Schepenen in concessie gegeven strandgedeelte is het 

verboden windschermen te plaatsen, behoudens voor de houder van de strandconcessie. 

 

§2 De windschermen, geplaatst op het strand, mogen maximum 1.20 meter hoog zijn en 3 meter lang en 

mogen niet bevestigd worden door middel van spantouwen. 

 

Voertuigen 

 

Artikel II.9.3.7. 

 

Alle toegang met rijwielen en motorvoertuigen op het strand en in de duinen over zijn gehele lengte en 

breedte is verboden, behalve voor :  

 

1° de voertuigen of rijwielen van de politie-, gemeente-, strandreddings- en hulpdiensten of 

voertuigen of rijwielen van of in opdracht van bevoegde diensten; 

2° de voertuigen gebruikt voor het plaatsen en weghalen van strandcabines, voorafgaandelijk en 

schriftelijk toegelaten door de Burgemeester; 

3° voor voertuigen of rijwielen van bijzondere personen, mits voorafgaande en schriftelijke toelating 

van de Burgemeester; 

4° eventuele wedstrijden die door de voorafgaande en schriftelijke toelating van de Burgemeester op 

het strand of in de duinen zouden worden toegelaten; 

5° voertuigen gebruikt voor het in en uit zee trekken van pleziervaartuigen ter hoogte van de daartoe 

voorzien zone; 

6° rijwielen op de daartoe voorziene paden; 

 

 

Strandvisserij 

 

Artikel II.9.3.8. 

 

Onverminderd  de artikelen II.9.5.1.2 §4 en II.9.5.3.1 §3,  kan strandvisserij slechts in de daartoe voorziene 

zones. Deze zones worden opgenomen onder bijlage IV. 

 

 

Artikel II.9.3.9. 

 

Het kruien is verboden in de zones aangeduid als badzone of surfzone. 

 

 

Artikel II.9.3.10. 

 

§1 Het plaatsen van strandtuigen (palen, ankertuigen) en netten is verboden in de zones voor vaartuigen 

zoals bepaald in II.9.5.1.2 en II.9.5.3.1. 
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§2 Buiten de zones vermeld in § l, moet het plaatsen van de netten en gebeurlijk bijhorende staken of 

ankertuigen zo gebeuren dat ze geen gevaar vormen voor vaartuigen en strandgebruikers, en vaartuigen 

van overheden niet mogen hinderen bij het uitoefenen van hun activiteiten. 

 

 

Artikel II.9.3.11. 

 

§1 De netten moeten identificeerbaar zijn zodat de eigenaar of bezitter ervan kan opgespoord worden.  

 

§2 De netten en staken of ankertuigen die voor strandvisserij worden gebruikt moeten gevisualiseerd zijn 

met gele boeien en een registratienummer dragen. 

 

Hengelen 

 

Artikel II.9.3.12. 

 

§1 Hengelen van op het strand of van op een kunstwerk kan slechts op plaatsen aangeduid in bijlage IV 

en op tijdstippen bepaald door het stadbestuur. 

 

§2 Van l juli tot en met 31 augustus van elk jaar is het tussen 10.00 uur en 19.00 uur verboden om te 

vissen van op de “Pier”. 

 

§3 In de periode dat het vissen van op de “Pier” toegelaten is, moet er haaks op de waterlijn gevist 

worden (recht in zee) en mogen er geen vislijnen terecht komen in de surfzone die naast de “Pier” 

ingericht is. 

 

 

Artikel II.9.3.13. 

 

De andere strandgebruikers mogen niet gehinderd worden door de activiteit van de hengelaar of diens lijnen of 

haken. 

 

 

Vliegeren en telegeleide tuigen 

 

Artikel II.9.3.14. 

 

§1 De bestuurder van de vlieger of telegeleid tuig moet te allen tijde in staat zijn de controle over zijn 

vlieger te behouden.  

 

§2 Het vliegeren mag de andere strand of duingebruikers niet hinderen. 

 

§3 De bestuurder van de vlieger of telegeleid tuigen kunnen door bevoegde personen bevolen worden zich 

naar een meer geschikte zone te begeven. 
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Barbecues, Kampvuren, Vuurwerk, Fuiven, Animatie 

 

Artikel II.9.3.15. 

 

Het houden van een barbecue, kampvuur, het afsteken van vuurwerk, of het inrichten van fuiven en enige 

andere animatieactiviteit op het strand of in de duinen wordt verboden, behoudens een voorafgaande en 

schriftelijke toelating van de Burgemeester. 

 

Afdeling 4 Baden 

Zones 

 

Artikel II.9.4.1. 

 

§1 Het baden en zwemmen in zee is enkel toegelaten op de plaatsen genaamd “bewaakte zones” als 

dusdanig op het strand aangeduid bij middel van de borden in artikel  II.9.4.2 en tijdens de uren van 

bewaking door de redders aan zee. Buiten de bewaakte zones is het verboden in zee te baden ofte 

zwemmen. 

 

§2 Pootjesbaden, hoogstens tot de knieën in het water, is altijd toegelaten tenzij bevoegde personen dit 

verbieden. 

 

§3 Tuigen voor strandvermaak, waaronder bodyboards, waveboards, surfrideboards, skimboards en 

waveskiën, zijn eveneens toegelaten in de bewaakte zones, onder voorbehoud dat ze geen gevaar 

betekenen voor de baders en zwemmers.  Het zijn de redder-postoversten en in geval van betwisting de 

hoofdredders die de tuigen voor strandvermaak al dan niet toelaten. 

 

§4 De situering van de bewaakte zones, de openingsperiodes en openingsuren worden elk jaar door het 

College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld. 

 

 

Aanduiding van de bewaakte zones 

 

Artikel II.9.4.2. 

 

§1 De bewaakte zones worden cumulatief aangeduid door : 

 

1° een cirkelvormig bord waarop in blauwe letters “B” met een afbeelding van een reddingsboei en een 

duikende bader op witte achtergrond met onderaan vermelding van de uren tijdens dewelke de 

reddingsdienst verzekerd is. 

 

2° door gele bolvormige boeien geplaatst tussen de hoogwaterlijn en de laagwaterlijn (zwemzone). 

 

§2 De baders en zwemmers mogen de zwemzone in de richting van het strandhoofd of de onbewaakte 

zone voor baders niet overschrijden. 
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Aanduiding van de onbewaakte zones 

 

Artikel II.9.4.3. 

 

§1 De onbewaakte zones worden aangeduid door een cirkelvormig bord met een rode doorstreepte letter 

“B” op witte achtergrond. 

 

§2 De onbewaakte zones kunnen mede aangeduid worden door een windzak die zich op het strand 

bevindt. Hierop treft men hetzelfde pictogram aan als op de borden die een onbewaakte zone 

aanduiden. 

 

Bewaking 

 

Artikel II.9.4.4. 

 

§1 De reddingsdienst  wordt in de bewaakte zones verzekerd door de redders aan zee. 

 

§2 De baders, zwemmers en gebruikers van tuigen voor strandvermaak dienen rekening te houden met de 

veiligheidsseinen gegeven bij middel van hetzij: 

 

 een driehoekige vlag van groene kleur; betekenis: baden en zwemmen toegelaten; 

 een driehoekige vlag van gele kleur; betekenis: baden en zwemmen gevaarlijk - alle 

opblaasbare drijvende voorwerpen verboden; 

 een driehoekige vlag van rode kleur; betekenis: baden en zwemmen verboden; 

 

§3 De baders, zwemmers en watersporters zijn er toe gehouden strikt de richtlijnen van bevoegde 

personen op te volgen. De richtlijnen worden mondeling gegeven of bij middel van geluidssignalen 

geblazen op de hoorn of/en het zwaaien met de rode handvlag. 

 

§4 In de bewaakte zones mogen baders en zwemmers en de gebruikers van tuigen voor strandvermaak 

zich niet verder in zee begeven (zeewaarts) dan de lijn die aangegeven en gevolgd wordt door de heen 

en weer varende reddingsboten of op aangeven van de bevoegde personen. 

Afdeling 5 Vaartuigen 

Afdeling 5.1  Bepalingen betreffende het plankvliegeren (kitesurfen), plankzeilen 

(windsurfen) en andere  vormen van surfen 

 

Artikel II.9.5.1.1. 

 

Plankzeilen of plankvliegeren is verboden behoudens in de volgende uitzonderingen en gevallen. 
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Artikel II.9.5.1.2. 

 

§1 Onverminderd het bepaalde in artikel II.9.5.3.1 §4 dienen plankzeilen en plankvliegeren te gebeuren 

vanuit de zones die hiertoe op het strand zijn aangeduid, bepaald in de bijlage IV. 

 

§2 Indien deze zones grenzen aan een bewaakte zone voor baders dan zal er tussen beide zones een 

bufferzone van minstens 30 meter moeten blijven. Deze bufferzone wordt aangeduid door rode 

boeien. 

 

§3 De voorbehouden zones voor plankzeilen en plankvliegeren worden gesignaliseerd bij het begin en 

einde van die zones door middel van borden waarop het silhouet voorkomt van een 

plankzeiler/plankvlieger. 

 

§4 In de zones voorbehouden voor plankzeilen en plankvliegeren, en als dusdanig aangeduid, is het 

verboden te baden en aan strandvisserij te doen. 

 

§5 Onverminderd hetgeen bepaald wordt in het deel over “baden”, kunnen bodyboard, waveboard, 

surfriding, skimboard en waveski ook worden beoefend in voormelde zones voor plankzeilen, op 

voorwaarde dat er bewaking aanwezig is. 

 

Bewaking 

 

Artikel II.9.5.1.3. 

 

§1 De plankzeilzones en zones voor plankvliegeren worden bewaakt door de aangestelde strandredders 

en/of de personen belast met toezicht door een bij de Vlaamse Yachting Federatie (VYF) of de 

Vlaamse Vereniging voor Watersport (WW) aangestelde sportclub en/of een door de gemeente 

aangeduide strandclub. 

 

§2 Plankzeilen en plankvliegeren is enkel toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang, bij helder weer, 

bij windkracht van minder dan 7 Beaufort, tijdens de bewakingsuren. 

 

§3 De uren waarin aan deze voorwaarden is voldaan, worden in de onmiddellijke nabijheid van in 

voorgaand plankzeilzone aangeduid door een groene driehoeksvlag met het silhouet van een 

plankzeiler. 

 

§4 Tijdens de bewakingsuren wordt een verbod tot plankzeilen en plankvliegeren kenbaar gemaakt door 

een rode driehoeksvlag met het silhouet van een plankzeiler. 

 

§5 In geval van bewaking door de strandredders is het de postoverste die beslist welke vlag er zal 

gehesen worden. Bij betwisting ligt de eindbeslissing bij de hoofdredder. In geval van toezicht door 

een sportclub is het de aangestelde verantwoordelijke van de sportclub die beslist welke vlag er zal 

gehesen worden. 

 

 

 

 

Vaarbewegingen 
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Artikel II.9.5.1.4. 

 

§1 Plankzeilers en plankvliegers dienen steeds op een veilige afstand te blijven van strandhoofden en 

andere kunstwerken. 

 

§2 Het op- en neerlaten van de plankvlieger moet gebeuren op ten minste 30 meter van een hindernis en 

zo dicht mogelijk bij de waterlijn. 

 

§3 In geen geval mag het op- en neerlaten van de vlieger gebeuren binnen de omheining van de 

watersportclub of het redderslokaal, in de onmiddellijke omgeving ervan, of op strandgedeelten waar 

zich andere strandgebruikers bevinden en waar een vallende vlieger een ernstig en onmiddellijk 

gevaar voor het publiek kan uitmaken. 

 

§4 Plankzeilers –of vliegers mogen zich niet verder van het strand verwijderen dan een halve zeemijl (926 

m) zeewaarts de laag waterlijn, zoals deze op de officiële Belgische, op grote schaal uitgevoerde 

zeekaarten is aangebracht. 

 

§5 Het is hen verboden op enigerlei wijze de strandreddingsdiensten of om het even welke vaartuig te 

hinderen. 

 

§6 De plankzeilers en plankvliegers dienen onmiddellijk de aanmaning en bevelen op te volgen, hen 

gegeven door de strandredders, de personen belast met het toezicht door een bij de Vlaamse Yachting 

Federatie (VYF) of de Vlaamse Vereniging voor Watersport (WW) aangesloten club of bevoegde 

personen. 

 

§7 De plankvliegers zijn verplicht minstens de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften voor het 

plankvliegeren, op het vlak van materiaal, gedragsregels en vaardigheden, opgesteld door of in 

samenspraak met Vlaamse Yachting Federatie (VYF) of de Vlaamse Vereniging voor Watersport 

(WW) in acht te nemen. 

 

§8 Die voorschriften worden aan de plankvliegers kenbaar gemaakt in, aan of in de nabijheid van het 

lokaal van de watersportclub of het redderslokaal bij de zone van vertrek. 

 

 

Artikel II.9.5.1.5. 

 

Plankzeilers en plankvliegers moeten een isothermisch pak in goede staat voorzien van de voorgeschreven 

veiligheidsuitrusting. 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 5.2. Bepalingen betreffende de vaartuigen zonder zeil of zonder motor andere 

dan diegene vermeld onder Afdeling 5.1 
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Zones en signalisatie 

 

Artikel II.9.5.2.1. 

 

§1 Het varen met de kajak, kano, brandingskajak, brandingsraft, pedalo en het roeien zijn enkel 

toegelaten in de daartoe vastgelegde zones bepaald in de bijlage IV. Deze zones worden door boeien 

afgebakend. 

 

§2 Onverminderd hetgeen bepaald is in het deel over “baden” kunnen het beoefenen van de bodyboard, 

waveboard, board voor surfriding, skimboard en waveski eveneens in deze zones worden uitgeoefend 

op voorwaarde dat er bewaking aanwezig is en de richtlijnen van de bevoegde personen gevolgd 

wordt. 

 

Periodes 

 

Artikel II.9.5.2.2. 

 

§1 Het varen met de kajak, kano, brandingskajak, brandingsraf, pedalo en het roeien is enkel toegelaten 

tussen zonsopgang tot zonsondergang, bij helder weer,  bij windkracht 3 Beaufort (vanuit zee waaiend) 

of 4 beaufort (vanuit land waaiend), tijdens de bewakingsuren. 

 

§2 Uitzonderingen op deze bepalingen zijn mogelijk naar aanleiding van vergunde georganiseerde 

wedstrijden of cursussen na een expliciete toelating door de Burgemeester. 

 

 

Vaarbewegingen 

 

Artikel II.9.5.2.3. 

 

De beoefenaars van het kajakken, kanoën, brandingskajakken, brandingsraften, pedaloën en de roeiers, dienen 

onmiddellijk de aanmaningen en bevelen op te volgen van de bevoegde personen. 

 

Afdeling 5.3. Bepalingen betreffende de vaartuigen onder zeil of met motor voor het 

beoefenen van de watersport of de sportvisserij 

Zones en signalisatie 

 

Artikel II.9.5.3.1. 

 

§1 Vaartuigen onder zeil of met motor zijn enkel toegelaten in de daartoe vastgelegde zones bepaald in de 

bijlage IV. 

 

 

 

§2 Jetski‟s, jetskooters, waterskooters, andere jet- of luchtkussentuigen zijn verboden vanaf het strand, 

behoudens deze die voor doeleinden van algemeen belang door de bevoegde overheid of in opdracht 

van de bevoegde overheid worden gebruikt. 
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§3 In de zones voorbehouden voor vaartuigen onder zeil of met motor is het verboden te baden, 

strandvisserij of andere activiteiten van strandrecreatie uit te oefenen. 

 

§4 Onverminderd hetgeen bepaald is in het deel over “baden” kunnen het varen met de bodyboard, 

waveboard, board voor surfriding, skimboard en het waveskiën evenwel in deze zones worden 

uitgeoefend op voorwaarde dat er bewaking aanwezig is.   Plankzeilen en plankvliegeren kunnen 

eveneens in deze zones, op voorwaarde van bewaking. 

 

 

Bewaking 

 

Artikel II.9.5.3.2. 

 

§1 De zones voor vaartuigen onder zeil of met motor worden bewaakt door de personen belast met 

toezicht door een bij de Vlaamse Yachting Federatie (VYF) of de Vlaamse Vereniging voor 

Watersport (VVW) aangestelde sportclub of een door de gemeente aangestelde club. 

 

§2 Het varen met motor of onder zeil is enkel toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang, bij helder 

weer, bij windkracht 3 Beaufort (vanuit zee waaiend) of 4 beaufort (vanuit land waaiend), tijdens de 

bewakingsuren.  Deze bepaling is niet van toepassing bij vergunde georganiseerde wedstrijden of 

zeilcursussen. 

 

§3 Tijdens de bewakingsuren wordt een verbod tot varen met motor of zeil kenbaar gemaakt door een 

figuur bestaande uit twee kegels met de punten tegen elkaar, de ene loodrecht onder de andere. 

 

 

Vaarbewegingen en uitrusting 

 

Artikel II.9.5.3.3. 

 

§1 Vaartuigen met motor of onder zeil dienen op veilige afstand te blijven van strandhoofden en andere 

kunstwerken. 

 

§2 Het is hen verboden op enigerlei wijze de strandreddingsdiensten of het normale strandverkeer te 

hinderen. Zij dienen onmiddellijk de aanmaningen en bevelen op te volgen hen gegeven door de 

strandredders of de personen belast met het toezicht door een bij de Vlaamse Yachting Federatie 

(VYF), de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) aangesloten club of bevoegde personen. 

 

§3 Alle opvarenden van vaartuigen met motor of zeil dienen een reddingsgordel te dragen en minstens één 

opvarende moet de nodige ondervinding hebben en getuigen van goed zeemanschap. 
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HOOFDSTUK  10  VEILIGHEID EN DIEREN 

 

Algemeen 

 

Artikel II.10.1.  
 

De toegang tot het strand en duinen met andere dieren dan honden en rijdieren is verboden. Een uitzondering 

hierop kan verkregen worden voor de houders van een vergunning van een toegelaten activiteit of concessie. 

 

 

Honden 

 

Artikel II.10.2.  

 

§1  De eigenaars of bewaarder van honden zijn verplicht deze aan een leiband te houden op de 

openbare weg, in de openbare parken en plantsoenen, alsook op het strand en in de duinen 

tijdens de periode dat honden aldaar toegelaten zijn.   

 

§2  Kwaadwillige honden dienen een muilband te dragen. 

 

 

Artikel II.10.3.  

 

De eigenaar of bewaarder van een dier(en) moet(en) de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat hun 

rondzwervende, kwaadaardige, op hol geslagen of woeste dieren de dood of een verwonding veroorzaken van 

een persoon of ander dier. 

 

 

Artikel II.10.4.  

 

Het is verboden honden aan te hitsen, ze niet tegen te houden wanneer ze andere personen aanvallen, hinderen 

of volgen. Het is verboden honden bang of woedend te maken, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt 

 

 

Artikel II.10.5.  

 

Indien een dier de openbare veiligheid in het gedrang brengt, kunnen de politieambtenaren ambtshalve 

maatregelen nemen. 

 

 

Artikel II.10.6.  

 

§1 Met ingang van het paasverlof tot 15 september wordt de toegang voor honden verboden op het 

strandgedeelte dat zich uitstrekt van het staketsel tot en met de voet der duinen aan de Gadeynehelling. 

 

§2 Personen die behoren tot de volgende categorieën worden geen beperkingen opgelegd qua tijdstip en 

toegelaten zone. Het gaat om: 
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1° personen met een handicap die begeleid worden door assistentie- en/of blindengeleidehonden, 

2° politieambtenaren met hun politiehond in de uitoefening van hun dienst, 

3° aangestelden van een erkende bewakingsonderneming in de uitoefening van een door het 

gemeentebestuur vergunde bewakingsopdracht met hun waakhond. 

 

§3 Verboden zones voor honden worden aangeduid door een cirkelvormig wit bord met rode band, 

voorzien van het silhouet van een zwarte hond.  De begeleider dient steeds zijn hond in bedwang te 

kunnen houden en te beletten dat de openbare orde op het strand en duin wordt verstoord door zijn 

hond. 

 

Rijdieren 

 

Artikel II.10.7.  

 

§1 Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en bereden door één ruiter. 

 

§2 Het is verboden een rijdier te laten begeleiden of te laten berijden door een kind, jonger dan 14 jaar. 

Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde 

dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is. 

 

§3 Op elk bereden paard dat aanwezig is op het strand moet op een steeds zichtbare wijze en aan beide 

zijden een identificatie, geregistreerd nummer of kenteken dragen. 

