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HOOFSTUK 1: DEFINITIES
1.1. VOOR DE TOEPASSING VAN ONDERHAVIG REGLEMENT WORDT VERSTAAN ONDER:
1° Openbare weg: de wegen en doorgangen die in hoofdorde bestemd zijn voor alle
verkeer van personen en voertuigen, met inbegrip van de bermen, voetpaden, fietspaden, en
de ruimten aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd
voor het parkeren van voertuigen. De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet
in de rijweg begrepen is;
2° openbaar domein: een openbare plaats die eigendom is van een overheid en die
publiek toegankelijk is;
3° openbare plaats: de openbare weg, alsook de parken, openbare tuinen, pleinen en
speelterreinen en alle stukken van de openbare plaats, buiten de openbare weg, die open
staan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en
ontspanning;
4° voor publiek toegankelijke plaats: elke plaats waar andere personen dan de
beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben ofwel omdat ze geacht
worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel omdat ze er toegelaten zijn
zonder individueel te zijn uitgenodigd.
HOOFDSTUK 2: VEILIGHEID EN GEMAKKELIJKE DOORGANG OP OPENBARE
PLAATSEN
2.1 GEBRUIK VAN DE OPENBARE PLAATS - SAMENSCHOLINGEN EN OPTOCHTEN
2.1.1 Wie zich bevindt op de openbare weg en in de openbare plaatsen of plaatsen
toegankelijk voor het publiek, schikt zich onmiddellijk naar de richtlijnen van de
politiebeambten of de bevoegde ambtenaar.
2.1.2 Op de openbare weg zijn samenscholingen verboden als ze het verkeer belemmeren.
2.1.3 Voor samenscholingen en optochten op het grondgebied van de gemeente is een
vergunning van de burgemeester nodig.
Wie samenscholingen of optochten wil organiseren, vraagt dat minstens tien dagen op
voorhand schriftelijk aan de burgemeester aan. De aanvraag bevat volgende inlichtingen:
 doel van de bijeenkomst;
 datum, plaats en uur;
 uur van vertrek en ontbinding en voorgestelde reisweg indien het om een optocht gaat;
 schatting van het aantal deelnemers;
 naam, voornaam, adres en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) van de aanvraag en
eventueel telefoonnummer/gsm-nummer, faxnummer en e-mailadres.
2.1.4 De organisatoren gedragen zich stipt naar de voorschriften van de burgemeester.
2.1.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester parkeert niemand
kermis- of woonwagens op een openbare plaats. Wie dergelijke wagens op privédomein
parkeert, deelt dit mee aan de burgemeester.
2.1.6 Voertuigen die niet meer kunnen rijden, caravans en aanhangwagens blijven niet
langer dan 24 uur op een openbare plaats.
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2.1.7 Niemand houdt zonder vergunning inzamelingen of organiseert tombola’s of werft
fondsen op een openbare plaats.
2.2 VEILIGHEID OP OPENBARE PLAATSEN
2.2.1 Zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester plaatst niemand afsluitingen
met prikkeldraad of elektrische schrikdraad, behalve wanneer die op minstens één meter van
de openbare plaats staan. Voor dergelijke afsluitingen tussen aangrenzende eigendommen
geldt een afstand van een halve meter, tenzij de eigenaars of gebruikers anders
overeenkomen.
2.2.2 Niemand maakt kelders of graaft ruimten onder openbare plaatsen. Wettelijk
bestaande kelders en ruimten onder het openbare domein worden zo onderhouden dat de
openbare veiligheid niet in het gedrang komt.
2.2.3 Zonder vergunning sluit niemand op de riolering aan.
2.2.4 Niemand laat constructies verkrotten of vervallen of gronden verwilderen.
2.2.5 De eigenaars herstellen bouwvallige muren of gebouwen die gevaar kunnen opleveren
voor de openbare veiligheid of breken die constructies af. Indien die personen dit nalaten,
voert het gemeentebestuur na een aanmaning die werken in hun plaats uit, op kosten van de
nalatigen. Zelfs dan kunnen de nalatigen gestraft worden met de straffen in deze
verordening.
2.2.6 In de bebouwde kom is het verboden om bereden of ingespannen dieren te laten
galopperen.
2.2.7 Niemand beklimt gevels, palen, lantarens, bomen en dergelijke die van openbaar nut
zijn of deel uitmaken van de openbare versiering. Niemand klautert over muren en
afsluitingen.
2.2.8 Bij vriesweer giet niemand water op de openbare weg of laat het er op vloeien.
Niemand maakt glijbanen op de openbare weg.
2.2.9 De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt
worden over tweederde van hun breedte. Deze verplichting berust op de (mede)eigenaars,
huurders of vruchtgebruikers. De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt
worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij
blijven.
De eigenaars doen, zelf of door een tussenpersoon, hetzelfde voor leegstaande woningen.
Indien er geen huisbewaarder is, stellen de bewoners van huizen waar verschillende
gezinnen wonen daartoe in onderling overleg iemand aan, behalve indien een huishoudelijk
reglement van het appartementsgebouw het anders bepaalt.
Bovenvermelde personen bestrijden ook de gladheid.
Wie het voetpad vrijmaakt, hindert de andere weggebruikers en de buren niet met de
weggeruimde sneeuw.
2.2.10 In openbare plaatsen gooit, stoot of lanceert niemand voorwerpen die iemand kunnen
hinderen of bevuilen of andermans eigendom kunnen beschadigen of vernielen.
Deze bepaling geldt niet voor sportdisciplines en spelen in daartoe uitgeruste installaties.
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2.2.11 Voorwerpen die kunnen schaden door hun val of ongezonde uitwasemingen, worden
niet op de openbare weg neergelegd, geworpen, geplaatst of achtergelaten.
Voorwerpen, waarvan dieven of andere boosdoeners misbruik kunnen maken, worden niet
achtergelaten op de openbare weg.
Op het eerste bevel van de politie worden die voorwerpen verwijderd. Als de daders nalaten
dat bevel na te leven, zal de gemeente zelf en op kosten van de overtreders de voorwerpen
verwijderen.
2.2.12 Het is niet bevoegde personen verboden de door de wegbeheerder vergunde tijdelijke
of definitieve signalisatie te beschadigen of te verwijderen.
2.2.13 Speeltuigen op openbaar domein bestemd voor kinderen tot en met 12 jaar mogen
niet worden gebruikt door kinderen vanaf 13 jaar. Speelpleinen mogen niet betreden worden
tussen 22u en 06u tenzij met schriftelijke toestemming van het college.
2.2.14 Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester is het
verboden te baden of te zwemmen in alle waters die niet als zwemgelegenheid aangeduid
zijn.
2.2.15 Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester is het
verboden zich te begeven op dichtgevroren waters.
2.2.16 Bestuurders van voertuigen getrokken door dieren of begeleiders van lastdieren,
blijven steeds in de omgeving ervan en zijn steeds in staat om ze te besturen of te
begeleiden, bezetten niet het midden van de wegen wanneer andere weggebruikers in de
buurt zijn en maken steeds plaats voor andere weggebruikers.
2.2.17 Niemand neemt zonder toestemming aarde, graszoden, stenen of materialen van
plaatsen die tot het openbaar domein behoren weg.
HOOFDSTUK 3: HET UITSTALLEN OP OF BEZETTEN VAN DE OPENBARE WEG EN
CIRCUSSEN
3.1 UITSTALLEN OP OF BEZETTEN VAN DE OPENBARE WEG
3.1.1 Niemand bewaart auto’s op de openbare weg.
3.1.2 Verkopers van frieten, hotdogs of andere waren die op de plaats zelf opgegeten
worden, net zoals de markt- en foorkramers, oefenen om veiligheidsredenen hun activiteit
enkel uit op al dan niet tijdelijke staanplaatsen waarvoor het college van burgemeester en
schepenen een vergunning heeft afgeleverd.
3.1.3 Bomen en planten moeten zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan:
 over de rijweg hangt op minder dan 4,5 m boven de grond of het verkeer hindert;
 het zicht op verkeerssignalisatie, verkeersborden, verkeersspiegels, informatie aan de
bushaltes, e.d. hindert;
 over de gelijkgrondse berm of voetpad hangt op minder dan 2,5 m boven de grond.
Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel recht op bovenvermelde onroerende
goederen zoals eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularissen van een
gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.
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Ook obstakels die het zicht op verkeerssignalisatie, verkeersborden, verkeersspiegels,
informatie aan de bushaltes, e.d. hinderen worden verwijderd.
De gemeente voert van ambtswege en op kosten van de eigenaars de nodige werken uit,
indien die bewoners binnen de termijn die de burgemeester voorstelt geen gevolg geven aan
het verzoek bomen en planten te snoeien en obstakels te verwijderen die niet voldoen aan
bovenvermelde normen.
3.1.4 Niemand legt zonder toestemming van de burgemeester bouwmaterialen of andere
voorwerpen die kunnen hinderen op de openbare weg, of doet uitgravingen. Een doorgang
van tweederde blijft daarbij altijd vrij voor de voetgangers en de materialen en uitgravingen
worden reglementair gesignaleerd en verlicht.
Niemand stapelt die bouwmaterialen op braakliggende gronden zonder schriftelijke
toestemming van de eigenaar of gebruiker van die gronden.
3.1.5 Niemand opent de deksels van openingen in de openbare weg, behalve voor het
bevoorraden of het uitvoeren van onderhouds-, brandblussings- en reinigingswerken, of voor
verhuizingen, openbare toiletten, enz. Wie dergelijke deksels opent, sluit ze opnieuw en treft
de nodige veiligheidsmaatregelen wanneer de deksels geopend zijn.
3.1.6 Geen plein, straat, straatje, doorgang, steeg of voetweg wordt aangelegd, gewijzigd of
tenietgedaan zonder een besluit van het bevoegde orgaan, en dit volgens de
voorgeschreven procedure.
3.1.7 Niemand voert werken op of onder de openbare weg uit zonder schriftelijke
toestemming van de burgemeester. Voor geringe of spoedeisende werken is een aangifte bij
de politie voldoende, onmiddellijk na het begin van de werken. Iedereen die zonder deze
toestemming of aangifte werken uitvoert op of onder de openbare weg, herstelt die
onmiddellijk in de toestand vóór de werken.
3.1.8 Wie brandstoffen, goederen en materialen op de openbare weg aflaadt, hindert de
weggebruikers niet. Brandkranen en alle andere openbare toestellen blijven daarbij altijd vrij.
Iedereen die aan zijn woning of zijn inrichting brandstoffen, goederen en materialen doet
laden of lossen, ruimt die zo spoedig mogelijk op en reinigt het gedeelte van de openbare
weg waar afval daarvan zou liggen of laat dat reinigen.
De gemeentelijke diensten ruimen en reinigen van ambtswege en op kosten van de
betrokkene die nalaat dit zelf te doen, onverminderd de straffen in dit reglement.
3.1.9 Uithangborden, affiches, aanplakborden, lantarens, om het even welke hangkasten,
automatische verdelers, containers, weegtoestellen of alle soortgelijke voorwerpen worden
enkel aan de openbare weg grenzende gevel gehangen of op de openbare weg geplaatst als
de burgemeester daarin heeft toegestemd voor tijdelijke toestanden of het college van
burgemeester en schepenen voor bestendige toestanden. Daarnaast zorgen de
verantwoordelijken ook voor de nodige vergunningen volgens de wettelijke en reglementaire
bepalingen over de organisatie van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, de wetten en
algemene verordeningen over de grote wegen en de algemene regels op het aanplakken en
reclame maken.
3.1.10 Wie niet-vergunde voorwerpen, koopwaren, uithangborden, aanplakborden,
publiciteitspanelen of opschriften op de openbare weg of tegen de direct aan de openbare
weg grenzende huisgevels plaatst, neemt die weg op het eerste bevel van de politie. Als de
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verantwoordelijke dit nalaat, verwijdert het gemeentebestuur ze zelf en op kosten van de
overtreders. Die kunnen bovendien zelfs dan gestraft worden met de straffen in dit
reglement.
3.1.11 Niemand hangt of spant spandoeken, kabels, draden, lichtreclames, niet
reglementaire borden, versieringen en dergelijke over de openbare weg zonder schriftelijke
toestemming van de burgemeester. Als de eigenaars weigeren de voorwerpen weg te
nemen waarvoor ze geen toestemming hebben om ze te hangen of spannen, dan doet het
gemeentebestuur dit zelf en op kosten van de overtreders. Die kunnen bovendien zelfs dan
gestraft worden met de straffen in dit reglement.
3.1.12. Wie uithangborden, publiciteitspanelen, slagzinnen, opschriften, spandoeken, lichtreclames en dergelijke aanbrengt die een evenement aankondigen dat plaatsheeft op een bepaalde datum, verwijdert die binnen een week na het einde van het evenement.
Als de verantwoordelijke dit nalaat, verwijderen de gemeentediensten ze van ambtswege, op
kosten van de verantwoordelijken. Die kunnen bovendien zelfs dan gestraft worden met de
straffen in dit reglement.
3.1.13 Niemand plaatst zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester wagens,
aanhangwagens, mobiele panelen, bestelwagens en opleggers op het openbare domein, om
uitsluitend reclame of publiciteit te maken.
3.1.14 Verkeers- en signalisatieborden die geplaatst worden bij een bezet gedeelte van het
openbaar domein mogen uitsluitend Nederlandstalige vermeldingen bevatten. Op het eerste
verzoek van de gemeente worden borden die strijdig zijn met deze bepaling verwijderd. Als
de verantwoordelijke dit nalaat, verwijderen de gemeentediensten ze van ambtswege, op
kosten van de verantwoordelijken. Die kunnen bovendien zelfs dan gestraft worden met de
straffen in dit reglement.
3.2 PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING OPENBAAR DOMEIN
3.2.1 Niemand neemt het openbaar domein privatief in gebruik zonder voorafgaande
schriftelijke vergunning van de burgemeester. Die vermeldt welke signalisatie de
vergunninghouder eventueel plaatst.
3.2.2 De privatieve ingebruiknemingen van openbaar domein worden volgens hun duur
onderscheiden in tijdelijke en blijvende ingebruiknemingen.
3.2.3 Bij tijdelijke ingebruiknemingen wordt het openbaar domein gedurende slechts een
zeer korte tijd aan zijn openbare bestemming onttrokken. Op het openbaar domein
geplaatste inrichtingen zijn meestal opneembaar en worden volledig bovengronds geplaatst.
Bij blijvende ingebruiknemingen wordt meestal gebruik gemaakt van vaste inrichtingen, die
nagenoeg altijd steun vinden in de grond, zoals overdekte inrichtingen, gesloten inrichtingen
en de inrichtingen met een vloer die al dan niet in de grond bevestigd is. Voor deze vaste
inrichtingen is altijd een stedenbouwkundige vergunning vereist.
3.2.4 Uitsluitend de gemeente is bevoegd om een vergunning af te leveren voor de tijdelijke
of blijvende ingebruikneming van openbaar domein van de gemeente.
Wie een gewestweg of de aanhorigheden ervan in gebruik wil nemen, dient een
vergunningsaanvraag in bij het Vlaamse gewest, beheerder van de weg, en bij het
gemeentebestuur, belast met de politie op de openbare wegen.
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3.2.5 Wie het openbaar domein tijdelijk in gebruik wenst te nemen, vraagt dit aangetekend
en in drievoud aan de burgemeester aan, minstens drie maanden vóór de datum van de
activiteit, tenzij een specifiek reglement het anders bepaalt.
De aanvraag vermeldt:
 een duidelijke omschrijving van de activiteit en in het bijzonder de aard ervan;
 de plaats, de datum, het tijdstip en de duur (benaderend tijdschema) van de activiteit;
 het verwachte aantal bezoekers;
de identiteit van een verantwoordelijke, die minstens 18 jaar oud moet zijn.
3.2.6 De ingebruikneming van voetpaden kan worden toegestaan voor zover die voldoende
breed zijn, zodat de plaatsing van de inrichtingen het verkeer van de voetgangers en de
kinderwagens niet hindert.
Het voetpad wordt nooit over de gehele breedte ingenomen. Er blijft altijd een vrije doorgang
van minstens tweederde van het voetpad behouden voor de voetgangers en er wordt
bijzondere aandacht geschonken aan de veiligheid van die categorie deelnemers aan het
verkeer.
3.2.7 Indien een omheining de inrichting omsluit, is het ondoorzichtige gedeelte van die
afsluiting maximum 0,80 m hoog en is elke opbouw daarboven doorzichtig.
3.2.8 De toegang tot de inrichting is niet groter dan noodzakelijk is om ze te kunnen
betreden.
3.2.9 De toegang tot de inrichting bemoeilijkt niet de evacuatiemogelijkheden van de
gebouwen en lokalen die onderworpen zijn aan de brandpreventie of maakt die ontruiming
niet onmogelijk.
3.2.10 De vergunninghouders nemen alle voorzorgen om papier, etensresten, vruchten, afval
en de voorwerpen op te ruimen die van hun inrichting voortkomen en die hun cliënteel al dan
niet heeft weggeworpen.
3.2.11 Indien de inrichting een verhoogde vloer bevat, bestaat die uit panelen van maximum
2,50 m bij 1,50 m om een vlugge demontering en ontruiming mogelijk te maken. De oprit tot
een toegang op hoger vloerniveau heeft een schuine helling.
3.2.12 De ingebruikneming van de openbare plaats heeft niet tot gevolg dat bij wet of
verordening vastgelegde erfdienstbaarheden van algemeen nut en nutsvoorzieningen, zoals
onder meer hydranten, mangaten en deksels, moeilijk of niet meer gebruikt kunnen worden.
3.2.13 De inrichting mag in geen geval het uitzicht op verkeerstekens verminderen of
onmogelijk maken. Oversteekplaatsen voor voetgangers blijven in alle omstandigheden goed
zichtbaar.
3.2.14 De organisatoren beschadigen het voetpad niet. De normale afwatering blijft
behouden.
3.2.15 De vergunninghouders veranderen de vergunde inrichting niet zonder toestemming
van de burgemeester.
3.2.16 De vergunninghouders zijn, zowel tegenover derden als het gemeentebestuur,
aansprakelijk voor het verlies, de beschadigingen, de ongevallen, de schade en alle
gevolgen die voortspruiten uit de plaatsing, het bestaan, het onderhoud, de wijziging of de
schorsing van de toegestane inrichting.
8