 

§4 Tegen gebeurlijke ongevallen moeten de eigenaars of uitbaters behoorlijk en genoegzaam verzekerd 

zijn. 

 

§5 Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verplicht de uitwerpselen van hun dieren op alle delen van het 

openbare domein op te vangen of op te ruimen. 

 

§6 De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de oefening van 

hun functie, of de paarden gebruikt bij het kruien of door paarden bereden door aangestelden van een 

erkende bewakingsonderneming. 

 

 

 

Artikel II.10.8.  

 

§1 Het verkeer met rijdieren is altijd verboden : 

 

1° op het strand boven de hoogwaterlijn; 

2° in de duinen, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden; 

 

§2 Niemand mag met paarden, ezels en bespannen rijtuigen op het strand plaats nemen zonder 

voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

§3 Het verkeer met paarden is verboden op het strand en in de duinen met ingang van de paasvakantie tot 

en met 15 september. Dit verbod geldt ook voor de vergunningshouders. Dit verbod wordt aangeduid 

met het cirkelvormig wit bord met rode rand, voorzien van het silhouet van een zwart paard. 
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Artikel II.10.9.  

 

§1 Voor het bereiken van het toegelaten strandgedeelte, moeten de ruiters of de geleiders zich stapvoets 

via deze wegen begeven . 

 

§2 Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken moet stapvoets via dezelfde kortste weg 

gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterlijn. 

 

 

Artikel II.10.10.  

 

§1 Het verhuren van rijdieren op het strand aan de badgasten, is onderworpen aan een 

voorafgaandelijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen  De vergunning moet 

vertoond worden op vraag van de bevoegde personen. 

 

§2 De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing wat betreft concessies toegestaan door het 

College van Burgemeester en Schepenen  voor het verhuren van rijdieren op het strand. 

 

 

Loslopende dieren 

 

Artikel II.10.11.  

 

§1 Onverminderd de bepalingen van de wet dd. 4.08.1980 de wet betreffende de bescherming en 

het welzijn der dieren (B.S. 3.12.1986) en het koninklijk besluit dd. 28.05.2004 betreffende de 

identificatie en registratie van honden (B.S. 7.06.2004) is het verboden dieren te laten 

loslopen de openbare weg of op het openbare domein. 

 

§2 Ronddolende dieren worden door de politie overgebracht naar het dierenasiel. 

 

 

 

 

Artikel II.10.12.  

 

Wanneer het dier niet kan worden besteed, kan de Burgmeester beslissen het te laten doden 

overeenkomstig de richtlijnen van de Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

  



 

 
 

 

 

 95 

TITEL III OPENBARE RUST 

HOOFDSTUK  1 VENSTERVERKOOPPUNTEN 

 
Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de politieverordening dd. 05.03.1996 op de vensterverkoop vanuit op privéterreinen gevestigde 

verkooppunten van frieten, hotdogs, hamburgers en andere aanverwante eetwaren om mee te nemen waarbij het 

cliënteel zich bij de bediening op de openbare weg bevindt, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 29.04.2003; 

Overwegende dat de gemeentelijke overheid als taak heeft haar inwoners en bezoekers te laten genieten van een 

goede politie die instaat voor de bescherming van de openbare rust en openbare overlast tegen gaat; 

Gelet op het zonaal veiligheidsplan (2003 en 2005-2008) waarin de aanpak van openbare overlast in de 

uitgaansbuurten als prioriteit staat ingeschreven; 

Overwegende dat uit de cijfergegevens van de lokale politie is gebleken dat er tijdens de nachtelijke uren van de 

zomermaanden juli en augustus een duidelijke stijging is van de vormen van openbare overlast zoals vandalisme, 

zinloos geweld, openbare dronkenschap, nachtlawaai, wildplassen, … 

Overwegende dat sinds 2002 vastgesteld werd dat het uitgaanstoerisme tijdens de zomermaanden als een nieuwe 

vorm van recreatie kan beschouwd worden (aankomen met de laatste trein en vertrekken met de eerste trein, 

georganiseerde kroegentochten, vrijgezellenavonden,….) en Blankenberge hiervoor een belangrijke 

aantrekkingspool vormt; 

Overwegende dat de noodzaak blijft bestaan om te verkomen dat openbare overlast wordt veroorzaakt door 

personen die tijdens de vroege ochtenduren van de zomermaanden aan vensterverkooppunten dranken en 

etenswaren kopen en deze op straat of op terrassen consumeren; 

Overwegende dat kan aangenomen worden dat deze vorm van openbare overlast een reëel zal blijven indien 

hiertegen geen maatregelen voorzien blijven; Dat de maatregelen tegen openbare overlast veroorzaakt door 

vensterverkooppunten hierna worden (her)vastgesteld; 

 

Definitie 

 

Artikel III.1.1. 

 

Onder een vensterverkooppunt wordt verstaan : elke inrichting gevestigd op privéterrein of op het 

openbaar domein waar etenswaren om mee te nemen worden verkocht, zoals frieten, hotdogs, 

hamburgers, e.d.m. en waarbij de klanten zich bij de bediening op de openbare weg of vóór deze 

inrichting bevinden. 

 

 

Kennisgevingsplicht 

 

Artikel III.1.2. 

 

§1 Geen vensterverkooppunt mag worden geëxploiteerd zonder een voorafgaande schriftelijke 

kennisgeving aan de Burgemeester.  
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§2 Aan deze kennisgeving dient een plan van de inrichting en een omstandige beschrijving van 

de aard van de goederen die te koop zullen worden aangeboden te worden gevoegd. 

 

 

Exploitatievoorwaarden 

 

Artikel III.1.3. 

 

§1 De verkoop van producten is toegestaan langs gevelzijde, doch dient te gebeuren vanuit een 

“insprong” van minstens 0,70 meter diepte en een breedte gelijk aan minstens de helft van de 

winkelbreedte met een minimum van 3 meter, zodat de wachtende klanten het verkeer niet 

kunnen hinderen. 

 

§2 Deze insprong moet vrijgehouden worden voor de bediening van klanten. 

 

 

Artikel III.1.4. 

 

§1 Tijdens de maanden juli en augustus is de verkoop van etenswaren en dranken verboden, 

iedere dag tussen 04.00 uur en 08.00 uur, tenzij de klant na bestelling bediend wordt aan tafel 

en dit voor onmiddellijke consumptie binnenin de inrichting. 

 

§2 De Burgemeester kan een afwijking toestaan op deze exploitatievoorwaarden, indien de 

exploitant hiertoe een gemotiveerd voorstel tot afwijking indient.   

 

 

Artikel III.1.5. 

 

§1 Vensterverkooppunten moeten uitgerust zijn met een degelijke afzuiginstallatie en met alle 

nodige voorzieningen opdat de dampen of geuren die ontstaan door het vervaardigen van de 

eetwaren niet kunnen ontsnappen via openstaande ramen of deuren.  

 

§2 De dampen of geuren moeten via behoorlijk geplaatste schouwen of buizen in de 

omgevingslucht geloosd worden. Deze schouwen en buizen moeten voldoende hoog zijn 

opdat de in de omgevingslucht geloosde stoffen geen aanleiding geven tot geur- of roethinder. 

 

 

Artikel III.1.6. 

 

§1 De exploitanten van vensterverkooppunten dienen er voor te zorgen dat behoorlijk en goed 

bereikbare korven bij hun inrichting zijn geplaatst. 

 

§2 De korven moeten door hen op degelijke wijze geledigd en rein gehouden worden. Ook het 

terrein rond de korven en de insprong moet door hen gereinigd worden. Het reinigen moet 

minstens 1 maal per dag gebeuren en zeker bij het sluiten van de inrichting. 
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HOOFDSTUK  2 VERBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN 

 
Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de tijdelijke politieverordeningen dd. 11.12.2007 betreffende de verkoop en het aanbieden van 

alcoholhoudende dranken tijdens de nachtelijke uren in de periode van 01 juli 2008 tot en met 31 augustus 2008 

en betreffende het verbruik van alcoholhoudende dranken op de openbare weg en openbaar domein tijdens de 

nachtelijke uren in de periode van 01 juli 2008 tot en met 31 augustus 2008; 

Gelet op de tijdelijke politieverordeningen dd. 20.01.2009 betreffende de verkoop en het aanbieden van 

alcoholhoudende dranken tijdens de nachtelijke uren in de periode van 01 juli 2009 tot en met 31 augustus 2009 

en betreffende het verbruik van alcoholhoudende dranken op de openbare weg en openbaar domein tijdens de 

nachtelijke uren in de periode van 01 juli 2009 tot en met 31 augustus 2009; 

Gelet op de besluitwet dd. 14.11.1939 betreffende de beteugeling van dronkenschap, in het bijzonder de artikelen 

4 en 5; 

Gelet op de wet dd. 12.12.1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, in het 

bijzonder de artikelen 2 en 13; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 3 april 1953 wetbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, 

samengeordend op 3 april 1953, in het bijzonder de artikelen 1 tot 7; 

Gelet op de tijdelijke maatregelen die jaarlijks werden genomen om het aanbieden, verkopen en verbruiken van 

alcohol tijdens de zomermaanden te verbieden omdat er tijdens de nachtelijke uren van de zomenmaanden juli en 

augustus steevast meer openbare overlast werd veroorzaakt door individuele materiële gedragingen die het 

harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten verstoorden en de levenskwaliteit van de inwoners  

beperkten op een manier die de normale druk van het sociale leven overschreed; 

Overwegende dat sinds 2002 vastgesteld wordt dat het uitgaanstoerisme tijdens de zomermaanden als een 

nieuwe vorm van recreatie kan aanzien worden (aankomen met de laatste trein en terug vertrekken met de eerste 

trein, georganiseerde kroegentochten, vrijgezellenavonden) en Blankenberge hiervoor een belangrijke 

aantrekkingspool vormt; 

Overwegende dat uit de cijfergegevens van de lokale politie blijkt dat er tijdens de nachtelijke uren van de 

zomermaanden een duidelijk stijging is van bepaalde vormen van openbare overlast, zoals vandalisme, zinloos 

geweld, openbare dronkenschap, nachtlawaai, wildplassen, en dergelijke meer;  

Overwegende dat het verbruik van alcoholhoudende dranken op de openbare weg dergelijke vormen van 

openbare overlast in de hand werkt; 

Overwegende dat uit de cijfergegevens van de lokale politie voor de zomermaanden van de jaren 2005-2008 er 

een daling was van het aantal klachten wegens openbare overlast tijdens de nachtelijke uren in de stad 

Blankenberge, in vergelijking met een zelfde periode in de jaren 2002 tot 2004 tijdens de welke de maatregelen 

inzake het tijdelijke verbod op het verbruik en de verkoop van alcohol niet van kracht was; 

Overwegende dat de cijfergegevens van de lokale politie voor de zomermaanden van de jaren 2005-2008 

aantonen dat een verdere handhaving van deze maatregelen zich blijft opdringen om de beheersing van de 

openbare overlast te waarborgen; 

Overwegende dat de tijdelijke maatregelen die jaarlijks werden goedgekeurd door de gemeenteraad thans  

geconsolideerd worden in onderhavig Hoofdstuk waarbij voor de verbodsmaatregelen inzake het verbruik, de 

verkoop en het aanbieden van alcohol een zelfde beperking in de tijd geldt, namelijk beperkt tot de 

zomermaanden vanaf welbepaalde uren; 

Overwegende dat de bepalingen van dit Hoofdstuk gelden onverminderd de voorschriften vervat in de besluitwet 

dd. 14.11.1939 betreffende de beteugeling van dronkenschap, de wet dd. 12.12.1983 betreffende de vergunning 

voor het verstrekken van sterke drank en het koninklijk besluit dd. 3 april 1953 wetbepalingen inzake de 

slijterijen van gegiste dranken, samen geordend op 3 april 1953; 
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Definities 

 

Artikel III.2.1. 

 

Drankinrichtingen : alle inrichtingen, zoals slijterijen, (nacht)winkels, frieturen, en dergelijke, die al 

dan niet tegen betaling toegankelijk zijn voor het publiek, ook al is de toegang beperkt tot een 

bepaalde categorie van personen, waar alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste al dan niet 

in gemixte vorm) worden verkocht of zelfs gratis worden aangeboden. 

 

Tijdelijk verbod op verkoop en aanbod 

 

Artikel III.2.2. 

 

§1 Het is het verboden om in drankinrichtingen, alcoholhoudende dranken in welke hoeveelheid 

ook te verkopen of al dan niet gratis aan te bieden in de periode van 1 juli tot en met 31 

augustus tussen 00.00 en 08.00 uur. De exploitant van de inrichting dient onderhavige 

bepaling duidelijk te afficheren in zijn inrichting. 

 

§2 Dit verbod geldt niet wanneer de alcoholhoudende dranken onmiddellijk worden 

geconsumeerd binnenin de inrichting of op de aanhorigheden (terras of tuin). 

 

Tijdelijk verbod op verbruik 

 

Artikel III.2.3. 

 

Het is verboden om op de openbare weg of het openbaar domein alcoholhoudende dranken te 

verbruiken in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus tussen 00.00 en 08.00 uur. 

 

Uitzondering 

 

Artikel III.2.4. 

 

§1 Een uitzondering op de in dit Hoofdstuk genoemde verbodsbepalingen kan toegestaan worden 

door de Burgemeester aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een 

afgebakende zone van de openbare weg of het openbaar domein voorafgaand werd toegestaan. 

 

§2 Deze uitzondering dient minstens 10 dagen vooraf aan de activiteit schriftelijk te worden 

aangevraagd door de verantwoordelijke van de organisatie. 

 

§3 De Burgemeester dient binnen een termijn van zeven dagen na ontvangstdatum schriftelijk 

mee te delen of de uitzondering al dan niet kan worden verleend en motiveert zijn beslissing. 

 

 

Artikel III.2.5. 
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Na een formele waarschuwing bij een eerste vastgestelde inbreuk op de verbodsbepalingen van dit 

Hoofdstuk, worden verdere inbreuken gesanctioneerd met een administratieve sluiting van de 

inrichting gedurende één week tot één maand. 

HOOFDSTUK  3 BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet in het bijzonder de artikelen, 119, 119bis, 133 134 en 135 en artikel 42 van 

het gemeentedecreet; 

Gelet op de artikelen 561, 1° van het Strafwetboek; 

Gelet op de wet dd. 18.07.1973 betreffende de bestrijding van geluidshinder, B.S. 14.09.1973, in het bijzonder 

de artikelen 1, 2° en 13; 

Gelet op het decreet dd. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, B.S. 17 september 1985; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 24.02.1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in 

openbare en private inrichtingen, B.S. 26.04.1977; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 01.12.1975  houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

en van het gebruik van de openbare weg, B.S. 09.12.1975; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 15.03.1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 

auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, B.S. 28.03.1968; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 10.10.1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 

bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, B.S. 15.10.1974; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25.05.1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de 

toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen, B.S. 26.08.1999; 

Gelet op het koninklijk besluit van 06.03.2002 betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik 

buitenshuis, B.S. 12.03.2002; 

Gelet op het koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich 

houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen (B.S. 22.12.1958), in het bijzonder artikel 2 en 265; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 25.05.1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de 

toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen (B.S. 26.08.1999); 

Gelet op rubriek 32.1 van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991houdende 

vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I), B.S. 26.06.1991; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne (VLAREM II), B.S. 31.07.1995, in het bijzonder de artikelen 5.32.2, 6.3.0.1-6.3.04,  6.7.1. 

§1,  6.7.2 en 6.7.3; 

Gelet op het  gemeenteraadsbesluit dd.  07.07.1961 Politieverordening Rumoer en lawaai op het strand; 

Gelet op het  gemeenteraadsbesluit dd. 25.02.2002 Politieverordening tot bestrijding van geluidshinder; 

Overwegende dat politiemaatregelen dienen (her)vastgesteld te worden ter vrijwaring van de openbare rust door 

het veroorzaken van lawaai en muziek aan specifieke voorschriften te onderwerpen; 

Overwegende dat lawaai de menselijke gezondheid kan schaden, dat de lawaaibronnen zeer talrijk zijn en dat ter 

bestrijding van bepaalde vormen van lawaaihinder reeds specifieke regelingen uitgewerkt zijn; 

Overwegende dat ter bevordering van de openbare rust en gezondheid aanvullende maatregelen en voorschriften 

ter bestrijding van lawaaihinder dienen getroffen te worden; 

Overwegende dat sinds 2002 vastgesteld wordt dat het uitgaanstoerisme tijdens de zomermaanden als een 

nieuwe vorm van recreatie kan aanzien worden (aankomen met de laatste trein en terug vertrekken met de eerste 

trein, georganiseerde kroegentochten, vrijgezellenavonden) en Blankenberge hiervoor een belangrijke 

aantrekkingspool vormt; 

Overwegende dat uit de cijfergegevens van de lokale politie blijkt dat er tijdens de nachtelijke uren van de 

zomermaanden een duidelijk stijging is van bepaalde vormen van openbare overlast, zoals vandalisme, zinloos 

geweld, openbare dronkenschap, nachtlawaai, wildplassen, en dergelijke meer;  

Overwegende dat de cijfergegevens van de lokale politie voor de zomermaanden van de jaren 2005-2008 

aantonen dat een verdere handhaving van deze maatregelen zich blijft opdringen om de beheersing van de 

openbare overlast te waarborgen; 
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Afdeling 1 Definities 

Artikel III.3.1.1.  

 

In dit Hoofdstuk wordt verstaan onder: 

 

1° achtergrondgeluidsniveau : A-gewogen minimum geluidsniveau (LAmin), gemeten 

gedurende vijf minuten met uitschakeling van de onder dit Hoofdstuk bedoelde 

geluidsbronnen; 

2° buurt: elke plaats met een woon- en of verblijffunctie met uitzondering van de plaatsen waar 

de in deze Afdeling bedoelde geluidsbronnen zich bevinden; 

3° exploitant: elke natuurlijk of rechtspersoon die een inrichting exploiteert of voor wiens 

rekening een inrichting wordt geëxploiteerd; 

4° feestdagen: naast de wettelijke feestdagen worden eveneens als feestdag beschouwd worden :  

de vrijdag onmiddellijk na een van voornoemde feestdagen indien deze op een donderdag 

vallen; de maandag onmiddellijk voor een van voornoemde feestdagen indien deze op een 

dinsdag vallen; de maandag onmiddellijk na een van voornoemde feestdagen indien deze in 

een weekend vallen; 

5° geluidsinstallatie: elk toestel of groep van toestellen die muziek of geluid elektronisch 

versterkt voortbrengt; 

6° lawaai : gerucht, rumoer, gezang, geroep, muziek, geluid afkomstig van apparaten; 

7° openbare inrichting: alle inrichtingen en aanhorigheden die, al dan niet tegen betaling, voor 

het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen 

beperkt; 

8° over dag : periode tussen 7.30 uur en 22 uur: 

9° ’s nachts: periode van 22 uur tot 7.30 uur: 

10° zone centrum: zone zoals afgebakend op het als bijlage V gevoegd plan; 

Afdeling 2 Algemene voorschriften 

Artikel III.3.2.1.  

 

Behoudens voor de toegelaten en/of vergunde activiteiten bepaald in dit Hoofdstuk, is het, zowel ‟s 

nachts als over dag, verboden lawaai te maken dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is 

aan een gebrek aan voorzorg en van die aard is dat het als hinderlijk lawaai de rust verstoort. 

Afdeling 3 Bijzondere aanvullende voorschriften voor muziek in openbare 

inrichtingen 

Toepassingsgebied 

 

Artikel III.3.3.1.  

 

Deze Afdeling is niet van toepassing op inrichtingen die ingedeeld zijn in bijlage I van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 

de milieuvergunning (VLAREM I). 
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Vergunningsplicht 

 

Artikel III.3.3.2.  

 

§1 Behoudens wanneer een muziekactiviteit werd erkend overeenkomstig artikel 4bis van het 

koninklijk besluit houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en 

private inrichtingen van 24 februari 1977, is het verboden al dan niet elektronisch versterkte 

muziek te maken in openbare inrichtingen, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van 

het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

§2 De aanvraag wordt ingediend door de exploitant van de openbare inrichting, met vermelding 

van de naam en het adres van zijn inrichting.   

 

§3 Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt of de geluidsinstallatie in de 

openbare inrichting beantwoordt aan de in deze Afdeling vermelde exploitatievoorwaarden. 

 

§4 Het College van Burgemeester en Schepenen kan beperkende maatregelen opleggen, zoals het 

beperken van maximum toegelaten geluidsniveau, dan wel de activiteit verbieden wanneer de 

muziekactiviteit gelokaliseerd is in de nabijheid van stiltebehoevende instellingen of zones, 

zoals bejaardentehuizen, ziekenhuizen, scholen en natuurreservaten. 

 

 

Artikel III.3.3.3.  

 

§1 De vergunning geldt intuïtu personae.  

 

§2 In geval van verandering van exploitant moet een nieuwe vergunningsaanvraag worden 

ingediend.   

 

§3 De vergunning moet door de exploitant te allen tijde kunnen worden voorgelegd. 

 

 

Muziekverbod 

 

Artikel III.3.3.4.  

 

Het is verboden al dan niet elektronisch verstrekte muziek te maken in openbare inrichtingen gelegen 

in de zone centrum of waarvan de in- of uitgang uitmondt in deze zone, tussen 03.00 en 08.00 uur in 

de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. 

 

 

Artikel III.3.3.5.  

 

§1 Het College van Burgemeester en Schepenen kan een uitzondering toestaan op dit verbod met 

een einduur tot ten laatste 05.00 uur met een verplicht interval van 6 uur, indien de exploitant 

hiertoe een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indient die een afwijking zou 

verantwoorden.  

 

§2 De exploitant dient deze uitzondering jaarlijks aan te vragen uiterlijk op 20 juni. 



 

 
 

 

 

 102 

Artikel III.3.3.6.  

 

§1 Het College van Burgemeester en Schepenen kan eveneens een uitzondering op dit verbod 

toestaan met een einduur tot ten laatste 05.00 voor eenmalige gebeurtenissen van familiale- , 

sociale-, culturele- of folkloristische aard.   

 

§2 De exploitant dient hiertoe een schriftelijke aanvraag in te dienen, ten minste 10 dagen vóór 

deze gebeurtenis.  Deze uitzondering kan maximum voor  een periode van maximum twee 

dagen worden verleend.   

 

 

Artikel III.3.3.7.  

 

§1 In de periode van 1 juli tot 31 augustus is het in de zone centrum verboden op terrassen of in 

tuinen, al dan niet palend aan de openbare weg, van openbare inrichtingen, muziek al dan niet 

elektronisch versterkt te maken, te laten maken of eender welk evenement in te richten of 

plaats te laten vinden wanneer deze muziek wordt gemaakt tussen : 

 

-   00.00 uur en 11.00 uur; 

-   14.00 uur en 19.00 uur; 

-  22.00 uur en 24.00 uur; 

 

§2  Het College van Burgemeester en Schepenen kan een (gedeeltelijke) uitzondering op dit 

verbod toestaan voor zover de plaatsgesteldheid dit toelaat en de exploitant hiervoor een 

gemotiveerde schriftelijke aanvraag indient uiterlijk op 20 juni van elk jaar. 

 

 

Exploitatievoorwaarden voor openbare inrichtingen 

 

Artikel III.3.3.8.  

 

§1 Deuren en vensters van de openbare inrichting dienen hiertoe na 22.00 uur dicht te blijven. 

Indien noodzakelijk kan de politie de deuren en vensters vroeger doen sluiten. 

 

§2 De exploitant moet de nodige maatregelen nemen opdat diens inrichting dan wel de klanten 

van diens inrichting de openbare rust niet verstoren.. 

 

 

Artikel III.3.3.9.  

 

Elke geluidsinstallatie moet uitgerust zijn met een volumeregeling die het mogelijk maakt 

ondubbelzinnig een exacte instelling van en controle op het maximaal toegelaten geluidsdrukniveau te 

verrichten. 
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Artikel III.3.3.10.  

 

Ingeval het geluidsdrukniveau op méér dan één manier ingesteld kan worden en in geval een 

overschrijding van het maximaal toegelaten geluidsdrukniveau vastgesteld wordt, kan de 

Burgemeester eisen dat de geluidsinstallatie wordt uitgerust met eender welk controlemechanisme met 

maataanduiding voor de sterkte van het signaal dat vanuit elk kanaal van de versterker naar de 

luidspreker gaat.  

 

Een dergelijk toestel moet in voorkomend geval aangebracht zijn op elk kanaal vanuit de versterker 

naar de luidsprekers. 

 

 

Artikel III.3.3.11.  

 

De opstelling en regeling van elk controlemechanisme moet zodanig zijn dat ze gemakkelijk verzegeld 

kan worden. 

 

 

Artikel III.3.3.12.  

 

Indien de geluidsemissies worden verzorgd door een toestel dat niet is voorzien van afzonderlijke 

luidsprekers (bv. jukebox) moet een afstelling uitgevoerd kunnen worden door middel van een 

regelbare volumeknop die blokkering toelaat op het maximaal toegelaten geluidsdrukniveau en die 

verzegeld kan worden. 

 

 

Artikel III.3.3.13.  

 

Het maximaal toegelaten geluidsdrukniveau wordt, samen met de overeenkomstige instelling van de 

geluidsinstallatie, schriftelijk aan de verantwoordelijke medegedeeld. 

 

 

Artikel III.3.3.14.  

 

Het schakelschema en het plan met aanduiding van de plaats van de toestellen worden steeds in de 

inrichting bewaard ter beschikking van de het stadsbestuur. 

 

 

Artikel III.3.3.15.  

 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan op kosten van de verantwoordelijke gedurende een 

bepaalde periode een periodieke controle door een in de discipline geluid erkend labo of persoon 

opleggen. 

 

 

Artikel III.3.3.16.  

 

§1 Elke regeling van een geluidsinstallatie mag te alle tijde door de politie of door het 

stadsbestuur worden gecontroleerd. 
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§2 Deze controle zal in principe slechts worden uitgevoerd tijdens de uren waarop de inrichting 

of de manifestatie voor het publiek toegankelijk is of na afspraak met de verantwoordelijke. 

 

 

Artikel III.3.3.17.  

 

 

Wanneer de opstelling en/of elementen van de geluidsinstallatie worden veranderd, moet dit 

onmiddellijk worden gemeld aan het stadsbestuur zodat deze kan nagaan in hoeverre tot een nieuwe 

afregeling moet worden overgegaan. 

Afdeling 4 Bijzondere geluidshinder 

Lawaai in open lucht 

 

Artikel III.3.4.1.  

 

§1 Het is verboden muziek of geluid voort te brengen in open lucht bij occasionele 

gebeurtenissen zoals kermissen, carnavals, muziekfestivals, fuiven en bijzondere feesten of 

festiviteiten, zonder voorafgaande toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.  

 

§2 Het College van Burgemeester en Schepenen kan beperkende maatregelen opleggen, zoals 

door het maximum toegelaten geluidsniveau te bepalen, dan wel de duurtijd te beperken, dan 

wel door de muziekactiviteit te verbieden. 

 

 

Geluid op campings 

 

Artikel III.3.4.2.  

 

 

§1 In campings mogen de geluidsinstallaties ‟s nachts niet gebruikt worden  

 

§2  Van de luidsprekers mag slechts gebruik gemaakt worden voor dringende mededelingen. 

 

 

Geluid van voertuigen 

 

Artikel III.3.4.3.  

 

§1 Het is verboden elektronisch versterkte muziek in of op voertuigen te produceren die hoorbaar 

is buiten het voertuig. 

 

§2 Het is verboden geluidvoortbrengende middelen te gebruiken voor verkiezingspropaganda, 

voor reclame voor commerciële, of socio-culturele activiteiten, zonder voorafgaande 

schriftelijke toelating van de Burgemeester.  De Burgemeester kan voorwaarden aan deze 

toelating verbinden om de openbare rust te vrijwaren. 
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§3 Indien de alarminstallatie van een voertuig in werking treedt en van aard is de rust der 

omwonenden, zowel over dag als „s nacht, te storen, zonder dat de eigenaar van het voertuig 

onmiddellijk kan worden aangetroffen, kan de lokale politie al dan niet hiertoe gelast door de 

Burgemeester ambtshalve en op risico en kosten van de bestuurder, zorgen voor het afzetten 

van de alarminstallatie en het overbrengen van het voertuig naar een veilige plaats, ter 

voorkoming van diefstal. 

 

Alarmkanonnen 

 

Artikel III.3.4.4.  

 

§1 Het is verboden al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, 

opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst, te plaatsen zonder 

voorafgaande toelating van de Burgemeester. 

 

§2 De toestellen moeten op meer dan 200 meter van het dichtst bij gelegen gebouw, woning of 

openbare weg worden opgesteld.  

 

§3 Het gebruik van deze toestellen is ‟s nachts verboden. 

 

§4 Deze toestellen mogen niet meer dan 6 knallen per uur produceren. 

 

Vuurwerk  

 

Artikel III.3.4.5.  

 

§1 Onverminderd andere wettelijke voorschriften, is het verboden, op het grondgebied van de 

stad Blankenberge vuurwerk af te steken, tenzij mits voorafgaande schriftelijke toelating van 

de Burgemeester. 

 

§2 De Burgemeester kan deze toelating aan bijzondere voorwaarden onderwerpen teneinde de 

verstoring van de openbare rust te beperken. 

 

Tuin-, hobby- en bouwwerktuigen 

 

Artikel III.3.4.6.  

 

Onverminderd de voorschriften bepaald in het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het 

geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis, is het gebruik van tuin-, hobby- en 

bouwwerktuigen door aannemers, ambachtslui, arbeiders en particulieren aangedreven door een 

ontploffings- of elektrische motor verboden op zon- en wettelijke feestdagen vóór 9 uur. 

 

 

Artikel III.3.4.7.  

 

§1 Het gebruik van tuin-, hobby- en bouwwerktuigen aangedreven door een ontploffings- of 

elektrische motor is ‟s nacht verboden, behoudens activiteiten toegelaten door de 

Burgemeester. 
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§2 De Burgemeester kan deze toelating aan bijzondere voorwaarden worden onderwerpen 

teneinde de verstoring van de openbare rust te beperken. 

 

 

Vliegtoestellen 

 

Artikel III.3.4.8.  

 

§1 Onverminderd de voorschriften bepaald in het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot 

vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer 

van ultralichte motorluchtvaartuigen, is het gebruik van met motoren aangedreven 

(speel)vliegtuigen en andere tuigen om oefeningen, vertoningen, persoonlijke of 

groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of in te richten op het grondgebied van 

de stad Blankenberge verboden, behoudens mits een voorafgaande schriftelijke toelating van 

de Burgemeester.   

 

§2 De Burgemeester kan deze toelating aan bijzondere voorwaarden onderwerpen teneinde de 

verstoring van de openbare rust te beperken. 

 

Dieren 

 

Artikel III.3.4.9.  

 

De eigenaars, houders of bewakers van dieren zijn verplicht alle nodige en nuttige maatregelen te 

nemen om te voorkomen dat hun dieren door de geluiden die zij voortbrengen overlast of verstoring 

van de openbare rust veroorzaken. 

 

Glascontainers 

 

Artikel III.3.4.10.  

 

Het is verboden om ‟s nachts glas te storten in glascontainers. 

 

Afdeling 5 Handhaving 

Artikel III.3.5.1.  

 

§1  De toezichthoudende ambtenaar (verbalisant) kan vaststellen of een geluid hinderlijk is en kan 

aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht. 

 

§2  Indien geluidsmetingen mogelijk en relevant zijn, gelden volgende richtwaarden 

 

Het lawaai is hinderlijk indien het : 

 

- ofwel in open lucht meer dan 70 dB(A) bedraagt over dag en 45 dB(A) „s nachts; 

 

- ofwel in de buurt over dag of „s nachts; 
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 hoger is dan 5 dB(A) boven het achtergrondgeluidsniveau indien dit lager is dan 30 dB(A) 

 of hoger is dan 35 dB(A) indien het achtergrondgeluidsniveau ligt tussen 30 en 35 dB(A) 

 of hoger is dan het achtergrondgeluidsniveau indien dit hoger is dan 35 dB(A). 

  

 

Artikel III.3.5.2.  

 

§1 Het geluidsniveau, veroorzaakt door een geluidsbron, wordt gemeten in dB(A) met een 

precisie-geluidsniveaumeter. 

 

§2 Het geluidsniveau, in open lucht op openbaar domein veroorzaakt door een geluidsbron, wordt 

gemeten op 10 meter afstand van de geluidsbron en op een hoogte van 1.5 meter boven de 

grond. 

 

§3 Het geluidsniveau, in open lucht op privaat domein veroorzaakt door een geluidsbron, wordt 

gemeten op de voor hinder meest relevante grens van de private eigendom en op een hoogte 

van 1.5 meter boven de grond. 

 

§4 Het geluidsniveau, in de buurt veroorzaakt door een geluidsbron, wordt gemeten met gesloten 

deuren en vensters op minstens 1 meter afstand van reflecterende oppervlakken en op 

minstens 1.2 meter boven woon- of verblijfsniveau. 

 

 

Artikel III.3.5.3.  

 

Onverminderd de bevoegdheden van de Burgemeester ingevolge de artikelen 133, tweede lid, 134ter 

en quater N.Gem. en onverminderd de toezicht en dwangmogelijkheden overeenkomstig de artikelen 

29 tot 38 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, kan bij overtreding van de 

voorschriften van dit Hoofdstuk de Burgemeester, zijn afgevaardigde, en de leden van de lokale 

politie: 

 

1° de stopzetting bevelen van de activiteit die lawaaihinder veroorzaakt;  

2° het maken van muziek in de openbare inrichting vanaf een bepaald uur en voor een bepaalde 

periode verbieden ; 

3° de geluidsinstallaties verzegelen of in beslag nemen; 

 

 

Artikel III.3.5.4.  

 

§1 Het College van Burgemeester en Schepenen waarschuwt de exploitant van een openbare 

inrichting dat de schorsing of intrekking van diens vergunning, dan wel de tijdelijke of 

definitieve sluiting van diens inrichting zal worden opgelegd bij wijze van administratieve 

sanctie indien blijkt dat deze inrichting verder of opnieuw wordt geëxploiteerd in strijd met  de 

voorschriften van Afdeling 3.  

 

§2 Het College van Burgemeester en Schepen legt de exploitant een termijn op binnen dewelke 

diens openbare inrichting moet voldoen aan de voorschriften van Afdeling 3. 
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Artikel V.2.5.5  
 

Na afloop van deze termijn wordt bij proces-verbaal vastgesteld of de exploitant zich heeft 

geconformeerd aan de instructies van het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

 

Artikel V.2.5.6  
 

§1 Conformeert de exploitant zich nog steeds niet aan de opgelegde instructies dan wordt deze bij 

aangetekend schrijven verwittigd dat hij - alvorens er beslist zal worden omtrent de schorsing of 

intrekking van diens vergunning, dan wel de tijdelijke of definitieve sluiting van diens 

inrichting- nog de mogelijkheid heeft om gehoord te worden door het College van Burgemeester 

en Schepenen, én dit op een hem meegedeelde toekomstige datum, die dusdanig wordt bepaald 

dat de exploitant zijn verdediging kan voorbereiden. 

 

§2 Mededeling wordt daarbij ook gedaan waar en wanneer de exploitant zijn dossier mag komen 

inzien, en zulks voorafgaand aan de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen, 

waartoe hij werd opgeroepen om zijn eventuele verdediging voor te dragen. 

 

§3 De exploitant wordt tevens ingelicht dat hij zich mag laten bijstaan of vervangen door een 

raadsman. 

 

 

Artikel V.2.5.7  
 

§1 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen tot schorsing of intrekking van 

de vergunning, of tot tijdelijke of definitieve sluiting van de openbare inrichting is afdoende 

gemotiveerd en wordt ter kennis gebracht van de exploitant. 

 

§2 De opgelegde sluiting is proportioneel aan de zwaarte van de begane inbreuk. 

 

§3 De beroepsmogelijkheid bij de Raad van State wordt meegedeeld. 

 

 

Artikel V.2.5.8  
 

§1 Elke sluiting bij wijze van administratieve sanctie zal bekend gemaakt worden door middel van 

een aanplakking aan de buitenzijde van het gebouw, alsook aan één toegangsdeur van de 

betrokken openbare inrichting.  

 

§2 Een proces-verbaal stelt deze aanplakking vast, en duidt nauwkeurig aan wanneer en op welke 

plaats zij is gebeurd. 
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HOOFDSTUK  4 NACHTWINKELS 

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet , meer bepaald de artikelen 119 en 119bis; 

Gelet op de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, in 

het bijzonder de artikelen 6, c en 18 §1 en §2; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2009 Tijdelijke Politieverordening betreffende het instellen van een 

sluitingsuur voor de “nachtwinkels” in de periode van  01 juli 2009 tot en met 31 augustus 2009; 

Overwegende dat enerzijds nachtwinkels beantwoorden aan de noden van de verbruikers. Overwegende dat hun 

bestaan tot doel heeft aan de verbruikers goederen en algemene voedingsproducten en huishoudartikelen op 

tijdstippen wanneer de gewone zaken reeds gesloten zijn aan te bieden; 

Overwegende dat de vestiging van nachtwinkels in zones met een hoge concentratie van huisvesting evenwel 

niet opportuun is en een reglement zich opdringt zodat de gevestigde nachtwinkels de ruimtelijke draagkracht 

van de stad niet overschrijden en de mogelijke hinder die zij kunnen veroorzaken, kan vermeden worden;  

 Overwegende dat anderzijds nachtwinkels geluidshinder, verstoring van de openbare orde en de overlast kunnen 

veroorzaken al dan niet door gedragingen in en rond deze inrichtingen; 

 Overwegende dat in de Stad Blankenberge er tijdens de nachtelijke uren van voornamelijk, doch niet uitsluitend, 

de zomermaanden juli en augustus, er openbare overlast is door voornamelijk vormen van individuele, materiële 

gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten en de levenskwaliteit van de inwoners 

van de Stad verstoren op een manier die de normale druk van het sociaal leven overschrijdt;  

Overwegende dat uit de cijfergegevens van de lokale politie blijkt dat er tijdens de nachtelijke uren van de 

maanden juli en augustus een duidelijke stijging is van vormen van openbare overlast zoals, vandalisme, zinloos 

geweld, openbare dronkenschap, nachtlawaai, wildplassen, achterlaten van afval en etensresten; 

Overwegende dat sinds 2002 het “uitgaanstoerisme”  (aankomen met de laatste trein en vertrekken met de eerste 

trein de volgende dag), voornamelijk tijdens de zomermaanden, vakantiedagen en weekends, als nieuwe vorm 

van recreatie aangezien wordt en de faciliteiten in de Stad hierop een belangrijke aantrekkingspool vormen; 

Overwegende dat in de Stad tijdens de nacht makkelijk in verscheidene nachtwinkels dranken en spijzen kunnen 

aangekocht worden; Overwegende dat het verbruik van dranken en spijzen op de openbare weg de hiervoor 

genoemde vormen van openbare overlast in de hand werkt; 

Overwegende dat de toename van overlast een verhoogde inzet van de lokale politiecapaciteit alsook van de 

gemeentelijke diensten vergt; Overwegende dat de invoering van onderstaande maatregelen het politioneel 

optreden tot een minimum kan beperken en de prioritaire aanpak van openbare overlast efficiënter zal maken; 

Overwegende dat de vrijheid van handel en nijverheid geen reden mag zijn dat een handel wordt uitgebaat op 

een wijze die strijdig is met de vereisten van openbare veiligheid, rust en gezondheid of met de vereiste van 

afwezigheid van openbare overlast;  

Overwegende dat de wet van 10 november 2006 toelaat de vestiging en de uitbating van nachtwinkels, op grond 

van de ruimtelijke ligging en van de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust, tot een gedeelte van 

het grondgebied van de gemeente kan beperken; 

Overwegende dat de wet van 10 november 2006 tevens toelaat dat een gemeentelijk sluitingsuur voor 

nachtwinkels wordt opgelegd en de uitbating van nachtwinkels aan een voorafgaande vergunning wordt 

onderworpen; 

Overwegende dat na overleg met de uitbaters van de nachtwinkels op 20 augustus 2007 de openingsuren voor 

nachtwinkels tijdelijk werden vastgelegd van 14.00 uur tot 03.00 uur in de politieverordening van 11 december 

2007; Overwegende dat deze afspraken permanent kunnen gehandhaafd blijven op grond van artikel 6 c) van de 

wet van 10 november 2006; 

Overwegende dat de uitbating van een nachtwinkel tevens aan een voorafgaande uitbatingsvergunning wordt 

onderworpen om te voorkomen dat nachtwinkels eender waar worden ingeplant en opdat aan de hand van 

vergunningsvoorwaarden kan voorkomen worden dat deze nachtwinkels aanleiding zouden kunnen geven tot een 

verstoring van de openbare orde, overlast, rust, en veiligheid; 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 110 

Afdeling 1 Definitie en toepassingsgebied 

 

Artikel III.4.1.1.  