3.2.17 De gemeente kan de vergunning wijzigen of herroepen, zonder enig recht op
schadevergoeding voor de vergunninghouder.
Die wijziging of intrekking wordt meegedeeld bij aangetekende brief, waarin een termijn
wordt gesteld voor de wijziging of verwijdering van de inrichting. De vergunninghouders
geven hieraan gevolg binnen de gestelde termijn en herstellen de plaats in de vorige staat
als de vergunning wordt ingetrokken. Zij betalen de kosten daarvoor.
3.2.18 Indien de vergunninghouders de opgelegde voorwaarden niet naleven, kunnen zij
bestraft worden met de straffen in deze verordening en worden de eventueel daaruit
voortvloeiende kosten op hen verhaald.
3.2.19 Alle bepalingen van dit onderdeel zijn uitvoerbaar tegenover de vertegenwoordigers of
rechtsopvolgers van de vergunninghouder.
3.2.20 Indien een onteigening voor het algemene nut enige wijziging in de verleende
vergunning of zelfs de opheffing ervan tot gevolg heeft, kan de vergunninghouder geen
aanspraak maken op enige schadevergoeding door de vergunninggever.
3.2.21 De vergunning vervalt automatisch indien ze gedurende één jaar niet gebruikt wordt.
3.3 CONTAINERS, ANDERE DAN HUISHOUDELIJKE AFVALCONTAINERS
3.3.1 Wie een container op openbaar domein wil plaatsen, vraagt dit minstens één week op
voorhand aan bij de politie. De burgemeester beslist aan de hand van het advies van de
politie.
3.3.2 Iedere container op het openbaar domein wordt gesignaleerd zoals de regelgeving
daarover het voorschrijft.
3.3.3 Wanneer een container geplaatst wordt langs de zijde van de rijbaan waar een
parkeerverbod van toepassing is op een openbare weg met verplicht parkeren, wordt er ook
een parkeerverbod langs de andere zijde van de rijbaan ingesteld. Dit verbod wordt aan de
weggebruikers kenbaar gemaakt door het voorgeschreven verkeersteken.
3.3.4 Wanneer bij het plaatsen van een container op de openbare weg de rijbaan minder dan
4 meter breed zou worden, wordt er aan de overzijde van de rijbaan een parkeerverbod
ingesteld.
3.3.5 Het parkeerverbod begint 20 m voor de container en eindigt 20 m er voorbij en dient
minstens 24u vooraf te worden geplaatst.
3.3.6 Wanneer het verkeer moet omgeleid worden wegens het plaatsen van een container,
wordt langsheen de volledige omleidingsroute de nodige signalisatie geplaatst, vanaf de
plaats waar de omleiding begint tot de plaats waar de omleiding eindigt.
3.3.7 De signalisatie van de container wordt met de meeste zorg aangebracht en zo zuiver
mogelijk gehouden, zodat de weggebruikers haar kunnen identificeren.
3.3.8 Onmiddellijk nadat de container geplaatst is, wordt de signalisatie op de container
aangebracht.
3.3.9 De afmetingen van de verkeerstekens die een container signaleren, moeten
overeenstemmen met de toepasselijke regelgeving.
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3.3.10 Het gele knipperlicht werkt tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de
dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een
afstand van 200 m. Bij helder weer maakt de verlichting de signalisatie zichtbaar van op
minstens 150 m.
3.3.11 De persoon die opdracht geeft de container te plaatsen, zorgt voor het signaleren
ervan. Als die persoon dit nalaat, zorgt het gemeentebestuur hiervoor op kosten van de
nalatige verantwoordelijke.
3.3.12 De persoon die de verkeerstekens heeft geplaatst, neemt ze weg zodra de container
van het openbaar domein wordt verwijderd. Als die persoon dit nalaat, zorgt het
gemeentebestuur hiervoor, op kosten van de nalatige verantwoordelijke.
3.3.13 De container wordt alleen op het openbaar domein geplaatst om materialen of afval te
bergen van werken die in de onmiddellijke nabijheid worden uitgevoerd. Niemand stort in de
container materialen of afval van werken die op een andere plaats worden uitgevoerd of
huisvuil.
3.4 CIRCUSSEN
3.4.1 Wie een staanplaats voor een circus op het openbaar domein wil, dient daartoe
minstens acht weken voor de datum van de eerste voorstelling schriftelijk een aanvraag in bij
het college.
3.4.2 De aanvraag bevat volgende gegevens:
 de gewenste staanplaats;
 of er wagens geparkeerd worden bij het circus;
 de data en uren van de voorstelling(en);
 de naam en het adres van de verantwoordelijke uitbater(s);
 het nummer van het handelsregister en het BTW nummer;
 de nodige attesten van een erkend controle-organisme dat de gebruikte materialen
beantwoorden aan de normen in het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming
(ARAB);
 een bewijsstuk dat de verantwoordelijken hun wettelijke aansprakelijkheid hebben
verzekerd;
 of er minderjarigen tewerkgesteld worden in en om het circus;
 of er reclamepanelen geplaatst zullen worden op het openbare domein en waar.
3.4.3 De aanvragers ontvangen een document met de na te leven voorwaarden bij de
voorstelling(en), dat ze voor akkoord ondertekenen en terugzenden aan het college vóór ze
de staanplaats innemen.
3.4.4 Het college beslist of de gevraagde staanplaats wordt toegekend en of reclamepanelen
geplaatst mogen worden op het openbaar domein, op basis van bovenvermelde gegevens
en eventuele andere relevante feitelijke omstandigheden.
3.4.5 De uitbaters van circussen die een staanplaats verkregen hebben, leven volgende
verplichtingen na:
 zich gedragen naar de bepalingen van de algemene gemeentelijke politieverordening, in
het bijzonder die over de brandpreventie;
 het circus niet opstellen of afbreken tussen 22.30 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens;
 geen wagens parkeren op de staanplaats, behalve:
 woonwagens;
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wagens die drijfkracht leveren;
wagens die één geheel vormen met het circus door hun bijzondere constructie en die
gemeld werden als de staanplaats werd aangevraagd.
Deze wagens worden opgesteld achter de attracties, voor zover de beschikbare oppervlakte het toelaat. Het college beslist hierover, zonder beroepsmogelijkheid.
de wagens die niet op de staanplaats mogen staan op zijn laatst de dag vóór de eerste
voorstelling plaatsen waar de politie het oplegt;
de infrastructuur van het circus en de wagens op het terrein deugdelijk onderhouden;
luiken enkel laten uitspringen als ze het verkeer niet belemmeren;
op zijn laatst om 1 uur ’s nachts de activiteiten van het circus staken;
geen noodhoorns en sirenes gebruiken;
geen toestellen gebruiken die krachtig en storend muziek produceren;
wanneer er elektronisch versterkte muziek wordt gebruikt boven de 85 dB(A) dient een
geluidsafwijking te worden aangevraagd bij het college;
luidsprekers of geluidsversterkers enkel opstellen binnen het circus zelf en de
galmopeningen ervan naar de grond richten;
na 22.30 uur alleen gedempt muziek maken;
geen premies aanbieden aan de bezoekers of loterijen organiseren, behalve bij een
liefdadigheidsfeest of gala-avond waarin het college van burgemeester en schepenen
voorafgaandelijk en schriftelijk heeft toegestemd;
de staanplaats netjes opruimen na het beëindigen van de voorstelling(en) en vóór het
vertrek, anders zullen de gemeentelijke diensten dit doen op kosten van de uitbater;
de staanplaats volledig ontruimen tegen 18 uur op de dag na de laatste voorstelling(en).