 

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder :  

 

1° uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico een 

nachtwinkel wordt uitgebaat; 

 

2°  nachtwinkel: een vestigingseenheid die :  

 

 a)  geen andere activiteiten dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke 

artikelen uitoefent;  

 b) een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m²;  

 c) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt of geopend 

blijft na 22.00 uur;  

 

3° vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een 

adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de wet van 10 

november 2006  van toepassing is,  uitgeoefend worden ; 

 

4° uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel; 

 

5° commercieel centrum: gedeelte van het stadscentrum bepaald in het strategisch 

commercieel plan stad Blankenberge, zoals bepaald in bijlage VI; 
 

 

Artikel III.4.1.2.  

 

§1 Dit Hoofdstuk is van toepassing op alle nieuw te openen nachtwinkels. 

  

§2 Dit reglement is eveneens van toepassing op de bestaande nachtwinkels, wanneer deze 

veranderen van uitbater met inbegrip van de overdracht voor aandelen in een eventuele 

vennootschap of wanneer in de nachtwinkel werken worden uitgevoerd die onderworpen zijn 

aan een stedenbouwkundige vergunning of een nieuw onderzoek van de 

brandveiligheidsnormen vereisen, overeenkomstig Titel II, Hoofdstuk 5. 
 

Afdeling 2 Uitbatingsvergunning –en voorwaarden 

 

Artikel III.4.2.1.  

 

§1 Geen nachtwinkel mag worden uitgebaat zonder voorafgaande vergunning, afgeleverd door 

het College van Burgemeester en Schepenen.  

 

§2 De uitbatingsvergunning kan enkel worden toegekend na een voorafgaandelijk administratief 

onderzoek. Dit voorafgaandelijk administratief onderzoek omvat:  
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 1. een brandveiligheidsonderzoek:  

Een onderzoek of de nachtwinkel voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie.  Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer. 

 

 2. een financieel onderzoek :  

Een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde stadsfacturen en aanslagbiljetten, van 

welke aard ook, die betrekking hebben op de nachtwinkel en de uitbater;  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële dienst van de stad Blankenberge. 

 

 3. een stedenbouwkundig onderzoek:  

Een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de nachtwinkel waarbij wordt 

onderzocht of de inplanting van de nachtwinkel  in overeenstemming is met de geldende 

stedenbouwkundige voorschriften en/of  de inrichting van de nachtwinkel, indien vereist, 

stedenbouwkundig werd vergund ook wat de functie betreft. Tevens wordt onderzocht of de 

ruimtelijke draagkracht van de zone niet wordt overschreden of de goede ruimtelijke ordening 

niet in het gedrang wordt gebracht en of de vestiging van de nachtwinkel verenigbaar is met de 

ruimtelijke ligging, overeenkomstig artikel 6 §2 van dit reglement. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening van de stad Blankenberge.  

 

 4. een moraliteitsonderzoek:  

Het onderzoek bestaat uit:  

 

 a) een onderzoek inzake de mogelijke ontzegging van het recht om een 

drankslijterij te houden, overeenkomstig de gecoördineerde wetbepalingen inzake 

slijterijen van gegiste dranken, samen geordend bij koninklijk besluit van 3 april 

1953;  

 b) een onderzoek of recent een veroordeling werd opgelopen wegens een inbreuk 

op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of 

een veroordeling werd opgelopen wegens daden van weerspannigheid ten 

overstaan van politie of andere overheidsdiensten ;  

 c) onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;  

 d) een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private 

doch voor het publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten 

plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het 

vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende 

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de 

illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor 

de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;  

 

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor 

het publiek toegankelijke plaats, op de uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers van 

de uitbater en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de uitbating. Deze 

personen dienen een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen, een uittreksel uit het 

strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document 

desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.  
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Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de 

exploitatie van de instelling, dient de uitbater te verklaren dat niemand van hen valt onder de 

weigeringsgronden verwoord onder a) t.e.m. c).  

 

Het onderzoek wordt verricht door de Politie.  

 

5. Een milieuonderzoek en beperkt hygiëne-onderzoek:  

Een onderzoek of voldaan is aan de milieuwetgeving VLAREM waarbij specifiek wordt 

onderzocht of een Vlarem-vergunning of – melding vereist is en of voldaan is aan de 

VLAREM-bepalingen m.b.t. de beheersing van hinder dan licht. 

 

Ook moet de nachtwinkel beschikken over een toiletvoorziening en over een wasbak met 

stromend water en vloeibare zeep en moet de nachtwinkel zindelijk gehouden worden en in 

goede staat van onderhoud verkeren. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven 

moeten doeltreffende maatregelen worden genomen tegen ongedierte. 

 

Het onderzoek wordt verricht door de milieudienst van de stad Blankenberge. 

 
 

Artikel III.4.2.2.  

 

§1  De vergunningen dienen steeds op eerste vordering van een bevoegd controlerende ambtenaar 

ter inzage te worden afgegeven.  

 

§2 De uitbatingsvergunning is uitvoerbaar vanaf de betekening ervan aan de aanvrager.  

 

§3 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering uitmaken ten 

opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag 

onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.  

 

§4 Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbatingsvergunning beperken in de tijd 

en/of  hieraan bepaalde voorwaarden verbinden.  

 

§5  De uitbatingsvergunning geldt intuitu personae en loci en kan bijgevolg niet worden 

overgedragen aan een andere uitbater, noch geldt deze voor de uitbating van een nachtwinkel 

op een andere plaats.  
 

 

Artikel III.4.2.3.  

 

Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het 

college van burgemeester en schepenen, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier, 

gehecht in bijlage VII aan dit reglement.  
 

 

Artikel III.4.2.4.  

 

§1 Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbatingsvergunning weigeren:  

 

 als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt;  



 

 
 

 

 

 113 

 indien de vergunningsaanvraag op grond van de in artikel III.4.2.1 genoemde 

onderzoeken ongunstig wordt geadviseerd;  

 

§2  Op grond van de ruimtelijke ligging van de nachtwinkel weigert het college van burgemeester 

en schepenen de uitbatingsvergunning wanneer de nachtwinkel zich bevindt buiten het 

commercieel centrum.   

 

Artikel III.4.2.5.  

 

Binnen het commercieel centrum wordt evenmin een vergunning verleend in de volgende straten : 

Koning Leopold III plein; Kerkstraat; Molenstraat; Visserstraat; Grote Markt; Zeedijk; Bakkerstraat; 

Weststraat. 
 

 

Artikel III.4.2.6.  

 

§1 De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege,  

 

 op het moment dat de nachtwinkel voor een periode van langer dan zes maanden 

onafgebroken niet wordt uitgebaat; 

 in geval van faillissement; 

 in geval van gerechtelijke verzegeling;  

 

Artikel III.4.2.7.  

 

In afwijking van artikel 6, c) van de Wet van 10 november 2006, wordt de toegang van de consument 

tot nachtwinkels verboden tijdens de zomermaanden juli en augustus vóór 14.00 uur en na 03.00 uur. 
 

Afdeling 3 Handhaving  

Artikel III.4.3.1.  

 

Onverminderd de strafbepalingen voorzien onder Hoofdstuk VI van de wet van 10 november 2006, 

geeft een overtreding van onderhavig Hoofdstuk of de voorwaarden van de uitbatingsvergunning in 

eerste instantie aanleiding tot een waarschuwing. 
 

 

Artikel III.4.3.2.  

 

De burgemeester kan tevens, bij een herhaalde inbreuk op onderhavig reglement of de krachtens dit 

reglement verleende uitbatingsvergunning, op grond van artikel 18 §3 van de wet van 10 november 

2006, de sluiting van de nachtwinkel bevelen: 

 

1°  wanneer de nachtwinkel geluidshinder veroorzaakt, zoals dit blijkt uit het verslag van de 

politie; 

2° wanneer de nachtwinkel enige andere vorm van openbare overlast veroorzaakt, zoals dit blijkt 

uit het verslag van de politie; 
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3° wanneer de nachtwinkel wordt uitgebaat in strijd met het in artikel III.4.2.7. vastgestelde 

sluitingsuur; 

TITEL IV OPENBARE GEZONDHEID 

HOOFDSTUK  1 REINHEID EN GEZONDHEID VAN DE STAD 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119 en 135§2, 1°, 5° en 7°; 

Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 in het bijzonder; 

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals 

herhaaldelijk gewijzigd, inzonderheid artikel 15; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement 

inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA), zoals herhaaldelijk gewijzigd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 

Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 

Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen; 

Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

voor Vuilverwijdering en –verwerking in Brugge en Ommeland (IVBO); 

Overwegende dat er een aanvaardingsplicht bestaat voor volgende afvalstoffen: 

drukwerkafvalstoffen, afvalbatterijen en afvalloodbatterijen, oude en vervallen geneesmiddelen, afvalbanden, 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), afgewerkte olie, plantaardige en dierlijke 

afvalvetten en –oliën, afvalfotochemicaliën, afvallandbouwfolies, verlichtingsapparatuur en lampen; 

Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval: papier en karton, hol glas 

en plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons; 

Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval en het 

vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen; 

Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen; 

Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval maximaal 

selectief dienen ingezameld te worden; 

Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar 

bedrijfsafval in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Overwegende dat gemeenten de bevoegdheid hebben om op treden tegen elke vorm van openbare overlast en in 

het bijzonder tegen overlast veroorzaakt door het achterlaten van kleinere hoeveelheden afvalstoffen zoals het 

achterlaten van allerlei zwerfvuil (sigarettenpeukjes, kauwgum, blikjes, …), wildplakken, het niet opruimen van 

uitwerpselen van rijdieren, sluikstorten, …; 

 

Afdeling 1 Definitie en toepassingsgebied 

Artikel IV.1.1.1.  

 

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

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

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

VLAREA. 

 

§2 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, 

verstaan: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard,samenstelling en hoeveelheid als 
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huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard 

zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals 

gedefinieerd in artikel 1.1.1, 82° van het VLAREA. 

 

Afdeling 2 Algemene verbodsbepalingen 

Artikel IV.1.2.1.  

 

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

inzameling, exclusief het stedelijk containerpark: 

 

- huisvuil; 

- grofvuil; 

- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

- krengen van dieren en slachtafval; 

- oude en vervallen geneesmiddelen; 

- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen; 

 

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

 

- huisvuil; 

- groente-, fruit- en tuinafval; 

- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

- krengen van dieren en slachtafval; 

- oude en vervallen geneesmiddelen; 

- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

 

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

 

 

Artikel IV.1.2.2.  

 

Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het voor iedereen verboden om het even 

welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door de 

burgemeester of IVBO, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. 

 

Afdeling 3 Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen 

Artikel IV.1.3.1.  

 

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

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

 

De enige uitzonderingen op deze regel vormen: 
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- het verbranden, conform de wettelijke bepalingen van plantaardige afvalstoffen, afkomstig 

van het onderhoud van de eigen tuin of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden; 

 

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

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

werkplaats. 

Artikel IV.1.3.2.  

 

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

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

storten van om het even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen 

op een wijze die niet overeenstemt met deze politieverordening en andere wettelijke 

bepalingen. 

 

Het is tevens verboden sluikstorten  aan derden op te dragen, te doen of te laten uitvoeren of er 

actief of passief in tussen te komen of eraan mee te werken. 

 

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

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

onmiddellijke verwijdering van de in § 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per 

aangetekend schrijven aan de overtreder overgemaakt. De overtreder beschikt over een termijn 

van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. 

Indien de overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde 

termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, 

de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 

 

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

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

wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van de in § 1 bedoelde afvalstoffen 

bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar overgemaakt. De eigenaar 

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

bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de 

burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en 

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

 

§ 4 Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in § 3 bedoelde eigenaar de kosten van 

de verwijdering van de in § 1 bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder. 

 

§ 5 Ongeacht §§ 2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de 

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

achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met andere 

wettelijke bepalingen. 

 

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

burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken 

teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen. 

 

 

Artikel IV.1.3.3.  
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Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de 

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

wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren. 

 

 

Artikel IV.1.3.4.  

 

Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen privé-terrein een 

stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval. Deze 

stapelplaats met een maximale oppervlakte van 10 m², niet zichtbaar van op straat, mag geen hinder 

veroorzaken voor de buurtbewoners. 

 

 

Artikel IV.1.3.5.  

 

Het is verboden om bij bouwwerken cement, mortel of andere bouwmaterialen te bereiden op de 

openbare weg. 

 

 

Artikel IV.1.3.6.  

 

§1 Het is verboden op het openbaar domein voertuigen  te onderhouden (b.v. smeren) of andere 

werken uit te voeren, behoudens in geval van overmacht. 

 

§2 Voertuigen mogen slechts gewassen of gereinigd worden vóór de woning van de eigenaar of 

vóór diens garage.  Alle reinigingsresten dienen van de openbare weg te worden verwijderd. 

 

 

Artikel IV.1.3.7.  
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Aanplakbiljetten mogen enkel worden aangebracht op aanplakborden en zuilen die hiervoor bestemd 

zijn. 

 

Artikel IV.1.3.8.  

 

Het is verboden te schrijven, te tekenen, graffiti te spuiten en krassen aan te brengen op de gevels en 

omheiningen van privé-eigendommen en openbare gebouwen, op monumenten, op straatmeubilair en 

voorwerpen van algemeen nut, op voorwerpen voor de versiering van de openbare ruimte, op andere 

onroerende goederen of deze op gelijk welke manier te bevuilen of te beschadigen. 

 

Artikel IV.1.3.9.  

 

Het is verboden op het openbaar domein te urineren elders dan in de daartoe bestemde (openbare) 

toiletten.. 

Afdeling 4 Aanbieden van afvalstoffen 

Artikel IV.1.4.1.  

 

§ 1 De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te 

worden zoals voorzien in deze verordening. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze 

die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. De 

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

§ 2 Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door ambtenaren die hiertoe 

werden beëdigd om toezicht uit te voeren, de ophalers die van de burgemeester of IVBO de 

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

via het stedelijk containerpark. Deze beëdigde ambtenaren, ophalers en parkwachters mogen 

de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken. 

 

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

leden van de federale en lokale politie en de ambtenaren bedoeld de hoofdstukken III, IV en 

VII van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

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

van een proces-verbaal. 

 

 

Artikel IV.1.4.2.  

 

§ 1 Met uitzondering van de fracties waarvoor een specifieke regeling van toepassing, mogen de 

afvalstoffen slechts op de dag van de ophaling, vanaf 05.00 uur en bij voorkeur zo kort 

mogelijk voor de ophaling buitengeplaatst worden bij dagophaling. In de periodes van 

nachtophaling, mogen in de betreffende zones de overeenkomstige fracties worden 

aangeboden vanaf 21.00 uur daags voor de ophaling en bij voorkeur zo kort mogelijk voor de 

ophaling. 

 

In geval van laattijdige aanbieding of als de vuilniswagen reeds voorbij is gereden, dient het 

aangeboden afval onmiddellijk terug binnengenomen te worden in afwachting van een 

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

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

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

voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare 

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

van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de 

dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg die wel toegankelijk is. 

 

§ 3 De eigenaars en verhuurders van vakantieverblijven zijn ertoe gehouden, hetzij rechtstreeks, 

hetzij via hun lasthebbers of aangestelden de reglementaire vuilniszakken voor vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen en PMD-afval in voldoende hoeveelheid ter beschikking te stellen van de 

huurders à rato van minimaal één zak voor vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en één PMD-zak 

per verhuurperiode. 

 

Per gebouw dient een afvalkalender van de desbetreffende zone van stad Blankenberge te 

worden uitgehangen op een goed zichtbare plaats in een gemeenschappelijke ruimte nabij de 

inkom (lift, inkomhal, …). Tevens dient de nodige informatie mbt afval, door de stad ter 

beschikking gesteld, meegedeeld worden aan de huurders. 

Deze verplichting geldt in geval van onderverhuring ook voor de hoofdverhuurders van 

vakantieverblijven tegenover hun onderhuurders. 

 

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

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

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

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

uitoefening van hun functie. 

 

§ 5 Desgevallend dienen de geledigde recipiënten door de aanbieder op de dag van lediging, en bij 

voorkeur zo kort mogelijk na de lediging, terug te worden verwijderd van de openbare weg. 

 

Afdeling 5 Afval op standplaatsen 

Artikel IV.1.5.1.  

 

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

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

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

zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien. 

 

 

Artikel IV.1.5.2.  

 

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

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

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

duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het betreft. 
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Artikel IV.1.5.3.  

 

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

kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald. 

 

 

Artikel IV.1.5.4.  

 

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

onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 

 

Afdeling 6 Afval van dieren 

Artikel IV.1.6.1.  

 

§ 1 De eigenaars en houders van dieren zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en aanpalende 

huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, gemeentelijke parken, 

bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen alsmede de 

fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren. Enkel op voorziene plaatsen mogen de 

dieren zich ontlasten. 

 

§ 2 Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of houders 

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

straatvuilcontainer of een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of ervoor te zorgen dat 

deze uitwerpselen verwijderd worden met de gewone huisvuilophaling. 

 

De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen 

verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg. 

 

§ 3 De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen 

van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te worden 

getoond. 

 

§ 4 De in §§1-3 genoemde voorschriften zijn niet van toepassing op de honden die blinden en 

gehandicapten begeleiden. 

 

§ 5 Het is verboden vogels en andere in het wild levende dieren te voederen op het openbaar 

domein. In uitzonderlijke weersomstandigheden kan een uitzondering op dit verbod worden 

toegestaan door het college van Burgemeester en Schepenen. 

Afdeling 7 Reclamedrukwerk en gratis regionale pers 

Artikel IV.1.7.1.  
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§ 1 Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of 

achter te laten op andere plaatsen, inclusief het stedelijk containerpark, anders dan de 

brievenbus. 

 

§ 2 Door de gemeente worden zelfklevers met de tekst “kranten neen – reklame neen” of “kranten 

ja – reclame neen” ter beschikking gesteld. Eén van deze zelfklevers kan op de brievenbus 

aangeplakt worden. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers, respectievelijk 

reclamedrukwerk te bedelen in de brievenbus die voorzien is van een dergelijke zelfklever. 

 

§ 3 Klachten met betrekking tot de niet-naleving van de §§ 1en 2 kunnen gemeld worden bij de 

afdeling Beheer Openbaar Domein en Installaties van de stad Blankenberge. 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK  2 INZAMELING VAN HUISVUIL EN DE GEMENGDE FRACTIE VAN HET 

VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.2.1.1.  

 

 

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

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

particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in de voorgeschreven recipiënt 

voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, 

glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar 

bedrijfsafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en andere 

selectief ingezamelde afvalstoffen. 

 

 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.2.2.1.  

 

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

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

en pleinen, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, die worden 

weergegeven op de afvalkalender. 

 

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

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

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

vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van het stedelijk containerpark. 

 

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

vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van andere dan door het college van 

burgemeester en schepenen of IVBO aangestelde overbrengers. 

 

§ 5 Indien in afwijking van § 4 voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van 

het vergelijkbaar bedrijfsafval gewerkt wordt met andere ophaler, dan dient deze door de 

OVAM erkend te zijn als overbrenger en dient de ophaling te gebeuren op een wijze dat er 

geen overbodige hinder ontstaat naar de omgeving. Op eerste verzoek dient het geldig contract 

voor de ophaling te worden voorgelegd aan de beëdigd ambtenaren, de stedelijke 

milieuambtenaar of de politiediensten. 

 

 

 

 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.2.3.1.  

 

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

aangeboden te worden in reglementaire afvalzakken of containers van de private of 

intercommunale ophaaldienst. De recipiënt(en) dien(t)(en) zorgvuldig gesloten te worden en 

mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen. 

 

§ 2 Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg voor een afvalzak of 

de limiet bepaald door de private of intercommunale ophaaldienst voor containers. 

 

 

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

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

ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen 

opleveren voor de ophalers van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar 

bedrijfsafval. 

 

Afdeling 4  Gebruik van de private afvalcontainers 

Artikel IV.2.4.1.  

 

De afvalcontainers van private ophaaldiensten dienen steeds te worden geplaatst op het privaat 

eigendom of zo kort mogelijk voor de ophaling op het openbaar domein. Na lediging dienen de 

containers, die op het openbaar domein werden geplaatst, met bekwame spoed te worden verwijderd.   

 

Artikel IV.2.4.2.  

 

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

de afvalcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de afvalcontainer uitsluitend 
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mag aangewend worden voor de opslag van huisvuil en de gemengde fractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval. 

 

§ 2 In geval van beschadiging van de container of het vervuilen van het openbaar domein 

tengevolge van gebruik of misbruik van de afvalcontainer dient de inwoner in te staan voor 

het onverwijld nemen van de nodige maatregelen met betrekking tot herstel en/of opruiming 

van de vervuiling. 

 

HOOFDSTUK  3 INZAMELING VAN GROFVUIL EN METALEN GEMENGD 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.3.1.1.  

 

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt begrepen onder:  

- Grofvuil: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en 

een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in 

de recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, 

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

vergelijkbaar bedrijfsafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en 

drankkartons, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, 

metalen gemengd, autobanden en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 

Bij het gebruik van afvalzakken wordt steeds het overeenkomstig type afvalzak beschouwd met de 

grootste inhoud; 

 

- Metalen gemengd: alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een 

vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk 

kan verschillen, met uitzondering van KGA, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en 

drankkartons en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 

 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.3.2.1.  

 

§ 1 Het grofvuil wordt minstens tweemaal per jaar (vanaf 2010 viermaal per jaar) huis-aan-huis 

opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het 

college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender.  

 

§ 2 Het grofvuil en metalen gemengd worden ook ingezameld op het stedelijk containerpark. Het 

herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de gemeente 

een overeenkomst heeft afgesloten. 

 

§3 Het grofvuil en metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de 

gemengde fractie van het bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil en 

metalen gemengd 
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§4 Het is verboden voor de verwijdering van het grofvuil en metalen gemengd gebruik te maken 

van andere dan door het college van burgemeester en schepenen of IVBO aangestelde 

overbrengers. 

 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.3.3.1.  

 

§ 1 Het grofvuil dient aangeboden te worden op een wijze dat elk stuk op eenvoudige wijze kan 

verplaatst worden door 2 personen. In totaal mogen per ophaalbeurt maximaal 5 stuks worden 

aangeboden, zodat de maximale voorziene laadduur van 10 minuten niet wordt overschreden. 

Het grofvuil en de gemengde metalen moeten op de boordsteen van het voetpad, vóór de 

gebouwen waarvan ze afkomstig zijn, geplaatst worden.  

 

De doorgang van de voetgangers mag niet gehinderd worden. Ingeval van laatttijdige 

aanbieding of als de ophaalwagen al voorbij gereden is, moeten het grofvuil en de gemengde 

metalen onmiddellijk weer binnengenomen worden in afwachting van een volgende 

inzamelbeurt. 

 

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

voor de ophalers van de afvalstoffen. 

 

HOOFDSTUK  4 SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.4.1.1.  

 

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder :  

 

- glas : hol glas en vlak glas, ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vuurvaste 

voorwerpen, kristal, opaal glas, plexiglas en ander hittebestendig glas, gloeilampen, 

spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d.; 

 

- hol glas : alle flessen en bokalen (verpakkingsglas); 

 

- vlak glas  : vensterglas; 

 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.4.2.1.  
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§ 1 Hol glas/vlak glas wordt ingezameld op het stedelijk containerpark. Hol glas wordt ook 

ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik van 

de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente. 

 

§ 2 Hol glas/vlak glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van 

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

glas. 

 

 

 

 

 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.4.3.1.  

 

§1 Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de 

daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponeerd. Hol glas dient leeg en voldoende 

gereinigd te zijn. 

 

§2 Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas is 

verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te 

laten. 

 

HOOFDSTUK  5 SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.5.1.1.  

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: 

 

alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, 

publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren 

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

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

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

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

behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d.. 
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Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.5.2.1.  

 

§ 1 Papier en karton wordt minstens maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen 

en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en 

schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender. Papier en karton wordt ook 

ingezameld op het stedelijk containerpark. 

 

§ 2 Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van 

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

karton. 

 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.5.3.1.  

 

§ 1 Het papier en karton dient aangeboden te worden in stevige kartonnen dozen (max. 

afmetingen 70 x 40 x 40 centimeter) of in bundels samengebonden met vlastouw (geen 

plastiek- of metaaldraad). Ten allen tijde dient men ervoor te zorgen dat het papier niet kan 

wegwaaien en dat het door de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan opgehaald 

worden. 

 

§ 2 Het gewicht mag per pakket niet groter zijn dan 15 kg. 

 

HOOFDSTUK  6 SELECTIEVE INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.6.1.1.  

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Kein Gevaarlijk Afval, hierna KGA genoemd, 

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

 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.6.2.1.  

 

§ 1 Het KGA wordt minstens 1 dag per maand op het stedelijk containerpark en minstens 

viermaal per jaar wijk per wijk opgehaald, op de door het college van burgemeester en 

schepenen bepaalde plaatsen en tijdstippen, terug te vinden op de afvalkalender. 
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§ 2 KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 

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

 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

 

Artikel IV.6.3.1.  

 

§ 1 Het KGA dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere 

afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikte recipiënt. 

 

§ 2 Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer. Hierbij wordt de term 

injectienaalden gedefinieerd zoals in artikel 5.5.2.1, 11° van het VLAREA. Deze moeten 

worden aangeboden conform artikel 5.5.2.5, 3°van het VLAREA. 

 

Artikel IV.6.3.2.  

 

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

buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. 

Indien nodig brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de 

eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet 

worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken 

en andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen. 

 

 

Artikel IV.6.3.3.  

 

§ 1 Het KGA dat wordt aangeboden bij de wijkinzameling of op het stedelijk containerpark op de 

dagen vermeld op de afvalkalender wordt door de begeleider van het ophaalvoertuig in de 

gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet 

zelf doen. 

 

§ 2 De afgifte van KGA aan de erkende ophaler gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van 

het bevoegde personeel. 

 

Afdeling 4 Gebruik van het KGA-recipiënt 

Artikel IV.6.4.1.  

 

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

wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld. De inwoners zijn 

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

Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de milieubox uitsluitend mag aangewend 

worden voor de opslag van KGA. 
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§ 2 In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan onverwijld in 

kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe milieubox. 

De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van 

oneigenlijk gebruik. 

 

 

Artikel IV.6.4.2.  

 

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

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

 

Artikel IV.6.4.3.  

 

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

over een milieubox kunnen bij de gemeente een milieubox bekomen. 

 

HOOFDSTUK  7 SELECTIEVE INZAMELING VAN GROENAFVAL 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.7.1.1.  

 

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder : 

 

- groenafval: organisch composteerbaar afval zoals snoeihout, plantenresten, haagscheersel, 

bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon- en 

wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Onder snoeihout worden enkel takken met 

een diameter van minder dan 7 centimeter; 

 

- fijn tuinafval en gras: gazonmaaisel en klein tuinafval zoals bloemen, bladeren en onkruid; 

 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.7.2.1.  

 

§ 1 Het snoeihout wordt minstens viermaal per jaar huis-aan-huis, op “afroep”, opgehaald langs 

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

burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender. Het 

snoeihout kan ter plaatse verhakseld worden en afgevoerd door de gemeentediensten of IVBO. 

Het groenafval wordt ook ingezameld op het stedelijk containerpark. 

 

§ 2 groenafval, fijn tuinafval en gras mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de 

gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan 

deze van groenafval. 
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§ 3 Verontreinigd groenafval en verontreinigd fijn tuinafval en gras worden niet aanvaard bij de 

selectieve inzameling. 

 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.7.3.1.  

 

§ 1 Het groenafval dient aangeboden te worden in bundels of in composteerbare recipiënten 

(papieren zakken, …), waarbij het aangeboden snoeihout maximaal 2 weken gesnoeid is op de 

datum van ophaling. Het moet vrij zijn van doornen, wortelgestellen, tuinafval, stenen, 

ijzerdraad en andere vreemde materialen die een houtversnipperaar kunnen beschadigen. 

 

§ 2 Het gewicht van de recipiënt of bundel mag niet groter zijn dan 15 kg. Per adres mogen er 

maximaal 10 bussels per ophaalbeurt en –dag worden aangeboden. 

 

§ 3 Het snoeihout dient samengebonden te worden aangeboden en de takken mogen niet langer 

zijn dan 1,50 meter en 50 centimeter breed. De takken moeten onderling in dezelfde richting 

gestapeld zijn. 

 

Afdeling 4 Gebruik van de groencontainer 

Artikel IV.7.4.1.  

 

§ 1 Fijn tuinafval en gras worden ingezameld op het stedelijk containerpark alsook in de 

groencontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik van de containers is 

uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente. 

 

§2 Er mag geen snoeihout noch ander afval in of naast de groencontainers gedeponeerd worden. 

  

HOOFDSTUK  8 SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTIC FLESSEN EN FLACONS, METALEN 

VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.8.1.1.  

 

§ 1 Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt onder Plastic flessen en flacons, Metalen 

verpakkingen en Drankkartons, ook PMD-afval genoemd, verstaan:  

 

plasticflessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, met 

uitzondering van papieren en kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door de 

normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
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§ 2 De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen 

KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.8.2.1.  

 

§ 1 De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden minstens 2 maal 

per maand huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is 

ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te 

vinden op de afvalkalender. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 

drankkartons worden ook, mits verzameld in een reglementaire afvalzak voor deze fractie, 

ingezameld op het stedelijk containerpark. 

 

 

§ 2 Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden 

meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een 

andere selectieve inzameling, andere dan deze van de plastic flessen en flacons, metalen 

verpakkingen en drankkartons. 

 

§ 3 Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet 

aanvaard. 

 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.8.3.1.  

 

§ 1 De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te 

worden in reglementaire PMD-zakken waarop de naam van de gemeente is voorgedrukt. 

 

Ten allen tijde dient men ervoor te zorgen dat het papier niet kan wegwaaien en dat het door 

de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan opgehaald worden. 

 

§ 2 De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 

drankkartons mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden. 

 

§ 3 Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg en dient gesloten aangeboden te 

worden. 
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HOOFDSTUK  9 SELECTIEVE INZAMELING VAN TEXTIEL EN HERBRUIKBARE GOEDEREN 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.9.1.1.  

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 

 

- herbruikbare goederen: alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een 

vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt 

kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en 

platen, speelgoed, e.d.; 

 

- huishoudelijk textielafval: alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, 

handtassen, beddegoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), 

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

vergelijkbare bedrijfsactiviteit; 

 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.9.2.1.  

 

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

gemeente Het textiel wordt eveneens ingezameld op het stedelijk containerpark en bij de door 

de OVAM erkende kringloopcentra. 

 

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

vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van “erkende textielinzamelaars” zijn 

gemachtigd textielcontainers te plaatsen, respectievelijk huis-aan-huisinzameling te 

organiseren. 

 

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

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

 

§ 4 Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan op het door de 

OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. De 

coördinaten van het kringloopcentrum zijn terug te vinden op de afvalkalender en via de 

gemeentelijke diensten. 

 

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

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

van herbruikbare goederen. 

 

§ 6 Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien 

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

kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil of 

het grofvuil conform de ter zake geldende voorwaarden. 
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Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.9.3.1.  

 

§ 1 De herbruikbare goederen dienen aangeboden te worden in zakken verstrekt door de 

organisatie die instaat voor de ophaling van het textiel. Deze zakken dienen lekdicht te zijn 

afgesloten. 

 

§ 2 Het gewicht van een afzonderlijk recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg. De recipiënten 

mogen niet groter zijn dan 0,5 m³. 

 

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

ophalers van de afvalstoffen. 

 

 

HOOFDSTUK  10 HET STEDELIJK CONTAINERPARK 

Afdeling 1 Algemeen 

Artikel IV.10.1.1.  

 

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

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het 

oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen.  

 

§2 Het stedelijk containerpark is gelegen te Blankenberge, Scharebrugstraat 30. 

 

 

Artikel IV.10.1.2.  

 

§ 1 Het stedelijk containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeenten 

Blankenberge en Zuienkerke en voor de ondernemingen die op het grondgebied van deze 

gemeenten gevestigd zijn in zoverre de door hen aangevoerde afvalstoffen, stoffen zijn 

geviseerd onder artikel IV.1.1.1. 

 

§ 2 Het stedelijk containerpark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen 

bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het stedelijk containerpark niet 

toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst. 

 

§ 3 Op het stedelijk containerpark gelden de bepalingen van het huisreglement zoals vastgesteld 

door het college van burgemeester en schepenen. 
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TITEL V OPENBAAR DOMEIN 

HOOFDSTUK  1 COLLECTIEVE INGEBRUIKNEMING 

Afdeling 1 Kamperen en recreatief verblijven in open lucht 

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet dd. 03.03.1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven 

(B.S. 28 april 1993); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 23.02.1995 betreffende de exploitatie van de terreinen voor 

openluchtrecreatieve verblijven (B.S. 01.08.1995); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waarvan 

terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen dd. 08.03.1995 (B.S. 22.06.1995); 

Gelet op het Hoofdstuk II – Kamperen en logementshuizen, van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950; 

Gelet op de kampeerverordening op het grondgebied van Blankenberge dd. 16.02.1971, zoals laatst gewijzigd bij 

gemeenteraadsbesluit dd. 09.10.2001; 

Overwegende dat om veiligheidsredenen en ter mogelijke handhaving van de openbare rust en orde het verboden 

wordt om te kamperen of recreatief te verblijven op het grondgebied van de stad Blankenberge buiten de 

terreinen die hiervoor bestemd en vergund zijn; 
 

 

Artikel V.1.1.1.  
 

Het is verboden te kamperen of in open lucht recreatief te verblijven op het grondgebied van de stad 

Blankenberge, behoudens op de vergunde terreinen voor openlucht recreatief verblijf, zoals bedoeld in 

het decreet van 3 maart 1995 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve 

verblijven, onverminderd de voorschriften die in dit decreet of krachtens dit decreet worden opgelegd. 
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Afdeling 2 Gebruik speelpleinen en parken 

Gelet op de artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de artikelen 22bis, 22quinquies2, 22sexies2 en 22septies1 van het koninklijk besluit dd. 01.12.1975 

houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.  

09.12.1975); 

Gelet op de omzendbrief VIII/BIV/2006/OM OverlRecr/ betreffende de overlast in de recreatiedomeinen van de 

Minister van Binnenlandse zaken ; 

Gelet op het Hoofdstuk VI – Parken, hovingen, openbare weg, van het Algemeen Politiereglement dd. 

10.03.1950; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12.07.1973 Politieverordening op de wijkspeelpleinen; 

Overwegende dat maatregelen moeten worden (her)vastgesteld teneinde de orde, reinheid, rust en veiligheid op 

de voor het publiek toegankelijke parken en speelplein te bewaren; 
 

 

Artikel V.1.2.1.  
 

De gemeentelijke speelpleinen zijn voor iedereen toegankelijk van 07.30 uur tot 22.00 uur. 

 

 

Artikel V.1.2.2.  
 

De speeltoestellen voorzien op het wijkspeelplein zijn uitsluitend voorbehouden aan kinderen tot de 

leeftijd van 14 jaar. 

 

 

Artikel V.1.2.3.  
 

Het is verboden in de parken en speelpleinen : 

 

1° behoudens toelating van de Burgemeester, aanwezig te zijn buiten de openingsuren; 

2° bloemperken en afgesloten grasperken te betreden; 

3° planten, wegen, paden, gebouwen, tennispleinen, omheiningen of straatmeubilair te 

beschadigen of weg te nemen; 

4° afsluitingen te beklimmen; 

5° voertuigen en rijwielen achter te laten of te parkeren buiten de daartoe voorziene stallingen, 

met uitzondering van de fietsen van kinderen tot 14 jaar; 

6° enige handelsactiviteit uit te oefenen, behoudens wanneer de betrokkene over een 

domeinvergunning beschikt; 

7° wilde dieren te vangen of andere dieren achter te laten; 

8° open vuren aan te leggen of barbecues te houden; 

9° muziek of geluid te maken door middel van elektronisch versterkte toestellen; 

10° met gemotoriseerde voertuigen te rijden; 

11° was te droog te hangen; 

12° putten maken of andere graafwerken uit te voeren, zonder toelating van de domeinbeheer; 

 

 

Artikel V.1.2.4.  
 

Bezoekers van de wijkspeelpleinen zijn verplicht : 
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1° de speeltoestellen op een behoorlijke wijze te gebruiken, zodat er geen abnormale sleet of 

beschadiging kan ontstaan; 

2° huisdieren aan de leiband te houden; 

3° zich te gedragen, te spelen of te sporten op een wijze die niet gevaarlijk is voor de 

aanwezigen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK  2 PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN DE OPENBARE WEG 

 
Gelet op de artikelen 133, tweede lid, 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het 

gemeentedecreet ; 

Gelet op de wet dd. 16.03.1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit 

dd. 16.03.1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer in het bijzonder  artikel 

10; 

Gelet op rubriek 17.3.9 van de bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 06.02.1991 houdende 

vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) (B.S. 26.06.1991);  

Gelet op Afdeling 5.17.5 van het besluit van de Vlaamse regering dd. 01.06.1995 houdende algemene en 

sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II)  (B.S. 31.07.1995); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 29.04.1997 houdende vaststelling van een algemene 

bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 02.04.1970 Politieverordening op het aanbrengen van voorwerpen en 

aanwijzingen van openbaar nut op private eigendommen; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 20.05.1980 Politieverordening op de kustrijwielen; 

Gelet op het besluit het van College van Burgemeester en Schepenen dd. 15.07.1980 Politieverordening op de 

kustrijwielen. Register; 

Gelet op het besluit het van College van Burgemeester en Schepenen dd. 15.07.1980 Politieverordening op de 

kustrijwielen. Immatriculatie; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 28.04.1992 Politieverordening op het privatief gebruik van de openbare 

weg, zoals laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2004; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26.11.2002 Politieverordening op het plaatsen van consumptieterrassen 

en windschermen in de Leopoldstraat; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26.11.2002 Politieverordening op het plaatsen van terrasoverkappingen 

op de openbare weg, zoals gewijzigd bij gemeenteraadbesluit dd. 08.04.2008; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2004 Politieverordening op het plaatsen van consumptieterrassen 

en windschermen in de Franchommelaan (deel gelegen voor de huisnummers 60 t/m 124); 

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 06.05.2004 Afwijking betreffende het 

plaatsen van terrassen in de Weststraat vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het kruispunt met de 

Vanderstichelenstraat; 

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17.06.2008 betreffende het privatief 

gebruik van de openbare weg. Afwijking in de Vramboutstraat; 

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17.06.2008 betreffende het privatief 
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gebruik van de openbare weg. Afwijking in de Weststraat; 

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17.06.2008 betreffende het privatief 

gebruik van de openbare weg. Afwijking in de Bakkersstraat; 

Overwegende dat de gemeente dient in te staan voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, 

paden en pleinen en de nodige maatregelen dient te nemen om ongebreidelde privatieve ingebruiknemingen van 

de openbare weg tegen te gaan, teneinde de openbare orde en veiligheid, alsook het veilig en vlot verkeer op en 

langs de openbare weg te vrijwaren; 

Overwegende dat gemeenten nadere regels kunnen vaststellen voor de tijdelijke ingebruikname van de openbare 

weg en aanhorigheden; 

Overwegende dat het plaatsen van obstakels op de voetpaden, de vrije doorgang van de voetgangers hindert en 

dus aan voorschriften moet worden onderworpen; 

Overwegende dat het in dit opzicht noodzakelijk is de voorwaarden vast te leggen voor het plaatsen van 

(consumptie)terrassen, windschermen en terrasoverkappingen en andere privatieve ingebruiknemingen op/over 

de openbare weg; 

 

 

 

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities 

Artikel V.2.1.1.  
 

Dit Hoofdstuk is enkel van toepassing op de tijdelijke privatieve ingebruiknemingen van de openbare 

weg. 

 

 

Artikel V.2.1.2.  
 

De bepalingen van dit Hoofdstuk gelden onverminderd andere wettelijke, decretale, reglementaire, 

provinciale en gemeentelijke bepalingen, zoals inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu en 

het beheer van het openbaar domein. 

 

 

Artikel V.2.1.3.  
 