HOOFDSTUK 4: EVENEMENTEN
4.1 ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN
4.1.1 Niemand organiseert op een openbare plaats om het even welk evenement, (zoals
bals, fuiven, concerten, recitals, spelen, sportwedstrijden, prijskampen of vertoningen) dat
samenscholingen veroorzaakt, het verkeer belemmert, de voorbijgangers hindert of
ongemakken veroorzaakt, tenzij voldaan is aan de bepalingen van artikel 2.1.3. De
burgemeester kan aan die vergunning voorwaarden verbinden voor afvalpreventie en
selectieve inzameling.
4.1.2 De organisatoren van evenementen leven de bepalingen na van het specifieke
evenementenreglement/fuifreglement.
4.1.3 Uitgezonderd de wettelijke bepalingen over de jacht, mag niemand zonder
voorafgaande toestemming van de burgemeester bij om het even welke gelegenheid in de
gemeente:
 vreugdevuren aanleggen;
 knalpotten afvuren;
 vuurwerk afsteken;
 wensballonnen oplaten;
 voetzoekers en andere kleine vuurwerkproducten doen ontploffen;
 vreugdeschoten afvuren bij een huwelijk;
 vuurwapens afschieten.
4.1.4 Basejumpen, elastiekspringen en kooivechten zijn verboden op het grondgebied van
de gemeente tenzij met toestemming van de burgemeester.
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4.1.5 Men mag gemaskerd, vermomd, verkleed of met volledig bedekt gezicht op een
openbare plaats zijn op de dagen waarop carnaval/Halloween gevierd wordt, voor zover de
gemeente die viering erkend heeft. De burgemeester kan schriftelijk toestaan dat men op
andere dagen gemaskerd, vermomd of verkleed op een openbare plaats is.
Na middernacht draagt niemand op een openbare plaats nog een masker.
4.1.6 De carnavals-/Halloweenvierders onthouden zich van ieder woord, daad of handeling
en dragen ook geen kleren die strijdig zijn met de goede zeden of kwetsend of eerrovend
voor hun medeburgers.
4.1.7 Niemand bootst bij het carnaval/Halloween de seinen of geluiden van de hulpdiensten
na.
4.1.8 Carnavals-/Halloweenvierders dragen geen wapen en oefenen geen geweld uit.
HOOFDSTUK 5: NUMMERING VAN DE HUIZEN – SIGNALISATIE VAN OPENBAAR NUT
5.1 NUMMERING VAN DE HUIZEN
5.1.1 De eigenaars brengen een huisnummer aan op de woningen die ze bezitten en
eventueel op de brievenbus tegen de openbare weg indien de woning niet onmiddellijk
grenst aan de openbare weg, zodanig dat een huisnummer van op de openbare weg en bij
duisternis leesbaar is.
5.1.2 Na de toekenning van een nieuw huisnummer, mag het oude maximaal nog twee jaar
op het huis aangebracht blijven. Het wordt met een zwarte streep doorgehaald.
5.1.3 Bij herbouwing, verandering, bepleistering of het schilderen van een gebouw, laten de
eigenaars het huisnummer zichtbaar of ze herplaatsen het binnen acht dagen nadat het
buitenwerk voltooid is
5.2 SIGNALISATIE VAN OPENBAAR NUT
5.2.1 Tenzij bijzondere wetten en besluiten het anders regelen, laten de eigenaars en
gebruikers van gebouwen die langs de openbare weg liggen een openbaar bestuur of
personen belast met een openbare dienst toe voorwerpen, signalisatie, installaties of
leidingen van algemeen nut op de gevels van die gebouwen aan te brengen, te
onderhouden, herstellen of vervangen.
5.2.2 De eigenaars en gebruikers worden op voorhand schriftelijk verwittigd van het begin en
de aard van het werk voor signalisatie van openbaar nut en de wijze waarop de
werkzaamheden worden uitgevoerd.
5.2.3 Alleen het openbaar bestuur of de personen die ze hebben aangebracht of doen
aanbrengen, verwijderen of verplaatsen bovenvermelde signalisatie van openbaar nut.
5.2.4 Bovenvermelde signalisatie van openbaar nut wordt niet bedekt of aan het zicht
onttrokken. Niemand zorgt ervoor dat ze moeilijk of onmogelijk te bereiken zijn.
5.2.5. Indien bij bovenvermelde werkzaamheden schade wordt toegebracht aan de gevel,
kan de eigenaar van het pand bij het betrokken bestuur een schadevergoeding vragen.
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HOOFDSTUK 6: BRANDVEILIGHEID
6.1 BRANDKRANEN - MAATREGELEN TOT VRIJWARING EN BESTRIJDING VAN BRANDEN WATERVOORRADEN VOOR HET BLUSSEN VAN BRANDEN

6.1.1 De brandkranen blijven altijd vrij en gemakkelijk bereikbaar. Die kranen en de
bijbehorende conventionele tekens worden nooit aan het zicht onttrokken.
6.1.2 Wie een brand ontdekt, waarschuwt de hulpdienst.
6.1.3 De eigenaars, huurders, gebruikers van gebouwen, of eenieder die onder welke
hoedanigheid ook het beheer heeft over de betrokken gebouwen, waarin brand is ontstaan,
verlenen de brandweer, het personeel van de water-, gas- of elektriciteitsmaatschappij en
van de politie en hun materieel op hun eerste verzoek toegang tot die gebouwen en dit
zolang hun aanwezigheid nodig is.
6.1.4 Bij brand weigeren de eigenaars en huurders van aangrenzende plaatsen of
eigendommen de toegang tot hun woonplaats niet aan het personeel van de brandweer, van
de water-, gas- of elektriciteitsmaatschappij en van de politie en hun materieel. Die eigenaars
en huurders stellen hun watervoorziening ter beschikking.
6.1.5 De leider van de blusoperaties wacht de bevelen van de burgemeester niet af en laat
een bouwwerk gedeeltelijk slopen als dat bij een brand dringend vereist is voor het blussen
of het beschermen van mensenlevens.
6.1.6 Niemand roept de veiligheids- en hulpdiensten op zonder gegronde reden.
6.1.7 Onbevoegde personen komen niet in de omgeving van een brandhaard.
6.1.8 Hooi-, stro-, hout- of andere mijten met brandbare voorwerpen staan minstens twintig
meter van een woning of een gebouw en minstens tien meter van het openbaar domein.
Niemand rookt op plaatsen met dergelijke mijten.
6.2. BRANDPREVENTIE OP KERMISSEN, MARKTEN EN BIJ GEBRUIK VAN TENTEN
Algemene voorwaarden
6.2.1 Definities:
 doel: de minimale eisen bepalen waaraan de opstelling van een kermis, markt of tenten
moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten
verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken;
 toepassingsgebied: alle plaatsen waar een kermis of een markt in de open lucht worden
georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur ervan. Het geldt ook in alle tenten die
toegankelijk zijn voor het publiek, vanaf een bezetting met 100 personen;
 terminologie: zie bijlage 1 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling
van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe
gebouwen moeten voldoen;
Onder een kermisattractie worden eveneens al zijn bijhorigheden verstaan, zoals
woonwagens, voertuigen, stroomgroepen, enz.;
Onder een marktkraam wordt verstaan: elk verkooppunt of elke verkoopstand in de
breedste betekenis van het woord;
 reactie bij brand van de materialen: zie bijlage 5/1 van het koninklijk besluit van 12 juli
2012 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing
waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
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6.2.2 De overige bepalingen over brandveiligheid in deze verordening blijven ook van
toepassing op kermissen, markten en bij gebruik van tenten, voor zover ze niet strijdig zijn
met die van dit onderdeel.
Vestigingsplaats en toegangswegen
6.2.3 De organisator van een kermis, markt of activiteiten in tenten vraagt via de
burgemeester aan de territoriaal bevoegde brandweerzone advies over de bereikbaarheid en
de vestigingsplaats van de kermis, markt of tenten.
Voor de voertuigen van de brandweer is er daarbij altijd een toegangsweg waardoor aan
volgende eisen kan worden voldaan:
 de lage gebouwen (LG) kunnen genaderd worden tot op 60 m of minder;
 middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met
een grote bezetting of een bijzonder risico zijn altijd bereikbaar via de openbare weg.
6.2.4 In de eventuele festival- en/of evenementenperimeter ingenomen deel van het
openbaar domein dient ten allen tijde een vrije doorgang van 4 meter breedte en van 4 meter
vrije hoogte te worden verzekerd, met een minimale draaistraal van 11 m aan de binnenkant
en 15 m aan de buitenkant. Tussen de standen en de huisgevels dient een doorgang te zijn
van 1,5 meter breedte. De aan het publiek voorbehouden doorgangen moeten vrij blijven van
alle voorwerpen en hindernissen die een obstakel zouden kunnen betekenen, o.a.:
reclameborden, manden, bakken, schragen, hangende voorwerpen, afval...
Opstelling van de kermisattracties, marktkramen en tenten
6.2.5 De gebruikers van de kermisattracties kunnen geëvacueerd worden. Hiertoe worden
evacuatiewegen naar een veilige plaats vrijgehouden. De vrije breedte van deze wegen
bedraagt minstens 1,20 m.
6.2.6 Geen enkele kermisattractie, marktkraam of tent bevindt zich verder dan 60 m van een
plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
De rijen kermisattracties of marktkramen hebben minstens om de 30 m een vrije ruimte met
een minimumbreedte van 1,2 m.
Rondom elke tent is er altijd een vrije doorgang van minimaal 1,20 m breed, gemeten vanaf
de tentharingen.
6.2.7 Kermisattracties, marktkramen of tenten worden niet geplaatst boven ondergrondse
hydranten of op een afstand van minder dan 1 m van boven- en ondergrondse hydranten.
6.2.8 Kermis- of marktkramen waarin warme gerechten bereid worden, zijn gemakkelijk
bereikbaar voor de voertuigen van de hulpdiensten. Tot dergelijke kramen behoren onder
andere hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frietkramen,
barbecuestands, enz..
Brandbestrijdingsmiddelen
6.2.9 Elke stand(houder), per 150m² of deel ervan, ongeacht de aard van het aangeboden
product, dient binnen handbereik te beschikken over een brandbluseenheid van 6 kg ABC
bluspoeder of 6 liter AB blusschuim of 2 X 5 kg. CO2. Het gebruik van dit toestel dient
gekend te zijn bij de standhouder(s) en het personeel. De brandblussers dienen voorzien te
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zijn van een niet vervallen geldigheidsdatum of een keuringslabel met dito datum en stempel
van een erkend keuringsorganisme.
De standhouders die ter plaatse warme gerechten bereiden, dienen bijkomend te beschikken
over een branddeken. Zowel de brandblusser als het branddeken bevinden zich op/in de
stand binnen handbereik.
6.2.10 De bevoegde brandweerpost kan bijkomende blusmiddelen eisen volgens de risico’s.
Warmtebronnen en brandstoffen
6.2.11 De uitbaters van kermisattracties dienen vooraf aan de brandweer de plaatsen mee te
delen waar warmtebronnen worden opgesteld. Zij dienen zich te schikken aan mogelijke
aanbevelingen van de brandweer met betrekking tot de opstelling van de warmtebronnen.
Gasflessen worden veilig opgesteld, zodat ze niet kunnen omvallen, en in elk geval buiten
een tent. Ze belemmeren de doorgangen niet.
Bij gebruik van tenten worden gasflessen zoveel mogelijk gegroepeerd, waarbij de opslagplaats bij voorkeur met hoge hekken afgesloten wordt voor het publiek. De brandweer kan
die afgesloten ruimte vlot bereiken.
Verwarmingstoestellen met petroleum mogen enkel gebruikt worden met voorafgaande
toestemming van de brandweer.
Verlichtingstoestellen met open vlam zoals toortsen blijven ten allen tijde verboden.
Tafelkaarsen zijn met voorafgaande toestemming wel toegelaten.
In geen geval mogen warmtebronnen rechtstreeks in contact kunnen komen met het publiek.
In de onmiddellijke omgeving van de warmtebronnen mogen geen brandbare materialen
liggen.
6.2.12 Gasinstallaties voldoen aan de regelgeving daarover en aan de regels van goed
vakmanschap. Er wordt gezorgd voor een degelijke verluchting.
Elke volle gasfles die gevuld werd in een erkend vulcentrum is voorzien van een
veiligheidsetiket ( zwarte vlam op een rode achtergrond) en de gaskranen dragen een
plastiek zegel. De gasflessen dienen steeds rechtop te staan en beveiligd tegen omvallen.
De maximale keuringstermijn van deze gasflessen bedraagt, naargelang het type van de
fles, 10 of 15 jaar. Op de gasflessen wordt steeds de datum van de eerste keuring en de
herkeurdatum ingeslagen door een erkend organisme.
Gebruik van de juiste ontspanner:
afhankelijk van het type gas dient steeds gebruik gemaakt te worden van de juiste
ontspanner ( 28 of 37 mbar) op de gasfles.