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder : 

 

1° “centrumstraten”, “pleinen”, “zeedijk”, “opritten en hellingen”: zone, respectievelijk 

plaatsen aangeduid op het als bijlage VIII gevoegd plan; 

 

2° “consumptieterras” : elke open constructie vóór een horeca-inrichting, eventueel begrensd 

door windschermen, waarop dranken en eetwaren worden geconsumeerd die binnenin de 

aanpalende horeca-inrichting worden verkocht of aangeboden; 

 

3° “gesloten terras” : elke gesloten constructie waarbinnen dranken en eetwaren worden 

geconsumeerd die binnenin de aanpalende horeca-inrichting worden verkocht of 

aangeboden; dit zijn veranda‟s waarvoor een afzonderlijk stedenbouwkundig reglement van 

kracht is. 

 

4° “horeca-inrichting” : elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de 
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toegangsvoorwaarden, waar de belangrijkste en permanente activiteit erin bestaat maaltijden 

en/of dranken voor te bereiden en/of voor consumptie, al dan niet ter plaatse aan te bieden, 

en dit zelfs kosteloos; 

 

5° “openbare weg” : de wegen en aanhorigheden die feitelijk voor het verkeer open staan of 

door het publiek worden gebruikt, zoals onder meer rijbanen, fietspaden, parkeerstroken, 

trottoirs, wegen voor voetgangersverkeer, wandelwegen, wandelpaden, de zeedijk, en al dan 

niet gelijkgrondse bermen, openbare pleinen, parken en plantsoenen, gelegen op het 

grondgebied van de Stad Blankenberge; 

 

6° “privatieve ingebruikneming” : elke tijdelijke privatieve ingebruikneming van, op, langs of 

over de openbare weg door het plaatsen van voorwerpen of inrichtingen (zoals terrassen, 

uithangborden, reclame-inrichtingen, kramen, uitstallen, windschermen, fietsenrekken, 

drankautomaten, zeilen, tenten, zonneschermen, braadtoestellen,  …); 

 

 

 

7° “innamevergunning” : de toelating van het College van Burgemeester en Schepenen voor 

een tijdelijke privatieve ingebruikneming van de openbare weg waarbij de veiligheid en het 

vlot verkeer, alsook de handhaving van de openbare orde, rust en orde en het goed beheer 

van het openbaar domein in acht wordt genomen; 

 

8° “terrasoverkapping” : een oprolbare zonwering die aan de gevel bevestigd wordt met 

geleiders die steunen op en bevestigd worden op de openbare weg of het openbaar domein 

en ingericht wordt als consumptieterras of voor het uitstallen van koopwaar;  

 

9° “uitstalling” : elke bezetting van de openbare weg tegen de gevel van een handelsinrichting 

voor het aanprijzen van handelswaar met het oog op de verkoop ervan in de 

handelsinrichting; 

 

10° “vrije loopweg” : obstakelvrije loopweg voor voetgangers die minimaal 1 meter breed is en 

een vrije hoogte heeft van 2.10 meter.  Indien de weg voor voetgangersverkeer minder dan 1 

meter breed is dient deze weg volledig obstakel vrij te zijn. Indien de weg voor 

voetgangersverkeer  een breedte heeft tussen de 1,50 meter en 2 meter mag slechts 0,50 

meter hiervan door obstakels worden ingenomen. Indien de weg voor voetgangersverkeer 

breder is dan 2 meter moet een obstakel vrije loopweg van 1,50 gegarandeerd worden.   

 

11° “weg voor voetgangersverkeer” : elk gedeelte van de openbare weg, waaronder het trottoir, 

dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor voetgangers waaronder ook rolstoelgebruikers; 

 

12° “windschermen” : panelen die vanaf een zekere hoogte doorzichtig zijn en geplaatst worden 

ter afbakening van een terras, een terrasoverkapping of een uitstalling van koopwaar; 

 

13° “zonnescherm” : oprolbare zonwering in stof die (los) aan de gevel bevestigd wordt; 
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Afdeling 2 Algemene bepalingen 

Verbod 

 

Artikel V.2.2.1.  
 

Elke privatieve ingebruikneming van de openbare weg is verboden.   

 

 

Artikel V.2.2.2.  
 

Uitzonderingen op het verbod tot privatieve ingebruikneming kunnen worden toegestaan door het 

College van Burgemeester en Schepenen bij wijze van innamevergunning in de hierna nader 

omschreven gevallen en voorwaarden en/of onder de voorwaarden die het College nader bepaalt. 

 

 

 

 

 

Kenmerken van de innamevergunning 

 

Artikel V.2.2.3.  
 

De innamevergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om vergunningen die 

vereist worden op grond van andere wettelijke of reglementaire bepalingen te bekomen, zoals een 

stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning. 

 

 

Artikel V.2.2.4.  
 

De innamevergunning is tijdelijk en precair van aard.  De vergunninghouder kan op grond van deze 

vergunning geen zakelijk recht, noch een onherroepelijk vergunningsrecht laten gelden.   

 

 

Artikel V.2.2.5.  
 

§1 De innamevergunning is geldig, naar gelang het geval, zolang deze niet wordt ingetrokken, 

gewijzigd of aangevuld, of voor de duurtijd bepaald in het vergunningsbesluit.  

 

 

§2 De innamevergunning vervalt zodra de vergunde inrichting door een andere persoon wordt 

overgenomen of bij wijziging van de vergunde inrichting. 

 

 

Verplichtingen van de vergunninghouder 

 

 

Artikel V.2.2.6.  
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De vergunninghouder moet de (algemene en bijzondere) vergunningsvoorwaarden, -aanvullingen of -

wijzigingen strikt naleven en de verleende innamevergunning steeds kunnen voorleggen aan de politie. 

 

 

Artikel V.2.2.7.  
 

De vergunninghouder dient de vergunde privatieve ingebruikneming steeds in een goede staat van 

onderhoud houden.   

 

 

Artikel V.2.2.8.  
 

De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die ingevolge de vergunde inname en door de 

geplaatste inrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden wordt veroorzaakt. De stad 

Blankenberge is niet verantwoordelijk voor de schade die aan of door de privatieve ingebruikneming 

wordt veroorzaakt aan derden. 

 

 

 

Artikel V.2.2.9.  
 

Het is de vergunninghouder en diens personeel verboden weggebruikers naar hun handelsinrichting te 

lokken door hen aan te klampen, ongevraagd aan te spreken.  Dit verbod geldt niet marktkramers, 

deelnemers aan braderieën of kermissen tijdens de duur van deze evenementen. 

 

 

Artikel V.2.2.10.  

 

§1 Onverminderd de bijzondere regeling inzake vensterverkoop, de wegvergunningen of 

domeinconcessies, is het maken van frieten, het bakken van wafels, het bereiden van hot-dogs, 

kip aan „t spit, hamburgers en soortgelijke vleeswaren die een indringende, onaangename of 

ongezonde geur of damp verspreiden op de openbare weg verboden, in de centrumstraten, de 

Zeedijk en op de opritten en hellingen.   

 

§2 Op andere plaatsen dient de vergunninghouder de nodige voorzorgen te nemen om de dampen 

en de geurhinder af te leiden langs daartoe bestemde afvoerleidingen. 

 

 

Artikel V.2.2.11.  

 

§1 Alle werkzaamheden die betrekking hebben op een dienst van openbaar nut moeten door de 

vergunninghouder worden gedoogd, zonder dat hij aanspraak kan maken op enig recht tot 

schadeloosstelling.  

 

§2 De openbare nutsvoorzieningen en aansluitingspunten moeten steeds bereikbaar zijn en 

toegankelijk blijven voor de openbare nutsdiensten. 

 

 

Artikel V.2.2.12.  
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§1 Ingeval van intrekking, wijziging of aanvulling van de gestelde vergunningsvoorschriften – of 

voorwaarden is de vergunninghouder, naar gelang het geval, verplicht de openbare weg 

volledig te ontruimen en in zijn originele toestand te herstellen of zijn inrichting aan te passen 

aan de gewijzigde of bijkomende voorwaarden, binnen de termijn en op de wijze bepaald door 

het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

§2 Bij gebreke aan herstel wordt de openbare weg ambtshalve hersteld en worden de kosten 

ervan verhaald op de in gebreke blijvende vergunninghouder. 

 

 

Algemene vergunningsvoorwaarden 

 

Artikel V.2.2.13.  

 

Een innamevergunning kan slechts worden afgeleverd en worden uitgevoerd mits : 

 

 

 

1° de privatieve ingebruikneming beperkt blijft tot de gevelbreedte van de aanpalende woning of 

inrichting van de vergunningsaanvrager en de gemeenschappelijke ingang van het gebouw vrij 

blijft; 

 

2° enkel demonteerbare materialen worden gebruikt die op eenvoudige wijze kunnen worden 

verwijderd; 

 

3° de bestaande verharding van de openbare weg na de ingebruikname steeds in de 

oorspronkelijke toestand wordt hersteld; 

 

4° de minimale vrije loopweg voor voetgangers in acht wordt genomen;  

 

5° nutsvoorzieningen en/of de aansluitingspunten hiervan vrij blijven;  Noch de hydranten noch 

de pictogrammen die hen aanwijzen mogen bedekt worden; 

 

6° de ingebruikneming het veilig en vlot verkeer niet verhindert; 

 

7° de ingebruikneming de doorgang van hulpdiensten niet verhindert; 

 

8° die inrichting steeds in een goede staat van onderhoud verkeert; 

 

Afdeling 3 Vergunningsprocedure 

Artikel V.2.3.1.  
 

§1 De innamevergunning moet voorafgaand bij een ter post aangetekende brief of na afgifte 

tegen ontvangstbewijs worden aangevraagd bij het stadsbestuur.  
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§2 De vergunningsaanvraag bevat minstens een exacte beschrijving van het gewenste tijdelijke 

privatieve gebruik en de desgevallend op te richten constructies; een inplantingsplan en een 

plan op schaal van de aangevraagde ingebruikneming. 

 

 

Artikel V.2.3.2.  
 

§1 In voorkomend geval verleent het College van Burgemeester en Schepenen de aangevraagde 

innamevergunning, duidt desgevallend de plaats aan die mag worden ingenomen, bepaalt de 

duur van de vergunning en de bijkomende vergunningsvoorwaarden die het nodig acht. 

 

§2 Het College van Burgemeester en Schepenen weigert de aangevraagde innamevergunning 

wanneer de aanvraag strijdig is met de voorschriften van dit Hoofdstuk of een gevaar oplevert 

voor de openbare veiligheid (van het wegverkeer), orde, rust en gezondheid. 

 

 

 

 

Afdeling 4 Bijzondere privatieve ingebruiknemingen 

De voorschriften en vergunningsvoorwaarden vermeld in deze Afdelingen, gelden onverminderd de 

bepalingen van de voorgaande Afdelingen uit dit Hoofdstuk. 

Afdeling 4.1 Consumptieterrassen en windschermen 

Algemene vergunningsvoorwaarden 

 

Artikel V.2.4.1.1.  

 

Een innamevergunning kan slechts worden afgeleverd aan en worden uitgevoerd door de exploitanten 

van horeca-inrichtingen gelegen aan of langs de openbare weg mits :  

 

- de consumptieterrassen en windschermen niet geplaatst worden op wegen voor 

voetgangersverkeer gelegen voor de zone non aedificandi; 

 

- geen voorwerpen of koopwaren tegen, boven of naast de consumptieterrassen of 

windschermen opgehangen of aangebracht worden; 

 

- de consumptieterrassen of windschermen vrij blijven van elke vorm van publiciteit door of 

voor derden; 

 

- de windschermen de uitsprong van de vergunde consumptieterrassen en uitstallingen niet 

overschrijden; 

 

- de consumptieterrassen niet afgesloten worden met windschermen of materialen waardoor het 

zicht belemmerd wordt en de afsluiting in elk geval vanaf een hoogte van 0,85 meter bestaat 

uit doorzichtbaar glas tot minstens 2,10 meter hoogte; 
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- op plaatsen waar windschermen evenwijdig met de voorgevel geplaatst mogen worden, de 

helft van de voorzijde van het consumptieterras als vrije open ruimte open gelaten wordt en 

deze maximum 1,50 hoog zijn; 

 

 

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor bepaalde straten 

 

 

Centrumstraten 

 

Artikel V.2.4.1.2.  

 

Noch consumptieterrassen, noch windschermen, noch stoelen, tafels of banken, mogen in de 

centrumstraten worden geplaatst. 

 

 

 

 

Franchommelaan 

 

 

Artikel V.2.4.1.3.  

 

§1 In het gedeelte van de Franchommelaan waar een speciale bestemmingszone voor terrassen is 

aangelegd, mogen de consumptieterrassen over de ganse breedte van deze zone worden 

uitgezet. 

 

§2 De bestemmingszone wordt beschikbaar gesteld in een zone A, namelijk 3,00 meter vanaf de 

rooilijn en bestemd voor consumptieterrassen of terrasoverkappingen; en in een zone B, 

namelijk de resterende breedte van deze zone die enkel bestemd kan worden voor 

consumptieterrassen. 

 

§3 Het is verboden tafels, stoelen, of andere voorwerpen te plaatsen of te hangen buiten deze 

bestemmingszones. 

 

 

Artikel V.2.4.1.4.  

 

Zowel voor de bestemmingszone A als B gelden dezelfde bijzondere vergunningsvoorwaarden als 

voor de Leopoldstraat. 
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Leopoldstraat 

 

 

Artikel V.2.4.1.5.  

 

§1 In de Leopoldstraat waar een speciale bestemmingszone voor terrassen is aangelegd, mogen 

de consumptieterrassen over de ganse breedte van deze zone worden uitgezet  

 

§2 De bestemmingszone wordt beschikbaar gesteld in een zone A, namelijk 3,00 meter vanaf de 

rooilijn en bestemd voor consumptieterrassen, terrasoverkappingen en gesloten terrassen; en in 

een zone B, namelijk de resterende breedte van de weg voor voetgangersverkeer die enkel 

bestemd kan worden voor consumptieterrassen. 

 

§3 Het is verboden tafels, stoelen, of andere voorwerpen te plaatsen of te hangen buiten deze 

bestemmingszones. 

 

 

Bijzondere vergunningsvoorwaarden Leopoldstraat voor zone A 

 

 

Artikel V.2.4.1.6.  

 

§1 Een frontale afsluiting van de toegelaten terrassen is verplicht wanneer er geen inname is van 

de zone B. 

 

§2 De terrassen dienen aldus frontaal afgesloten te worden over 50% van de breedte van de 

inname. 

 

§3 De frontale afsluiting dient te bestaan uit windschermen van 0,85 meter hoogte. 

 

 

Artikel V.2.4.1.7.  

 

§1 Verwarming en verlichting zijn slechts toegelaten langs de gevels van de aanpalende horeca-

inrichting.  De verwarmingselementen moeten op een veilige afstand van de zonnewering 

worden aangebracht. 

 

§2 Verwarmingselementen op gas worden enkel toegelaten als het om vaste installaties gaat.  

Installaties met verplaatsbare recipiënten zijn verboden.   

 

§3 Deze toegelaten gasinstallaties moeten voorzien worden van een duidelijk aangeduide afsluiter 

en moeten jaarlijks gekeurd worden door een erkende installateur. 

 

 

Bijzondere vergunningsvoorwaarden Leopoldstraat voor zone B 

 

Artikel V.2.4.1.8.  
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Zijdelingse windschermen mogen maximaal 1,50 meter hoog zijn en moeten vanaf 0,85 meter hoogte 

uitgevoerd worden in doorzichtbaar glas. 

 

 

Artikel V.2.4.1.9.  

 

§1 De consumptieterrassen moeten frontaal worden afgesloten over 50% breedte van de inname. 

 

§2 De frontale afsluiting dienen te bestaan uit windschermen van 0,85 meter hoogte. 

 

 

De Smet de Naeyerlaan 

 

Artikel V.2.4.1.10.  

 

§1 In de De Smet de Naeyerlaan mogen consumptieterrassen op de weg voor voetgangersverkeer 

worden geplaatst mits een vrije loopweg van 1 meter wordt gelaten tussen de binnenrand van 

de watergreppel en het consumptieterras.  

 

§2 Waar de watergreppel ophoudt of ontbreekt, wordt de begrenzing van de weg voor 

voetgangersverkeer bepaald door de ingebeelde doorgetrokken lijn van de binnenrand van de 

greppel of van de gestrekte tegelstrook die in de plaats van de greppel is aangelegd. 

 

 

 

 

J. De Troozlaan, de A. Ruzettelaan en de Grote Markt 

 

Artikel V.2.4.1.11.  

 

§1 Consumptieterrassen zijn verboden vóór de vaste overdekte constructies die buiten de rooilijn 

der gebouwen uitspringen. 

 

§2 Op andere plaatsen mogen consumptieterrassen maximum 1,5 meter buiten de rooilijn van 

gebouwen uitspringen. 

 

 

Weststraat - Bakkersstraat tot Bakkerstrap 

 

Artikel V.2.4.1.12.  

 

§1 Vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het kruispunt met de Vanderstichelenstraat en 

in de Bakkersstraat vanaf het Manitobaplein tot aan de voet van de Bakkerstrap mogen vanaf 

1 juli tot en met 31 augustus consumptieterrassen en windschermen worden geplaatst.  Tevens 

kan gebruik worden gemaakt van de laad- en loskaaien. 

 

§2 Het aangewende terrasmeubilair dient iedere dag tegen ten laatste om 22.30 en tot minstens 

10.00 uur verwijderd te zijn van de openbare weg of dusdanig gestapeld zijn tegen de gevel 
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van de inrichting dat het niet meer kan aangewend worden door het publiek waardoor het een 

gevaar kan opleveren voor de openbare rust, veiligheid en gezondheid. 

 

§3 Het gestapelde terrasmeubilair mag niet verder dan 0,60 meter buiten de gevellijn uitspringen. 

 

 

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor bepaalde pleinen 

 

 

Casinoplein 

 

Artikel V.2.4.1.13.  

 

Op de wegen voor voetgangersverkeer van het Casinoplein en van het gedeelte van de Hoogstraat dat 

bij het Casino plein wordt gerekend,  mogen consumptieterrassen en windschermen worden geplaatst 

tot maximum 2,75 meter van de gevel van de horeca-inrichting. 

 

 

Congoplein 

 

Artikel V.2.4.1.14.  

 

Op het Congoplein mogen consumptieterrassen geplaatst worden in de inhammen tegenover de 

horecazaken voor zover een vrije loopweg van 1,5 meter tussen de gevel van de horeca-inrichting en 

de consumptieterrassen. 

 

 

Kleine Botermarkt 

 

 

Artikel V.2.4.1.15.  

 

Op de Kleine Botermarkt mogen alleen langs de westelijke zijde van het pleintje consumptieterrassen 

worden geplaatst. De inname mag niet verder dan 1,5 meter buiten de rooilijn uitspringen. 

 

 

K. Leopold III-plein 

 

 

Artikel V.2.4.1.16.  

 

§1 Langs de westelijke kant van het K. Leopold III- plein mogen de consumptieterrassen en 

windschermen niet meer dan 7 meter buiten de rooilijn uitspringen doch kan naargelang de 

plaatsgesteldheid de uitsprong van consumptieterrassen beperkt worden tot 5 meter. 

 

§2 Langs de noordelijke kant van het K. Leopold III- plein mogen consumptieterrassen en 

windschermen niet verder dan 8 meter buiten de rooilijn uitspringen.  

 

§3 Langs de noordwestelijke zijde is de uitsprong beperkt tot 5 meter. 
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§4 Langs de oostelijke kant moet tussen de Albertlaan en de Stationsstraat een vrije loopweg van 

1,5 meter gelaten worden tussen de consumptieterrassen en de rand van weg voor 

voetgangersverkeer.  Tussen de Stationsstraat en de J. de Troozlaan is een afstand vrije 

loopweg van 2,00 meter vereist. De consumptieterrassen moeten tevens in één lijn staan. 

 

 

Gedeelte van de Kerkstraat tussen K. Leopold III-plein en de as Devauxstraat – Steenstraat 

 

Artikel V.2.4.1.17.  

 

In het gedeelte van de Kerkstraat tussen K. Leopold III-plein en de as Devauxstraat – Steenstraat zijn 

consumptieterrassen en windschermen niet toegelaten. 

 

 

Manitobaplein 

 

 

Artikel V.2.4.1.18.  

 

Op het Manitobaplein mogen consumptieterrassen en windschermen buiten de rooilijn van de 

gebouwen geplaatst worden tot maximum 4 meter.  Bij eventuele feesten op het plein moeten de 

terrassen kunnen ingetrokken worden. 

 

 

 

 

Plein aan de Weststraatrap 

 

Artikel V.2.4.1.19.  

 

Op het pleintje aan de Weststraattrap mogen consumptieterrassen en windschermen geplaatst worden 

op de weg voor voetgangersverkeer mits een vrije loopweg van 1,50 meter gelaten wordt. 

 

 

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor de zeedijk en de hellingen of opritten naar de zeedijk 

 

Doorgang 

 

Artikel V.2.4.1.20.  

 

Ten einde de doorgang van voertuigen en hulpdiensten niet te belemmeren moeten terrassen, 

windschermen en andere voorwerpen van de rijweg van de Zeedijk altijd verwijderd blijven.  

 

Zeedijk West 

 

Artikel V.2.4.1.21.  

 

§1 Consumptieterrassen kunnen het ganse jaar blijven staan op de reglementaire strook tussen 
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gebouwen en de rijweg, alsook op de strook van 7 meter vanaf de rand van de rijweg gemeten 

in de richting van de wandeldijk. 

 

§2 Op de Zeedijk West mogen de vaste gedeelten van windschermen geplaatst worden op de weg 

voor voetgangers verkeer die gelegen is tussen de rooilijn van de gebouwen en de rijweg, op 

voorwaarde dat er steeds  1 meter gevrijwaarde ruimte is tussen het windscherm en de paaltjes 

die de weg voor voetgangersverkeer van de rijweg scheiden. 

 

Zeedijk Centrum 

 

Artikel V.2.4.1.22.  

 

In bijzondere gevallen kan een vergunning verleend worden in functie van de plaatsgesteldheid. 

 

 

Zeedijk Oost 

 

Artikel V.2.4.1.23.  

 

Consumptieterrassen kunnen gans het jaar de strook innemen van 7 meter, gemeten vanaf de rand van 

de afbakening rijweg in de richting van de wandeldijk. 

 

 

 

 

 

 

Opritten en hellingen 

 

Artikel V.2.4.1.24.  

 

§1 Op opritten en hellingen van de Zeedijk die voorzien zijn van trottoirs en waar geparkeerd of 

stilgestaan kan worden, moet er tussen de rand van het trottoir en het consumptieterras, 

uitstalling of windscherm de minimale vrije loopweg van 1 meter voor de voetgangers gelaten 

worden.  

 

§2 Wanneer er ter beveiliging van de voetgangers paaltjes op het voetpad werden geplaatst, dan 

moet de minimale vrije loopweg van 1 meter gevrijwaard worden tussen die paaltjes en de 

uitstalling, consumptieterras of windscherm. 

 

Afdeling 4.2 Terrasoverkappingen 

Toegelaten plaatsen 

 

Artikel V.2.4.2.1.  

 

Terrasoverkappingen voor horeca-inrichtingen zijn enkel toegelaten op de pleinen en straten 

aangeduid op het als bijlage VIII gevoegde plan. 
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Artikel V.2.4.2.2.  

 

Terrasoverkappingen voor het uitstallen van koopwaar zijn enkel toegelaten in de hierna volgende 

straten en pleinen : 

 

- Delangheplein : tussen Ijzerstraat en Vredelaan; 

- Zeedijk west : vanaf Kerkstraat tot Ropshelling; 

 

 

Toegelaten inname 

 

Artikel V.2.4.2.3.  

 

De oppervlakte van de privatieve ingebruikneming bestaat uit een strook die aansluit op de gevel, mits 

op hierna volgende plaatsen de voorgeschreven afmetingen worden gerespecteerd : 

 

 

Deel van Franchommelaan 

Noordelijke trottoirzone gelegen voor 

de huisnummers 2 t/m oostelijke hoek 

met Leopoldhelling, beperkt tot het 

gedeelte verbreed trottoir 

 

 

 

3,00 meter gemeten vanaf de rooilijn, mits het de minimale 

vrije loopweg gegarandeerd wordt, gemeten tot aan de 

binnenkant van de paaltjes; 

 

 

 

 

Leopoldstraat 

Volledig straat 

 

3,00 meter gemeten vanaf de rooilijn; 

De Smet de Naeyerlaan 

De volledige zuidkant van de straat 

aan de overkant van het Leopoldpark 

huisnummers 1 t/m 55 

Tot op 1,00 meter afstand van de buitenkant van de 

boordsteen van de weg voor voetgangersverkeer of tot de 

denkbeeldige doorgetrokken lijn van de binnenrand van de 

watergreppel = grens van de gestrekte tegelstrook die in de 

plaats van een greppel is aangelegd; 

 

 

Grote Markt 

Volledig plein 

Tot op 1,00 meter afstand van de buitenkant van de 

boordsteen van de weg voor voetgangersverkeer of voor de 

zijde waar er paaltjes geplaatst zijn op 1.00 meter afstand 

van de binnenkant van de paaltjes of van de denkbeeldige 

lijn die deze paaltjes verbindt; 

Casinoplein 

Volledige plein, uitlopend in de 

Hoogstraat tot aan het kruispunt met 

de Langestraat 

 

 

2,75 meter gemeten vanaf de rooilijn. 

 

Delangheplein 2,30 gemeten vanaf de rooilijn; 



 

 
 

 

 

 149 

Tussen IJzerstraat en Vredelaan 

 

 

 

 

Koning Leopold III-plein 

Volledig plein, met uitzondering van 

de panden Kerkstraat 135 t/m 143 

(bouwblok tussen P. Devauxstraat en 

Vramboutstraat), en uitlopend aan de 

oostzijde van de Kerkstraat tot en met 

huisnummer 114. 

Oostkant (tussen Koning Albert I-laan en Stationstraat): tot 

op minimum 1,50 meter afstand van de buitenkant van de 

boordsteen van de weg voor voetgangersverkeer.  De 

innames in dit weggedeelte moeten in lijn staan; 

 

Oostkant (tussen Koninginlaan en J. de Troozlaan): tot 2,00 

meter afstand van de buitenkant van de boordsteen van de 

weg voor voetgangersverkeer; 

 

Rest van het eigenlijke plein : 4,00 meter gemeten vanaf de 

rooilijn; 

 

Uitloper in de Kerkstraat – de oostkant t/m huisnummer 

114 : 2,40 gemeten vanaf de rooilijn; 

 

 

Manitobaplein 

Volledig plein 

Tot aan de tweede rij silexdallen = ongeveer 4,00 meter 

gemeten vanaf de rooilijn – aansluiting met bestaande 

innames moet verzekerd worden 

 

 

 

 

 

Weststraatplein 

Pleintje aan de voet van de 

Weststraattrap, uitlopend in de 

Weststraat tot aan de 

Vanderstichelenstraat  

 

Tot op 1,50 meter afstand van de buitenkant van de 

boordsteen van de weg voor voetgangersverkeer; 

 

 

 

 

 

Zeedijk West 

Vanaf Kerkstraat tot Ropshelling 

 

Tot op 1,50 meter afstand van de binnenkant van de 

paaltjes of de denkbeeldige lijn die deze paaltjes verbindt; 

 

 

Deel van Zeedijk Midden 

Deel tussen Kerkstraat en Casino 

Tot op 1,50 meter afstand van de binnenkant van de 

paaltjes of de denkbeeldige lijn die deze paaltjes verbindt; 

 

Hoek Kerkstraat 2 : geen inname buiten denkbeeldig 

doorgetrokken rooilijn Kerkstraat; 

 

 

W. Van Heckehelling, Leopoldhelling 

en Charlierhelling 

Dit zijn de 3 commerciële hellingen 

waar de slagbomen onderaan staan en 

Tot op 1,00 meter afstand van de binnenkant van de 

plaatjes of van de denkbeeldige lijn die deze paaltjes 

verbindt; 
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er een parkeerverbod geldt 

 

 

 

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor terrasoverkappingen 

 

Artikel V.2.4.2.4.  

 

De terrasoverkappingen kunnen maximaal de breedte hebben van de gevel van de horeca-inrichting. 

 

 

Artikel V.2.4.2.5.  

 

Indien volgens de bepalingen van Hoofdstuk 4.1, een diepere inname van het openbaar domein is 

toegelaten voor consumptieterrassen of windschermen, dan mag de toegelaten privatieve 

ingebruikneming door terrasoverkappingen aangevuld worden met consumptieterrassen. 

 

 

Artikel V.2.4.2.6.  

 

Behalve de dragende steunen mag het laagste punt van de terrasoverkapping (dragende constructie 

en/of zeil, inbegrepen de hangende versierselen of zomen) niet lager gelegen zijn dan 2,10 meter 

boven het trottoir. 

 

 

 

 

Artikel V.2.4.2.7.  

 

Bloembakken mogen de terrasoverkapping opfleuren, maar deze moeten geplaatst worden binnen de 

hierboven bepaalde afmetingen van de inname. 

 

 

Artikel V.2.4.2.8.  

 

De eventuele verwarmingselementen zijn bij voorkeur elektrisch. Verwarmingselementen op gas 

worden enkel toegelaten als het om vaste installaties gaat. Deze installaties moeten voorzien worden 

van een duidelijk aangeduide afsluiter. Installaties met verplaatsbare recipiënten zijn verboden. De 

bedoelde installatie wordt jaarlijks gekeurd door een erkend organisme. Alle verwarmingselementen 

moeten op een veilige afstand van de zonnetent aangebracht worden. 

 

 

Artikel V.2.4.2.9.  

 

Terrasoverkappingen zijn verboden vóór gebouwen opgenomen op de ontwerp en/of definitieve lijst 

van geklasseerde monumenten en stadsgezichten. 

 

 

Frontale afsluiting van terrasoverkappingen 
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Artikel V.2.4.2.10.  

 

§1 Teneinde de inname door een terrasoverkapping vooraan af te bakenen mag ofwel een frontale 

afsluiting ofwel een vloer worden aangelegd.  

 

§2 Frontale afsluitingen zijn toegelaten mits de toegang tot de woongelegenheden en tot de 

inkom van de handelsinrichting vrij blijft. 

 

§3 Deze frontale afsluitingen mogen bestaan uit windschermen of uit een borstwering die vanaf 

0,85 meter hoogte doorzichtbaar moet zijn.  Daarboven zijn in- en uitschuifbare ramen 

toegelaten. Deze laatste zijn verplicht wanneer meer dan 50% van de breedte van de inname 

frontaal wordt afgeschermd. 

 

§4 Het College van Burgemeester en Schepenen kan gemotiveerd afwijken van §2 op de W. Van 

Heckehelling, de Leopoldhelling en de Charlierhelling ten gevolge van de windkracht. 

Afdeling 4.3 Uitstallingen 

 

Verbodsbepalingen 

 

Artikel V.2.4.3.1.  

 

§1 Uitstallingen zijn verboden op wegen voor voetgangersverkeer die slechts of minder dan 1 

meter breed zijn. 

 

§2 Geen uitstallingen mogen geplaatst worden op de wegen voor voetgangersverkeer, gelegen 

voor de achteruitbouwstroken. 

 

§3 Het is verboden om de voetgangersweg voor de eigendom, woning of handelszaak aan 

anderen af te staan of te verhuren voor de uitstalling van koopwaren, de plaatsing van 

terrassen of andere voorwerpen. 

 

 

Artikel V.2.4.3.2.  

 

§1 Uitstallingen van reclameruiters, reclameborden, prijslijsten, menuborden, publiciteitsstandjes, 

drankautomaten, verdeelautomaten, koelkasten, braadtoestellen, ijsmachines, ijskarren 

speeltoestellen voor kinderen zijn verboden op wegen voor voetgangersverkeer, op alle 

openbare plaatsen in de centrumstraten op de Zeedijk en zijn opritten en hellingen. 

 

§2 De Burgemeester kan in straten met verandabouw of terrasoverkappingen aan de exploitanten 

van een handelsinrichting die niet over een veranda of terrasoverkapping beschikken, een 

afwijking toestaan, doch slechts voor het plaatsen van één reclamebord dat uitsluitend 

betrekking mag hebben op zijn handelsinrichting. 

 

§3 Menuborden, prijslijsten en dergelijke moeten zonder uitsprong tegen de gevel van de 

handelsinrichting worden bevestigd. 
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§4 Planten-en bloembakken mogen niet van reclame voorzien zijn en mogen niet verder dan 0,60 

meter buiten de gevellijn uitspringen. 

 

 

Algemene vergunningsvoorwaarden voor uitstallingen 

 

Artikel V.2.4.3.3.  

 

De exploitant van een handelsinrichting kan een innamevergunning worden verleend voor het 

uitstallen van de in zijn inrichting verkochte waren op een weg voor voetgangersverkeer indien: 

 

1° de uitstalling van de koopwaren enkel geschiedt vóór de eigenlijke aanpalende 

handelsinrichting zelf; 

 

2° de uitstalling over de volledige breedte van de desbetreffende handelsinrichting geschiedt en 

de eventueel gemeenschappelijke ingang van het gebouw wordt vrij gehouden; 

 

3° de exploitant uitsluitend koopwaren ten toon stelt en deze koopwaar in zijn zaak verhandelt; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor bepaalde straten 

 

Centrumstraten 

 

Artikel V.2.4.3.4.  

 

§1 Met uitzondering van groenten, fruit en bloemen zijn alle andere uitstallingen van koopwaren 

verboden.  

 

§2 De uitstallingen mogen maximum 0,60 meter buiten de rooilijn uitspringen. 

 

 

de Smet de Naeyerlaan 

 

 

Artikel V.2.4.3.5.  

 

§1 Met uitzondering van groenten, fruit en bloemen zijn alle andere uitstallingen van koopwaren 

verboden.  

 

§2 Uitstallingen mogen op de weg voor voetgangersverkeer geplaatst worden mits een vrije 

loopweg wordt gelaten van 1 meter tussen de binnenrand van de watergreppel en de 
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uitstalling.  Waar de watergreppel ophoudt of ontbreekt wordt de begrenzing van de verdere 

weg voor voetgangersverkeer bepaald door de ingebeelde doorgetrokken lijn van de 

binnenrand van die greppel of van de gestrekte tegelstrook die in de plaats van de greppel is 

aangelegd. 

 

 

J. De Troozlaan, de A. Ruzettelaan en de Grote Markt 

 

 

Artikel V.2.4.3.6.  

 

Op de noordelijke weg voor voetgangersverkeer langs de J. De Troozlaan en de A. Ruzettelaan en 

rondom de Grote Markt, moet een vrije loopweg worden gelaten van 1 meter tussen de stoeprand en 

de uitstalling. 

 

 

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor pleinen 

 

 

Artikel V.2.4.3.7.  

 

§1 Met uitzondering van groenten, fruit en bloemen zijn alle andere uitstallingen van koopwaren 

verboden. 

 

§2 De uitstallingen mogen maximum 0,60 meter buiten de rooilijn uitspringen. 

 

 

§3 Op de Kleine Botermarkt mogen enkel langs de westelijke zijde van het pleintje uitstallingen 

worden geplaatst.  De inneming mag niet verder dan 1,5 meter buiten de rooilijn uitspringen. 

 

 

Gedeelte van de Kerkstraat tussen K. Leopold III- plein en de as P.  Devauxstraat – Steenstraat 

 

 

Artikel V.2.4.3.8.  

 

§1 Uitstallingen zijn verboden vóór de vaste overdekte constructies die buiten de rooilijn der 

gebouwen uitspringen. 

 

§2 Op andere plaatsen mogen uitstallingen maximum 1, 5 meter buiten de rooilijn der gebouwen 

uitspringen. 

 

 

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor de Zeedijk en de opritten en hellingen naar de Zeedijk 

 

 

Zeedijk West 

 

Artikel V.2.4.3.9.  
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Geen andere koopwaren dan strandartikelen en ansichtkaarten mogen op de weg voor 

voetgangersverkeer geplaatst worden. 

 

 

Zeedijk Oost 

 

Artikel V.2.4.3.10.  

 

Uitstallingen zijn verboden tussen de rooilijn en de glooiing van de zeedijk. 

 

Afdeling 4.4 Zeilen, gordijnen en zonneblinden 

 

Algemene vergunningsvoorwaarden 

 

Artikel V.2.4.4.1.  

 

Het uithangen van koopwaar aan de in deze Afdeling  bedoelde voorwerpen is verboden. 

 

 

Artikel V.2.4.4.2.  

 

De in deze Afdeling bedoelde voorwerpen die aan de gevels of aan de bovenvensters bevestigd zijn 

moeten, onverminderd de garantie van een minimale vrije loopweg,  wanneer ze geheel gespannen 

zijn: 

- op alle plaatsen in de centrumstraten minstens 0,75 meter verwijderd blijven van de buitenkant 

van de weg voor voetgangersverkeer, in loodrechte lijn gemeten; 

 

- daar waar de weg voor voetgangersverkeer meer dan 4,75 meter breedte heeft, 2 meter 

verwijderd blijven van de buitenkant van deze weg; 

 

- op pleinen mogen deze niet verder reiken dan de uitsprongen van de  windschermen. 

 

 

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor de Weststraat en de Bakkersstraat 

 

Artikel V.2.4.4.3.  

 

§1 Het gebruik van de in deze Afdeling bedoelde voorwerpen is in de periode van 1 juli tot en 

met 31 augustus toegelaten ten vroegste vanaf 10.00 uur tot ten laatste 22.00 uur.   

 

§2 Na 22.00 uur dienen deze voorwerpen verwijderd te worden van de openbare weg of ingeklapt 

te worden tegen de gevel van de inrichting. 

Afdeling 4.5 Uithangborden en voorwerpen aan de gevel bevestigd 
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Artikel V.2.4.5.1.  

 

Onverminderd de bepalingen van bijzondere wetgeving, zijn de eigenaars van private eigendommen 

verplicht alle aanwijzingen van openbaar nut te dulden, zoals signalisatieborden en andere 

verkeerstekens, straatnaamborden, huisnummerplaatjes, steunijzers voor openbare verlichting en 

plaatjes met aanduiding van water-, en gaskranen. 

 

 

Artikel V.2.4.5.2.  

 

Buitenspiegels of spionnen en andere uitstekende voorwerpen mogen niet aan de gevels langs de 

openbare weg worden bevestigd dan op een hoogte van minimum 2,5 meter. 

 

 

Artikel V.2.4.5.3.  

 

§1 Geen andere koopwaren dan dagbladen, tijdschriften, ansichtkaarten, zonnebrillen, 

strandspeelgoed en droogvis mogen aan de gevels of balkons van gebouwen ten toon of te 

koop uitgehangen worden. 

 

§2 Alleen winkeliers die de voornoemde artikelen binnen in hun handelszaak verkopen kunnen 

toelating bekomen van het College van Burgemeester en Schepenen om deze waren buiten te 

hangen.  Tevens kan toelating worden verleend om etalagekasten en automatische verdelers 

aan de gevels te bevestigen voor zover die kasten en toestellen niet verder dan 0,25 meter 

buiten de gevel uitspringen. 

Afdeling 4.6 Kustrijwielen 

 

Artikel V.2.4.6.1.  

 

Aan de uitbaters van inrichtingen waar rijwielen en/of kindervoertuigen worden verhuurd, kan een 

innamevergunning worden afgeleverd tot het plaatsen van die rijwielen of voertuigen op het trottoir 

en/of de parkeerstrook vóór hun inrichting. 

 

 

Artikel V.2.4.6.2.  

 

De verhuurders van kustrijwielen zijn verplicht aan de ingang van hun uitbating een lijst te bevestigen 

waarop de huurvoorwaarden van elk soort rijwiel vermeld staan. 

 

 

Artikel V.2.4.6.3.  

 

Het is de verhuurders van kustrijwielen verboden na het vallen van de dag of vóór het aanbreken van 

de dag hun rijwielen te verhuren. 

 

 

Artikel V.2.4.6.4.  



 

 
 

 

 

 156 

 

Het is aan de verhuurders van kustrijwielen verboden, een kustrijwiel met meer dan één zitplaats, te 

verhuren, toe te vertrouwen of te laten besturen, door minderjarigen minder dan 14 jaar oud, tenzij 

deze vergezeld zijn door een voor hen verantwoordelijke meerderjarig persoon. 

 

 

Artikel V.2.4.6.5.  

 

§1 Elk kustrijwiel met drie of meer wielen moet een kenteken dragen met daarop de naam en het 

adres van de verhuurder alsook een nummer. Dit kenteken dient op een goed zichtbare plaats 

aan de achterzijde van het rijwiel aangebracht.  

 

§2 De verhuurder dient volgens nummer een register bij te houden van de kustrijwielen die hij 

verhuurt. 

 

 

Artikel V.2.4.6.6.  