Voor Butaan:
aan de uitgang van de gasflessen met butaan moet men altijd een drukregelaar (ontspanner)
plaatsen die druk van 1700 mbar naar 28 mbar reduceert.
Voor Propaan:
de propaaninstallaties dienen (vanaf 2 toestellen) altijd uitgerust te worden met een dubbele
ontspanning. Een eerste ontspanner wordt buiten aan de gasflessen geplaatst die de
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gasdruk reduceert van 7 bar naar 1,5 bar wat de aanbevolen druk is voor het binnentreden in
lokalen. De tweede ontspanner, geplaatst juist voor de gebruikstoestellen, reduceert de druk
van 1,5 bar naar 37 mbar of 50 mbar.
De plaatsing van een enkele ontspanner die de druk reduceert van 7 bar naar 37 mbar of 50
mbar mag slechts toegelaten worden wanneer de gasfles of gasflessen slechts aangesloten
zijn aan één toestel.
Vaste gasinstallaties dienen jaarlijks gekeurd te worden. Het geldige keuringsattest dient
aanwezig te zijn in de stand.
Gebruik van soepele leidingen volgens de Europese norm EN 559:
voor gebruiksinstallaties op butaan of propaan mogen GEEN andere slangen gebruikt
worden dan deze die aanvaard zijn voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen in de gasfase.
Op de slangen zijn leesbare, onuitwisbare markeringen aangebracht met maximum één
meter tussen elke markering. Bij deze markeringen staat tenminste de waarde van de
maximale werkdruk (min 15 bar), alsook het fabricagejaar, het merk of logo van de fabrikant
en de aard van het gas waarvoor de slang mag gebruikt worden.
De slang mag maximum 2 meter lang zijn en dient om de 5 jaar vervangen te worden.
De uiteinden van de slang worden vastgehecht door spanbeugels op de slangnippels die
aangepast zijn aan haar inwendige diameter.
De aandacht van de gebruiker dient gevestigd te worden op de goede staat van de slang.
6.2.13 Kook-, bak-, braad- en verwarmingstoestellen worden uitsluitend gevoed door elektriciteit of gas. Barbecues of een afgeschermd verwarmingstoestel mogen ook met vaste
brandstoffen gevoed worden.
6.2.14 Ballonnen met brandbaar gas zijn verboden.
6.2.15 Brandstoffen worden altijd buiten de tent opgeslagen.
Elektrische installaties
6.2.16 De organisator van de kermis, markt of activiteiten in één of meer tenten zorgt voor
wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de kermisattracties, standhouders
en kramen eventueel kunnen aansluiten. De installaties die aangesloten zijn op die
verdeelborden voldoen aan de regelgeving daarover en de regels van goed vakmanschap.
6.2.17 De uitbaters van een kermisattractie of (markt)kraam die beschikken over een
attractie, kraam of wagen met een elektrische installatie, leggen daarvan een positief
controle verslag voor, opgesteld door een erkende dienst voor technische controle. Dit
verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden. Hetzelfde geldt voor de organisator van een
activiteit in één of meerdere tenten die beschikt over een elektrische installatie.
Uitgangen van tenten
6.2.18 Per aanwezige persoon is de uitgang van een tent 1 cm breed. De totale bezetting
wordt berekend op 2 personen per m² netto-oppervlakte. Die wordt bepaald in overleg tussen
de organisator en de brandweerzone.
Vanaf een bezetting tussen 100 en 250 personen zijn er minimum twee uitgangen aanwezig,
bij voorkeur in tegenovergestelde richting. Van 250 tot 500 personen zijn er minimum drie
uitgangen aanwezig. Daarboven is er iedere keer één bijkomende uitgang per begonnen
schijf van 500 personen.
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De breedte van de uitgangen wordt gemeten op een hoogte van 1,5 m boven de normale
vloerpas.
De voorgeschreven pictogrammen duiden de verschillende uitgangen aan en
veiligheidsverlichting verlicht voldoende deze uitgangen en hun respectieve pictogrammen.
Plaatsings- en gebruiksvoorschriften van tenten
6.2.19 Een attest bevestigt dat de tent werd opgebouwd volgens de plaatsingsvoorschriften.
6.2.20 De tent wordt gebruikt volgens de richtlijnen van de persoon die ze plaatst.
6.2.21 Bij een (nood)uitgang is het tentzeil niet dichtgevlochten.
6.2.22 Het tentzeil is minimum brandklasse A2 – M2 zelfdovend.
Slotbepalingen
6.2.23 Als de opstelling van de kermis, markt of tent of de onderlinge opstelling van de kermisattracties of (markt)kramen ingrijpend gewijzigd wordt, vragen de organisatoren via de
burgemeester het advies van de bevoegde brandweerzone aan.
6.2.24 Voor de organisatoren de tent in gebruik nemen, is het gunstige advies van de
brandweer vereist.
6.2.25 De brandweerzone en/of de politie controleert tijdens het opbouwen van de kermis de
naleving van deze verordening en de wettelijke voorschriften.
6.3 BRANDPREVENTIE IN HORECAZAKEN
Algemeen
Doel
6.3.1 Dit onderdeel bepaalt de minimale eisen voor de opvatting, de bouw en de inrichting
van horecazaken om:
 het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
 de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
 preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.
Toepassingsgebied
6.3.2 Dit onderdeel is van toepassing op alle horecazaken die permanent uitgerust zijn met
stoelen en/of tafels, zodat bezoekers eten of drank kunnen consumeren. Onder horecazaken
worden verstaan: zalen, restaurants, feestzalen, parochiezalen, kantines,
drankgelegenheden, cafés, verbruikszalen, tavernen, frieteethuizen, dansgelegenheden enz.
6.3.3 De bepalingen van dit onderdeel zijn van toepassing op alle gebouwen, lokalen of
plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang
heeft, onverminderd de voorschriften van andere reglementen die van toepassing kunnen
zijn.
Die gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "de horecazaak".
6.3.4 Deze bepalingen zijn niet van toepassing op instellingen van tijdelijke aard zoals
kermisinrichtingen, tenten en dergelijke.
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Terminologie
6.3.5 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
 basisnormen: het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen
voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten
voldoen, en zijn latere wijzigingen;
 netto-oppervlakte: de oppervlakte die beschikbaar is voor de aanwezige personen,
verminderd met de oppervlakte van vast meubilair, vestiaires en sanitair;
 stappenplan: de vaststelling van de uitvoeringstermijnen die de exploitant moet naleven
bij de aanpassingswerken. De bevoegde brandweerdienst bepaalt die termijnen in zijn
brandweerverslag;
 opvolgingscommissie: orgaan dat instaat voor de voortgangscontrole van het
stappenplan en dat afwijkingen adviseert;
 de gemeenteraad bepaalt de samenstelling en werking van de opvolgingscommissie.
Een deskundige brandpreventie van de bevoegde brandweerzone maakt ambtshalve
deel uit van de commissie.
Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen.
Reactie bij brand van de materialen
6.3.6 Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de
materialen wordt verwezen naar bijlage 5/1 van de basisnormen.
Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten en kunststoffen mogen
niet als wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden.
Bij herinrichting moeten bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds
respectievelijk van klasse Cfl-s2, C-s2, d2 en B-s1, d0 zijn, overeenkomstig bijlage 5/1 van
het K.B. van 07.07.1994 en zijn wijzigingen omtrent de basisnormen voor de preventie van
brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. De bekledingsmaterialen
van zitbanken en overgordijnen moeten verbeterd brandgedrag hebben volgens de normen
NBN EN 1021-1 en NBN EN 1021-2.
Volle, hardhouten parketvloeren die op een betonnen ondervloer aangebracht zijn, worden
als Cfl-s2 gerangschikt.
Bepaling van het aantal toegelaten personen
6.3.7 Het aantal toegelaten personen wordt bepaald volgens volgende criteria:
 de netto-oppervlakte:
 het aantal toegelaten personen bedraagt 1,4 per m2 netto-oppervlakte. Dit aantal
wordt naar het onmiddellijk hogere gehele getal afgerond;
 In horecazaken waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan worden
bepaald volgens het meubilair wordt het aantal toegelaten personen gelijkgesteld met
het aantal zitplaatsen;
 het aantal uitgangen: het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting
die overeenstemt met het aantal uitgangen, zoals dat hierna bepaald wordt;
 de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen:
 het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat
overeenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen
volgens punt 5.6. van bijlage 1 van de basisnormen;
 de nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt minimaal 0,80 m;
 In horecazaken die beschikken over slechts één uitgang met een nuttige breedte
kleiner dan 1,20 m bedraagt het aantal toegelaten personen 80.
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Het kleinste getal uit bovenvermelde berekeningen wordt aangenomen als het aantal
toegelaten personen.
Procedure
6.3.8 Er wordt voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd bij de burgemeester bij elke wijziging van de exploitatie of exploitant, transformatie- of renovatiewerken,
vernieuwing van de binneninrichting, wijziging van de netto-oppervlakte, bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden.
6.3.9 Wie een horecazaak openhoudt, opent of heropent heeft een exploitatievergunning
nodig, uitgereikt door de burgemeester, na advies van de brandweer. Die toestemming kan
altijd herzien worden.
Vestigingsplaats en toegangswegen
6.3.10 De toegangswegen worden bepaald in overleg en met akkoord met de brandweer.
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien noch de evacuatie noch de veiligheid van de personen noch
de actie van de brandweer daardoor in het gedrang komen.
Compartimentering en evacuatie
Algemeen principe
6.3.11 De horecazaak is als een compartiment afgescheiden van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, ongeacht of de uitbater en/of derden die gebruiken.
6.3.12 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 2 500 m2.
Evacuatie van de compartimenten
Aantal uitgangen
6.3.13 Elk compartiment heeft minimum:
- één uitgang, indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;
- twee uitgangen, indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen
bedraagt;
- 2 + n uitgangen waarbij "n" het gehele getal is onmiddellijk groter dan de deling door
1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer
dan 500 personen bedraagt.
6.3.14 De brandweer kan het minimum aantal uitgangen verhogen volgens de bezetting en
de configuratie van de lokalen.
6.3.15 Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.
6.3.16 Indien de exploitant een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gevestigd als
privé lokalen gebruikt, mag een uitgang van de horecazaak ook dienst doen als uitgang van
dit privé gedeelte.
6.3.17 Indien derden een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gevestigd als privé
lokalen gebruiken, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.
De uitgangen
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6.3.18 De uitgangen liggen zoveel mogelijk in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte.
Voorschriften voor sommige bouwelementen
Wanden
6.3.19 Het aanbrengen van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen
brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.
Structurele elementen
6.3.20 De structurele elementen (kolommen, dragende wanden, balken, vloeren,…) van de
inrichting dienen een weerstand tegen brand te bezitten overeenkomstig onderstaande
tabel. Indien de inrichting deel uitmaakt van een groter geheel dienen de structurele
elementen van de onderliggende bouwlagen eveneens te voldoen aan de gestelde eisen.

aantal bouwlagen

structuur van het gebouw
bovengrondse structuur
dakstructuur

ondergrondse
structuur **
1
n.v.t.
n.v.t.
R 60
2/3
R 30
R 30*
R 60
>3
R 60
R 30*
R 60
* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door
een bouwelement met EI 30.
** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau.
6.3.21 De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de
structurele elementen.
Plafonds en valse plafonds
6.3.22 In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse
plafonds een stabiliteit bij brand van 1/2 uur.
6.3.23 De ruimte tussen het plafond en het valse plafond wordt onderbroken door de
verlenging van alle verticale wanden die minstens een weerstand tegen brand van 1/2 uur
bezitten.

Voorschriften voor de constructie van compartimenten en evacuatiewegen
Compartimenten
6.3.24 De wanden tussen compartimenten hebben minstens de brandweerstand van de
structurele elementen, met een minimum van 1/2 uur.
Evacuatiewegen en vluchtterassen
6.3.25 De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand tegen
brand van de structurele elementen. Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn, indien die
beglaasde delen minimum 1 m verwijderd zijn van beglaasde delen van andere
buitenwanden.
6.3.26 De trappenhuizen geven toegang tot een evacuatieniveau.
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6.3.27 Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks hetzij via een
evacuatieweg.
6.3.28 De trappen hebben de volgende kenmerken:
a. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van 1/2 uur of dezelfde
constructieopvatting als een betonplaat met een weerstand tegen brand 1/2 uur;
b. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte
die kleiner is dan 1,20 m is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het
vallen;
c. de aantrede bedraagt in elk punt minstens 0,20 m;
d. de optrede bedraagt niet meer dan 18 cm;
e. de helling bedraagt niet meer dan 75% (maximaal hellingshoek 37°);
 Zij zijn van het “rechte" type. “Wenteltrappen” worden toegestaan als ze verdreven treden
hebben die, naast de vereisten in voorgaande punten a, b, d en e, een aantrede van
minstens 24 cm hebben op de looplijn.
6.3.29 Een doodlopende evacuatieweg is niet langer dan 15 m.
6.3.30 De deuren op de evacuatiewegen bezitten geen vergrendeling die de evacuatie kan
belemmeren.
6.3.31 De afstand van op elk punt van de horecazaak tot aan de dichtstbijzijnde uitgang
bedraagt maximaal:
– 20 m indien er maar één uitgang is;
– 25 m indien er twee of meerdere uitgangen zijn.
6.3.32 De uitgangen liggen zoveel mogelijk in tegenovergestelde zones van het
compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte.
6.3.33 Als veilige ruimten worden beschouwd: een ander compartiment of een ruimte in de
open lucht die minstens 6 m verwijderd is van het gebouw en in verhouding staat tot de hoeveelheid gebruikers van de weg. Voor de berekening van deze veilige ruimte wordt rekening
gehouden met de volledige maximale capaciteit van de horeca-inrichting en 2 personen per
m².
6.3.34 Uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie en die geen weerstand
tegen brand van 1/2 uur hebben, geven op een evacuatieniveau niet uit op een
evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg,
behalve bij de laatste 3 m van deze evacuatieweg.
6.3.35 De evacuatiewegen en uitgangen bevatten geen voorwerpen die de evacuatie kunnen
belemmeren.
Draaizin van de toegangsdeuren
6.3.36 De deuren draaien ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang open.
In instellingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur naar
binnen draaien.
In instellingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen draait minstens één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang open.
In instellingen met een capaciteit vanaf 100 personen draaien alle uitgangsdeuren in beide
richtingen ofwel in de richting van de uitgang open.