 

De verhuurder moet voor elk kustrijwiel afzonderlijk of voor het geheel der kustrijwielen die hij 

verhuurt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten waarvan hij een afschrift van de 

kwijting bij het stadsbestuur indient. 

 

 

Afdeling 4.7 Straatanimatie 

Gelet op het  gemeenteraadsbesluit dd. 14.09.1993 Politieverordening houdende de reglementen voor het maken 

van straatanimatie; 

Overwegende dat nadere politiemaatregelen dienen (her)vastgesteld te worden opdat het vrij gebruik van het 

openbaar domein door straatanimatoren verloopt op een wijze die de openbare rust en orde niet verstoort en 

evenmin openbare overlast veroorzaakt; 

 

 

Artikel V.2.4.7.1.  

 

Onder straatanimatie wordt verstaan: het optreden van muzikanten en van om het even welke 

animators die door hun kunsten of handelingen de aandacht van het publiek kunnen trekken. 

 

 

Artikel V.2.4.7.2.  

 

Geen straatanimatie mag worden georganiseerd op of langs de openbare weg zonder een voorafgaande 

toelating van de Burgemeester. 

 

Artikel V.2.4.7.3.  

 

De straatanimatie mag geen oorzaak zijn van of aanleiding geven tot verstoring van de openbare orde 

en rust. 
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Artikel V.2.4.7.4.  

 

De straatanimatie mag geen verkeershinder veroorzaken noch de vrije doorgang van de voetgangers 

op het voetpad beletten. 

 

 

Artikel V.2.4.7.5.  

 

Het is de straatanimatoren verboden de omstanders op enige wijze aan te klampen of geld op te 

vragen. 

 

 

Artikel V.2.4.7.6.  

 

De desgevallend gebruikte muziek mag niet elektronisch versterkt worden en mag niet storend zijn 

voor de omgeving of voor andere vergunde evenementen die terzelfder tijd plaatsvinden. 

 

 

Artikel V.2.4.7.7.  

 

Het optreden of de uitvoering mag op dezelfde plaats niet langer dan één uur duren en mag, per dag, 

geen tweede maal op dezelfde plaats gehouden worden. 

Afdeling 5 Handhaving 

Artikel V.2.5.1.  
 

§1 Voorwerpen of inrichtingen geplaatst op de openbare weg in strijd met de voorschriften van 

dit Hoofdstuk, of die het veilig en vlot verkeer hinderen, een gevaar opleveren voor de 

openbare orde, rust of gezondheid, moeten van de openbare weg worden verwijderd bij eerste 

vaststelling en aanmaning van door politie. 

 

§2 In hoogdringende gevallen waarbij het veilig van de weggebruikers ernstig wordt bedreigd, 

kunnen de privatieve ingebruiknemingen onverwijld worden verwijderd door de Burgemeester 

 

 

Artikel V.2.5.2.  
 

§3 Het College van Burgemeester en Schepenen waarschuwt de exploitant van de inrichting dat de 

schorsing of intrekking van diens vergunning, dan wel de tijdelijke of definitieve sluiting van 

diens inrichting zal worden opgelegd bij wijze van administratieve sanctie indien blijkt dat deze 

inrichting verder of opnieuw wordt geëxploiteerd in strijd met  de voorschriften van dit 

Hoofdstuk.  

 

§4 Het College van Burgemeester en Schepen legt de exploitant een termijn op binnen dewelke 

diens openbare inrichting moet voldoen aan de voorschriften van dit Hoofdstuk. 
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Artikel V.2.5.3  
 

Na afloop van deze termijn wordt bij proces-verbaal vastgesteld of de exploitant zich heeft 

geconformeerd aan de instructies van het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

 

Artikel V.2.5.4  
 

§1 Conformeert de exploitant zich nog steeds niet aan de opgelegde instructies dan wordt deze bij 

aangetekend schrijven verwittigd dat hij - alvorens er beslist zal worden omtrent de schorsing of 

intrekking van diens vergunning, dan wel de tijdelijke of definitieve sluiting van diens 

inrichting- nog de mogelijkheid heeft om gehoord te worden door het College van Burgemeester 

en Schepenen, én dit op een hem meegedeelde toekomstige datum, die dusdanig wordt bepaald 

dat de exploitant zijn verdediging kan voorbereiden. 

 

§2 Mededeling wordt daarbij ook gedaan waar en wanneer de exploitant zijn dossier mag komen 

inzien, en zulks voorafgaand aan de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen, 

waartoe hij werd opgeroepen om zijn eventuele verdediging voor te dragen. 

 

§3 De exploitant wordt tevens ingelicht dat hij zich mag laten bijstaan of vervangen door een 

raadsman. 

 

 

 

Artikel V.2.5.5  
 

§1 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen tot schorsing of intrekking van 

de vergunning, of tot tijdelijke of definitieve sluiting van de openbare inrichting is afdoende 

gemotiveerd en wordt ter kennis gebracht van de exploitant. 

 

§2 De opgelegde sluiting is proportioneel aan de zwaarte van de begane inbreuk. 

 

§3 De beroepsmogelijkheid bij de Raad van State wordt meegedeeld. 

 

 

Artikel V.2.5.6  
 

§3 Elke sluiting bij wijze van administratieve sanctie zal bekend gemaakt worden door middel van 

een aanplakking aan de buitenzijde van het gebouw, alsook aan één toegangsdeur van de 

betrokken openbare inrichting.  

 

§4 Een proces-verbaal stelt deze aanplakking vast, en duidt nauwkeurig aan wanneer en op welke 

plaats zij is gebeurd. 

 

 

Artikel V.2.5.3.  
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Wanneer de schorsing of intrekking van de innamevergunning wordt bevolen, dan wel de sluiting van 

de inrichting wordt opgelegd, kan aan diezelfde vergunninghouder geen nieuwe vergunning meer 

worden verleend gedurende één jaar  vanaf het opleggen van deze sancties.. 

 

TITEL VI STRAFBEPALINGEN 

 

Artikel VI.1.  

 

Tenzij in deze verordening andere straffen of administratieve sancties worden bepaald, worden 

inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening en de krachtens deze verordening genomen 

besluiten bestraft met politiestraffen bestaande uit een gevangenisstraf van 1 tot 8 dagen of uit een 

geldboete van € 1 tot € 25, voor zover door andere wetten, decreten, reglementen of verordeningen 

geen andere straffen voorzien zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL VII OPHEFFINGSBEPALINGEN 

 

Artikel VII.1.  

 

De volgende gemeenteraadsbesluiten waren reeds opgeheven: 

 

 

1° het artikel 126 van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950 Reclame maken.  Gebruik 

van uitzendingstoestellen langs openbare weg, opgeheven door het gemeenteraadsbesluit 

dd. 23.01.1953; 

 

2° het Hoofdstuk X Openbare orde en veiligheid. Lawaaibestrijding, artikelen 93-95 van het 

Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950, opgeheven en vervangen bij 

gemeenteraadsbesluit dd. 16.02.1970; 

 

3° het Hoofdstuk X Openbare orde en veiligheid. Lawaaibestrijding van het Algemeen 

Politiereglement dd. 10.03.1950, opgeheven en vervangen bij gemeenteraadsbesluit dd. 

25.02.2002; 

 

4° het Hoofdstuk XVII –Markten, artikelen 148 -170 van het Algemeen Politiereglement dd. 

10.03.1950, vervangen bij gemeenteraadsbesluit dd. 25.10.1996 en gewijzigd bij 

gemeenteraadsbesluit dd. 22.01.2001, opgeheven artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit dd. 

11.12.2007 Reglement op de openbare markten en openbare kermissen; 
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5° het Hoofdstuk XVIII - Zeebaden van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950, 

gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten dd. 22.06.1951 en 24.06.1993, opgeheven bij 

gemeenteraadsbesluit dd. 24.04.2007 Politieverordening met betrekking tot strand en duin; 

 

6° het gemeenteraadsbesluit dd. 09.03.1971 Politieverordening op de dansgelegenheden, 

opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 27.08.1996; 

 

7° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.07.1973 Politieverordening op de dansgelegenheden. 

Aanvullende bepaling, opgeheven en vervangen door het gemeenteraadsbesluit dd. 

27.08.1996; 

 

8° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.07.1973, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 

17.10.2000, Politieverordening op het paardrijden op strand en duinen, opgeheven bij 

gemeenteraadsbesluit dd. 24.04.2007 Politieverordening met betrekking tot strand en duin; 

 

9° het Hoofdstuk XIX van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950, Paarden en ezels op 

het strand, kano’s en lichte vaartuigen, opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 12.07.1973, 

zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 17.10.2000; 

 

10° het gemeenteraadsbesluit dd. 20.05.1980 Politieverordening op de kustrijwielen, opgeheven 

bij gemeenteraadsbesluit dd. 29.04.1999; 

 

11° het gemeenteraadsbesluit dd. 26.08.1981 Politieverordening op de glascontainers, 

opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 14.10.1997; 

 

12° het gemeenteraadsbesluit dd. 11.08.1983 Politieverordening Lawaaibestrijding in de 

Uitkerkse Polder, opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 27.06.2002; 

 

13° het gemeenteraadsbesluit dd. 09.06.1987, Politieverordening op het in zee steken vanaf het 

strand met zeilplanken, pleziervaartuigen en tuigen voor strandvermaak, opgeheven bij 

gemeenteraadsbesluit dd. 24.04.2007 Politieverordening met betrekking tot strand en duin; 

 

14° het gemeenteraadsbesluit dd. 08.08.1995 Politiereglement op het uitdelen van strooibrieven 

op de openbare weg, ingetrokken bij gemeenteraadsbesluit dd. 09.03.1999; 

 

15° het gemeenteraadsbesluit dd. 21.12.1971 op de begravingen en de grafconcessie, zoals 

hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 23.01.1996 en 16.12.1998, opgeheven bij 

gemeenteraadsbesluit dd. 01.07.2008 Politieverordening op de begraafplaatsen en de 

lijkbezorging; 

 

 

Artikel VII.2.  

 

De volgende gemeenteraadsbesluiten worden thans opgeheven : 

 

 

1° het artikel 200 van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950 op het gebruik van lichte 

vaartuigen, kajakken, kano’s, enz… 
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2° het Hoofdstuk II – Kamperen en logementshuizen, artikelen 9-10, van het Algemeen 

Politiereglement dd. 10.03.1950; 

 

3° het Hoofdstuk VI van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950,  Parken, hovingen, 

openbare weg; 

 

4° het Hoofdstuk VII Nummeren der huizen, aanplakken, beschadigingen, van het Algemeen 

Politiereglement dd. 10.03.1950, zoals gewijzigd en vervangen bij gemeenteraadsbesluit dd. 

09.12.1966 en 09.05.2006; 

 

5° het Hoofdstuk VIII  Dieren in straat rondlopende van de Algemene Politieverordening dd. 

10.03.1950; 

 

6° het Hoofdstuk IX Verhuizingen van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950; 

 

7° het Hoofdstuk XI Leurhandel van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950, zoals 

vervangen bij gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966; 

 

8° het Hoofdstuk XII, artikelen 109-115, Boodschappers op de openbare weg van het 

Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950; 

 

9° het Hoofdstuk XIII, artikelen 116-125, Spelen, schieten met vuurwapens, feesten en 

vermakelijkheden van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950; 

 

10° het Hoofdstuk XV Speeltoestellen in openbare inrichtingen, vermakelijkheden, artikelen 

131-138 van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950; 

 

11° het Hoofdstuk XX – Brandweer, artikelen 201-208, van het Algemeen Politiereglement dd. 

10.03.1950; 

 

12° het Hoofdstuk XXI - Vismijn, verkoop van vis in de vismijn, artikelen 208 – 238, van het 

Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950; 

 

13° het Hoofdstuk XXII – Huurauto’s en taxi’s, artikelen 239-255 van het Algemeen 

Politiereglement dd. 10.03.1950; 

 

14° het Hoofdstuk XXIII - Verkeer per voertuigen in het algemeen van het Algemeen 

Politiereglement dd. 10.03.1950; 

 

15° het gemeenteraadsbesluit dd. 07.12.1951 Lozing van industriële afvalwaters in de 

gemeenteriolen; 

 

16° het gemeenteraadraadsbesluit dd. 02.02.1953 inzake Homes, Rust- en Vakantiehuizen; 

 

17° het gemeenteraadsbesluit dd. 22.04.1955 Verblijf van rondreizende zwervers, kooplieden, 

bewoners van woonwagens, enz… alsook het trekken van mosselen en mosselzaad op de 

pijlers van de Pier; 
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18° het gemeenteraadsbesluit dd. 07.07.1961 Rumoer en lawaai op het strand; 

 

19° het gemeenteraadsbesluit dd. 03.08.1961 Politieverordening op de foren, gewijzigd bij 

gemeenteraadsbesluit dd. 07.08.1979, opgeheven en hervastgesteld bij 

gemeenteraadsbesluit dd. 18.03.1991 en hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 

25.06.1996; 

 

20° het gemeenteraadsbesluit dd. 07.05.1965 Politieverordening op de Yachthaven; 

 

21° het gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966 inzake Benzinepompen en oliepompen; 

 

22° het gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966 Wegruimen van sneeuw en het bestrijden van 

ijsvorming; 

 

23° het gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966 Politieverordening betreffende de 

bevolkingsdienst; 

 

24° het gemeenteraadsbesluit dd. 16.02.1970 Politie der tapperijen, danszalen; 

 

25° het gemeenteraadsbesluit dd. 02.04.1970 Politiereglement op het aanbrengen van 

voorwerpen en aanwijzingen van openbaar nut op private eigendommen; 

 

26° het gemeenteraadsbesluit dd. 02.04.1970 Zuiverheid en gezondheid der wegen en 

waterlopen; 

 

27° het gemeenteraadsbesluit op vakantiehuizen en kinderhomes dd. 30.06.1969; 

 

28° het gemeenteraadsbesluit dd. 16.02.1971, zoals laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit 

dd. 09.10.2001 Kampeerverordening op het grondgebied van Blankenberge; 

 

29° het gemeenteraadsbesluit dd. 13.06.1972 Politieverordening op de windschermen op strand; 

 

30° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.07.1973 Politieverordening op de wijkspeelpleinen; 

 

31° het gemeenteraadsbesluit dd. 27.11.1973 Politiereglement op de logementshuizen; 

 

32° het gemeenteraadsbesluit Politieverordening op uitbating van Saturnus- en 

Optaroulettetoestellen dd. 21.11.1978; 

 

33° het gemeenteraadsbesluit dd. 20.05.1980 Politieverordening op de honden; 

 

34° het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 15.07.1980 

Politieverordening op de kustrijwielen.  Immatriculatie en adresplaat; 

 

35° het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 15.07.1980 

Politieverordening op de kustrijwielen. Register; 

 

36° het gemeenteraadsbesluit dd. 26.08.1981 Politieverordening op de straatbraderies; 
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37° het gemeenteraadsbesluit dd. 11.08.1983 Politieverordening Reglementering visverkoop 

aan de haven; 

 

38° het gemeenteraadsbesluit dd. 15.06.1984, zoals laatste hervastgesteld bij 

gemeenteraadsbesluit dd. 23.03.2004, op het ophalen van huisvuil en andere afvalstoffen; 

 

39° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.11.1986 Reglement ter bevordering van de veiligheid op de 

openbare weg en markt; 

 

40° het gemeenteraadsbesluit dd. 07.06.1988 Politieverordening op de lunaparken; 

 

41° het gemeenteraadsbesluit dd. 29.06.1989 Politieverordening betreffende zeemeeuwen en 

duiven; 

 

42° het gemeenteraadsbesluit op de mobilhomes dd. 11.06.1991; 

 

43° het gemeenteraadsbesluit dd. 28.04.1992 Politieverordening op het privatief gebruik van de 

openbare weg, zoals laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2004; 

 

44° het gemeenteraadsbesluit dd. 14.09.1993 houdende de reglementen voor het maken van 

straatanimatie; 

 

45° het gemeenteraadsbesluit dd. 14.09.1993 Politieverordening betreffende het nummeren van 

appartementen in appartementsgebouwen, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 

06.09.2005; 

46° het gemeenteraadsbesluit dd. 18.11.1993, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 

12.10.2004 inzake verhuring van woongelegenheden; 

 

47° het gemeenteraadsbesluit dd. 17.10.1995 Politieverordening op het stoken met 

allesbranders; 

 

48° het gemeenteraadsbesluit dd. 05.03.1996 op de vensterverkoop vanuit op privé-terreinen 

gevestigde verkooppunten van frieten, hotdogs, hamburgers en andere aanverwante 

eetwaren om mee te nemen waarbij het cliënteel zich bij de bediening op de openbare weg 

bevindt; 

 

49° het gemeenteraadsbesluit dd. 27.08.1996, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 

14.06.2005, Politieverordening op de brandveiligheid in de voor het publiek toegankelijke 

gebouwen, lokalen en dansgelegenheden; 
 

50° het gemeenteraadsbesluit dd. 25.02.2002 tot bestrijding van geluidshinder; 

 

51° het gemeenteraadsbesluit dd. 26.11.2002 Politieverordening op het plaatsen van 

consumptieterrassen en windschermen in de Leopoldstraat; 

 

52° het gemeenteraadsbesluit dd. 26.11.2002 Politieverordening op het plaatsen van 

terrasoverkappingen op de openbare weg, zoals gewijzigd bij gemeenteraadbesluit dd. 

08.04.2008; 
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53° het gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2004 Politieverordening op het plaatsen van 

consumptieterrassen en windschermen in de Franchommelaan (deel gelegen voor de 

huisnummers 60 t/m 124); 

 

54° het gemeenteraadsbesluit dd. 23.03.2004 Politieverordening op het vissen van de pier; 

 

55° het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 06.05.2004 Afwijking 

betreffende het plaatsen van terrassen in de Weststraat vanaf het kruispunt met de 

Molenstraat tot aan het kruispunt met de Vanderstichelenstraat; 

 

56° het gemeenteraadsbesluit dd. 24.04.2007 Politieverordening met betrekking tot strand en 

duin; 

 

57° het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 12.05.2009 Politie: 

Privatief gebruik van de openbare weg. Afwijking in de Vramboutstraat; 

 

58° het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 12.05.2009 Politie: 

Privatief gebruik van de openbare weg. Afwijking in de Weststraat; 

 

59° het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 12.05.2009 Politie: 

Privatief gebruik van de openbare weg. Afwijking in de Bakkersstraat; 

 

60° het gemeenteraadsbesluit dd. 01.07.2008 Politieverordening op de begraafplaatsen en de 

lijkbezorging; 

61° het gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2009 Tijdelijke Politieverordening betreffende het 

instellen van een sluitingsuur voor de “nachtwinkels” in de periode van  01 juli 2009 tot en 

met 31 augustus 2009; 

 

62° het gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2009 Gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels; 

 

63° het gemeentelijk reglement dd. 20.01.2009 Tijdelijke Politieverordening betreffende het 

verbruik van alcoholhoudende dranken op de openbare weg en openbaar domein tijdens de 

nachtelijke uren in de periode van 01 juli 2009 tot en met 31 augustus 2009; 

 

64° het gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2009 Tijdelijke Politieverordening betreffende de 

verkoop en het aanbieden van alcoholhoudende dranken tijdens de nachtelijke uren  in de 

periode van 01 juli 2009 tot en met 31 augustus 2009; 

 

TITEL VIII OVERGANGSBEPALINGEN 

 

Artikel VIII.1.  
 

De volgende gemeenteraadsbesluiten blijven van kracht zolang zij niet worden vervangen door een 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening of een huishoudelijk reglement. 
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1° Artikel 5 van het gemeenteraadsbesluit dd. 02.04.1970 Zuiverheid en gezondheid der wegen 

en waterlopen; 

 

2° het gemeenteraadsbesluit dd. 13.06.1972 Politieverordening op de voetpaden; 

 

3° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.08.1974 Politieverordening op het vellen van 

hoogstammige bomen; 

 

4° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.08.1974, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 

10.12.1980 Algemeen gemeentelijke beplantingsverordening; 

 

5° het gemeenteraadsbesluit dd. 05.03.1996 op het gebruik van de sportaccommodaties 

d’Hoogploate en Sportdoze (Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs, zoals 

gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 22.02.2005; 

 

6° het gemeenteraadsbesluit dd. 21.12.1999 Politieverordening Stedelijke sportdienst : 

vaststellen van een politieverordening op het gebruik van de sporthal en sportzalen Bloso-

Centrum Blankenberge; 

 

 

 

 

 

 

 