21

6.3.37 Draaideuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren worden niet toegelaten
als uitgang.
De vleugels van glazen deuren dragen een merkteken dat volstaat om zich rekenschap te
geven van hun aanwezigheid.
6.3.38 Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, is uitgerust met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle
breedte opent wanneer de energiebron uitvalt die de deur doet werken.
Signalisatie
6.3.39 De signalisatie van de uitgangen en nooduitgangen voldoet aan de ”Codex over het
welzijn op het werk”.
Boventallige deuren die niet voldoen aan de criteria van uitgang of nooduitgang worden met
de juiste pictogrammen aangeduid (geen groenwitte). Deuren die niet naar uitgangen leiden,
krijgen de vermelding “GEEN UITGANG”.
Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten
Technische lokalen en ruimten
Algemeen
6.3.40 Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment.
Verwarming en brandstof
Stookplaatsen
6.3.41 De stookplaats beschikt over een hoge- en lage verluchting.
Op een verwarmingsinstallatie met olie wordt een automatische blusinstallatie aangebracht.
Bij een verwarmingsinstallatie met gas wordt altijd een buitenafsluiter aangebracht.
In een strook van 1 m rond de stookinstallatie worden geen brandbare materialen
opgeslagen.
Indien de stookplaats gecompartimenteerd is door wanden met een brandweerstand van
minimum 1 uur en door zelfsluitende deuren met een brandweerstand van een half uur, is
een automatische blusinstallatie niet nodig.
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 B 61-001.
Lokale verbrandingstoestellen
6.3.42 Verwarmingstoestellen die niet op elektriciteit werken, zijn aangesloten op een
schoorsteen.
Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of houders met vloeibare
brandstoffen worden niet toegelaten in de horecazaken.
Butaan- en propaangas in flessen
6.3.43 Butaan- en propaangas in flessen worden in de open lucht ondergebracht, net zoals
de lege flessen ervan. De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast.
Keukens
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6.3.44 Enkel keukens met een frituurtoestel worden van de andere gebouwdelen gescheiden
door wanden met weerstand tegen brand van 1 uur en door (bij brand) zelfsluitende deuren
of luiken met een brandweerstand van een half uur.
De keuken dient niet gecompartimenteerd ten opzichte van het voor publiek toegankelijke
gedeelte indien de (vaste) frituurtoestellen (met een gezamenlijke olie-inhoud van meer dan
8 liter) voorzien worden van een vaste automatische blusinstallatie die tevens de
energietoevoer automatisch onderbreekt.
Uitrusting van de gebouwen
Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie
6.3.46 Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten
en aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
Veiligheidsverlichting
6.3.47 De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de
liftkooien en de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek hebben
veiligheidsverlichting. Die mag gevoed worden door de normale stroombron. Indien die
uitvalt, voeden één of meer autonome stroombronnen de verlichting.
6.3.48 Autonome verlichtingstoestellen die aangesloten zijn op de kring die de bewuste
normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen
voor een goede werking bieden.
Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen
6.3.49 Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed
vakmanschap.
Meldings- en alarminstallaties
6.3.50 Deze installaties worden vastgesteld na advies van de bevoegde brandweerdienst.
6.3.51 Elke horecazaak heeft een vast telefoontoestel. Dat vermeldt de oproepnummers van
de hulpdiensten en de naam, het adres en het telefoonnummer van de horecazaak.
6.3.52 In horecazaken met een capaciteit vanaf 100 personen is een alarmsysteem
beschikbaar, waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet de
horecazaak zo spoedig mogelijk te verlaten.
Een alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het
publiek toegankelijke lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn.
Brandbestrijdingsmiddelen
6.3.53 De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen.
6.3.54 Het personeel heeft duidelijke instructies gekregen over de taakverdeling bij brand en
over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. Die instructies worden vermeld in het
veiligheidsregister.
6.3.55 Het brandbestrijdingsmateriaal is:
 goed onderhouden;
 beschermd tegen vorst;
 doelmatig gesignaleerd;
 gemakkelijk bereikbaar;
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 oordeelkundig verdeeld.
Het kan altijd onmiddellijk werken.
Andere technische installaties (verluchting, rook- en warmteafvoerinstallaties,…)
6.3.56 De bevoegde brandweerdienst kan volgens de risico’s bijkomende eisen opleggen
voor andere technische installaties.
Onderhoud en periodieke controle
Onderhoud
6.3.57 De technische uitrusting van de horecazaak zoals dampkappen, enz. wordt in goede
staat gehouden.
Periodieke controle
6.3.58 De verantwoordelijke laat volgende installaties periodiek controleren, hetzij door een
bevoegde persoon (BP) hetzij door een bevoegde installateur (BI) hetzij door een daartoe
erkende Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC):
installatie
controleorgaan periodiciteit
Personenliften
EDTC
Zie reglementering daarover
Goederenliften
EDTC
Zie reglementering daarover
Centrale verwarming en schouwen
BI/BP
jaarlijks
Alarm *
BI/BP
jaarlijks
Branddetectie *
BI/BP
jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen *
BI/BP
jaarlijks
Individuele gasverwarmingstoestellen* BI/BP
jaarlijks
Gasinstallatie *
BI/BP
vijfjaarlijks
Laagspanning *
EDTC
vijfjaarlijks
Veiligheidsverlichting
BI/BP
jaarlijks
Veiligheidsverlichting
EDTC
vijfjaarlijks
Hoogspanning van de zaak
EDTC
jaarlijks
* worden bovendien gecontroleerd bij:







elke wijziging van exploitatie of exploitant;
transformatie- of renovatiewerken;
vernieuwing van de binneninrichting;
wijziging van de netto-oppervlakte;
bestemmingswijziging;
elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden.

Veiligheidsregister
6.3.59 In elke horecazaak kunnen de bevoegde personen een veiligheidsregister inzien. Het
bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen:
 exploitatievergunning;
 brandweerverslag;
 aantal toegelaten personen;
 verslagen van de periodieke controles;
 instructies bij brand;
 verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien
van toepassing).
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Overgangsbepalingen
6.3.60 Als overgangsmaatregel kan de burgemeester voor bestaande inrichtingen termijnen
toestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren.
6.3.61 De brandweer legt de termijnen van de overgangsbepalingen op. Ze gebruikt
volgende leidraad:
– drie maanden: opmerkingen over de evacuatie zoals veiligheidsverlichting, alarm en
melding, detectie, uitgangen en evacuatiewegen, pictogrammen, draagbare
blustoestellen en hun signalisatie, RWA-installaties, keuringen van elektrische
installaties-gasinstallaties-liften;
– zes maanden: opmerkingen over de overige blusmiddelen en hun signalisatie,
toegankelijkheid van de brandweer;
– twee jaar: opmerkingen over compartimentering, reactie van materialen bij brand,
brandweerstand van bouwelementen, stabiliteit, gebruikte materialen.
6.3.62 De aanpassingen zijn niet in strijd met punten die door andere wets- of
verordeningsbepalingen geregeld worden. De brandweer kan rekening houden met
plaatselijke omstandigheden en strengere termijnen opleggen.
Afwijkingen
6.3.63 De burgemeester kan afwijkingen toestaan, indien het onmogelijk is te voldoen aan
één of meerdere vereisten van deze verordening, onverminderd de bepalingen van het
ARAB of andere wettelijke bepalingen.
6.3.64 Wie om een afwijking verzoekt, dient een duidelijk gemotiveerde aanvraag in bij de
burgemeester en voegt gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde
bijkomende veiligheidsmaatregelen bij.
6.3.65 Alternatieve oplossingen bieden een veiligheidsniveau dat minstens gelijk is aan het
niveau in de voorschriften.
6.3.66 Afwijkingen worden alleen toegestaan mits de brandweer ze gunstig adviseert.
6.4. RICHTLIJNEN VOOR KAMPVUREN EN KERSTBOOMVERBRANDINGEN
6.4.1 Niemand maakt kampvuren en organiseert kerstboomverbrandingen zonder de
voorafgaande toestemming van de burgemeester. De organisatoren dienen hiertoe minstens
4 weken voor de geplande activiteit een aanvraag in bij de burgemeester.
6.4.2 Kampvuren en kerstboomverbrandingen worden enkel ontstoken op een ondergrond
zonder begroeiing.
6.4.3 De maximale diameter van het vuur bedraagt 5 m. Grotere diameters worden expliciet
gemeld aan de brandweerzone, die in onderling overleg met de organisatoren bepaalt welke
bijkomende maatregelen getroffen moeten worden.
6.4.4 Alleen zuiver hout wordt gebruikt als brandstof voor het kampvuur of de
kerstboomverbranding.
6.4.5 Het vuur wordt enkel aangestoken met klein hout, papier en eventueel
aansteekblokken. Benzine, gasolie of andere brandstoffen zijn daarvoor streng verboden.
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6.4.6 De organisatoren zorgen ervoor dat in de onmiddellijke omgeving van het kampvuur of
de kerstboomverbranding geen obstakels voorkomen waarover personen kunnen vallen
en/of struikelen.
6.4.7 De organisatoren zien erop toe dat de personen die rond het kampvuur of de
kerstboomverbranding zitten geen kleding dragen die vervaardigd is uit gemakkelijk
brandbare materialen. (kunststoffen regenjasjes …).
6.4.8 Het kampvuur of de kerstboomverbranding wordt gehouden op een veilige afstand van
elke bebossing en/of bebouwing. Die afstand wordt in overleg met de brandweerzone
bepaald.
6.4.9 Bij het beëindigen van het kampvuur of de kerstboomverbranding zorgen de
organisatoren ervoor dat het vuur volledig gedoofd wordt.
6.4.10 Indien in de omgeving van het vuur tenten of barakken aangewend worden, zijn de
materialen voor de opbouw van deze zaken altijd deugdelijk en goed onderhouden. Bij
gebruik van een tent leggen de organisatoren een attest voor waaruit blijkt dat het tentzeil
vervaardigd is uit moeilijk ontvlambaar materiaal.
6.4.11 De verbranding staat permanent onder toezicht van de verantwoordelijke organisator
van wie de naam vooraf aan de brandweer meegedeeld wordt. Na de uitdoving van het vuur
worden de vuurresten zorgvuldig met aarde of zand bedekt of overvloedig met water
overgoten.
6.4.12 Als het kampvuur of de kerstboomverbranding ontstoken wordt, meldt de
verantwoordelijke dit telefonisch aan de brandweerzone.
6.4.13 De organisator dient de verbranding af te lasten indien de weersomstandigheden niet
gunstig zijn en indien de verbranding een te groot gevaar betekent voor het publiek en de
omgeving (bijvoorbeeld tijdens periodes van langdurige droogte of verhoogde
windsnelheden).
6.4.14 Blusmiddelen moeten aanwezig zijn. Als basis moeten steeds een aantal emmers
zand klaarstaan. Blustoestellen of een waterslang zijn een extra toevoeging, zeker bij grote
kampvuren. Best wordt een blusploeg opgericht zodat op een correcte en veilige manier met
de blusmiddelen wordt omgegaan.
6.4.15 De hydranten in de onmiddellijke omgeving van de inrichting worden altijd
vrijgehouden en zijn gemakkelijk bereikbaar voor de brandweer.
6.4.16 In de onmiddellijke omgeving van het kampvuur of de kerstboomverbranding staat
een telefoontoestel ter beschikking, met duidelijke vermelding van:
– het adres van de inrichting;
– de oproepnummers van de hulpdiensten:
 Ziekenwagen: 112
 Brandweer: 112
 Politie: 101
6.4.17 De toegangswegen tot de inrichting worden altijd vrijgehouden en zijn gemakkelijk
bereikbaar voor de wagens van de dienst 100, de politie en de brandweer.
6.4.18 De organisatie stelt alles in het werk om:
– het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
– de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
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–

preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

6.4.19. Deze adviezen beperken de bestaande voorschriften en bepalingen niet.
6.4.20 De brandweerzone wordt opnieuw geraadpleegd bij eventuele wijzigingen achteraf.
6.4.21 Voordat de inrichting in gebruik genomen wordt, vragen de uitbaters eventueel aan de
burgemeester een controle door de brandweer aan.
6.4.22 De gemachtigde afgevaardigden van de brandweerzone krijgen vrije toegang tot de
inrichting om de naleving van bovenvermelde voorschriften te controleren.
6.5. RICHTLIJNEN VOOR VUURWERK
6.5.1 Niemand steekt vuurwerk af zonder de voorafgaande toestemming van de
burgemeester. De organisatoren van vuurwerk bezorgen minstens 4 weken vooraf volgende
documenten en inlichtingen aan de burgemeester:
 een document met volgende inlichtingen:
 datum, uur en duur van het vuurwerk;
 naam, leeftijd en adres van de organisator;
 naam, leeftijd en adres van de technisch verantwoordelijke;
 naam, leeftijd en adres van de operator(en) van het vuurwerk;
– de beschrijving van het pyrotechnisch materiaal dat gebruikt zal worden:
 naam van het vuurwerk;
 gewicht en de aard (indien gekend);
 het kaliber;
 de straal van de neerslag;
 de maximale hoogte van het materieel;
– naam en adres van de leverancier;
– het afschrift van de polis wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
– een aanduiding van de afgesloten straten en de voorbehouden toegangen voor de
hulpdiensten;
– de machtiging van het Bestuur van de Luchtvaart;
– een raming van het aantal toeschouwers;
– een grondplan op schaal met de opstelling en bereikbaarheid van het vuurwerk.
De technisch verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk dateren en
ondertekenen deze documenten. Beide personen zijn in elk geval meerderjarig.
6.5.2 De technisch verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk moeten een
cirkelvormige zone met een straal van 180 m, de zogenaamde kritieke zone, inspecteren,
waarvan het middelpunt het punt is waarop het pyrotechnische materieel afgestoken wordt.
Zij duiden ook op het grondplan op schaal waarvan sprake in punt 1, de inventaris aan van
de voorwerpen, gebouwen, installaties, planten, materialen,… die beschadigd kunnen
worden door de normaal te voorziene neerslag van het vuurwerk of die vuur kunnen vatten
bij contact met brandende deeltjes. De juiste plaatsing van al het vuurwerk, waarbij elk
kaliber aangegeven wordt, en van de brandblusapparaten worden eveneens aangeduid op
het planschema.
6.5.3 De vuurwerk- en neerslagzones mogen zich in geen geval bevinden op minder dan 180
meter van een inrichting klasse I die door Vlarem als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk
aangeduid wordt, en die ofwel brandgevaar ofwel ontploffingsgevaar inhoudt. De potentiële
neerslagzone zal moeten vrijgemaakt en ontruimd worden van brandbare materialen, en zal
minstens 45 m verwijderd moeten zijn van de plaatsen die toegankelijk zijn voor de
toeschouwers, van de terreinen waar men mag parkeren , en van de gebouwen die bestemd
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zijn voor het verblijf. De mortieren moeten minstens met de volgende afstand verwijderd zijn
van de plaatsen die toegankelijk zijn voor de toeschouwers, de terreinen waar men mag
parkeren en de gebouwen die bestemd zijn voor het verblijf.
Kaliber van het mortier
50 mm en minder
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm en meer

Afstand
15m
25 m
25 m
30 m
50 m

De baan van het luchtmaterieel mag nooit dichter dan 8 m bij eender welk voorwerp komen.
De vaste vuurwerkstukken die op de grond verlichten, moeten minstens 25 m verwijderd zijn
van de toeschouwers en van de parkeerterreinen. Als deze vuurwerkstukken mobiel zijn,
moet deze afstand 45 m bedragen.
Deze afstanden zijn minima die door de technische verantwoordelijke van het vuurwerk
verhoogd moeten worden naar gelang van de eigenschappen van het pyrotechnisch
materieel en de meteorologische omstandigheden op het ogenblik van het vuurwerk.
6.5.4 Tijdens het afsteken van het vuurwerk vindt geen enkel transport van gevaarlijke
stoffen plaats, in de zin van het Europese Verdrag betreffende het internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Dergelijk vervoer wordt ook niet geparkeerd in de
vastgestelde veiligheidszone tijdens het afsteken van vuurwerk.
6.5.5 Uiterlijk twee kalenderdagen voor het vuurwerk bezorgen de organisatoren een
schriftelijk bericht aan de personen die in de kritieke zone wonen om hen te verzoeken de
dakramen te sluiten en kwetsbaar materieel (tenten…) te beschutten.
6.5.6 Dicht bij de plaats van het vuurwerk (<50 m), is er een mobiele telefoonverbinding, met
duidelijke vermelding van:
 het adres waar het vuurwerk afgeschoten wordt;
 de oproepnummers van de hulpdiensten:
 Ziekenwagen: 112
 Brandweer: 112
 Politie: 101
6.5.7 Een erkende instelling controleert de elektrische installatie met lage spanning die
eventueel voor de ontsteking zorgt.
6.5.8 De technische verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk sluiten een
verzekeringspolis af om hun wettelijke aansprakelijkheid te dekken.
6.5.9 Al de toegangswegen worden vrijgehouden voor de wagens van de dienst 100, van de
politie en van de brandweer.
6.5.10 In de onmiddellijke omgeving van het vuurwerk moeten minstens 2 blusapparaten van
1 bluséénheid aanwezig zijn, voorzien van het BENOR label en minder dan 1 jaar voordien
gecontroleerd.
6.5.11 De technisch verantwoordelijke ziet permanent toe op de eventuele opslag van het
pyrotechnisch materieel dat gebruikt wordt voor het vuurwerk. Hij verhoogt de afstand met
het publiek indien nodig, waarbij hij rekening houdt met de eigenschappen van het
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pyrotechnisch materieel om zo het publiek te beschermen tegen de gevolgen van een
onverwachte ontsteking van dit materieel op de grond.
6.5.12 De technisch verantwoordelijke houdt in de kritieke zone toezicht tijdens het vuurwerk
en tot 30 minuten na het beëindigen ervan.
6.5.13 De opvatting, de bouw en de inrichting van het geheel voldoen minimaal aan alle
eisen om:
 het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
 de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
 preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.
6.5.14 Deze richtlijnen beperken de bestaande voorschriften en bepalingen niet.
6.5.15 De brandweerzone wordt opnieuw geraadpleegd bij eventuele wijzigingen achteraf.
6.5.16 Voordat het vuurwerk ontstoken wordt, wordt dit telefonisch gemeld aan de
brandweerzone.
6.5.17 De gemachtigde afgevaardigden van de brandweerzone krijgen vrije toegang tot de
inrichting om de naleving van bovenvermelde voorschriften te controleren.
HOOFDSTUK 7: BEGRAAFPLAATSEN
7.1 De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van 8 uur tot
zonsondergang.
7.2 Volgende personen mogen zich niet op een begraafplaats bevinden:
 wie dieren bij zich heeft, behalve honden aan de leiband;
 wie een vuurwapen draagt, tenzij men hiertoe gemachtigd is voor zijn beroep.
7.3 Niemand verstoort op een begraafplaats de orde of de eerbied voor de doden. Hieronder
wordt in het bijzonder verstaan:
 aanplakbrieven of opschriften aanbrengen, behalve wanneer de regelgeving over de begraafplaatsen of de gemeentelijke verordeningen dat toestaan;
 goederen verkopen of zijn diensten aanbieden;
 voorwerpen, papier, inpakmateriaal, vuilnis en groenafval achterlaten op een plaats die
daartoe niet bestemd is of vuilnis en afval achterlaten dat vreemd is aan de begraafplaats
en aanhorigheden;
 afval of vuilnis onderdelven;
 in de struiken of op de grasperken lopen;
 op de graven lopen of staan;
 op de strooiweide lopen;
 grafmonumenten of –tekens schenden of bevuilen;
 de wegen beschadigen;
 spelen;
 roepen of zich luidruchtig, onwelvoeglijk of strijdig met de goede orde gedragen;
 op een begraafplaats komen met andere voorwerpen dan die om grafstenen of nissen te
onderhouden;
 met fietsen of motorvoertuigen op een begraafplaats komen, behalve als dat
dienstvoertuigen zijn;
 de afsluiting en de muren evenals de afrastering of omheining van de begraafplaatsen
beklimmen of oversteken;
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de aanduidingen van de begraafplaatsen en de beplantingen beschadigen;
op om het even welke manier de uitvaartplechtigheden en/of de gemeentelijke werkzaamheden verstoren;
werken uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
vliegtuigspotters.

7.4 De wegen op de begraafplaatsen worden altijd vrij gehouden.
7.5 Niemand verhindert de doorgang van een lijkstoet.
7.6 Wie zich op een begraafplaats misdraagt, kan van die plaats verwijderd worden. De
begraafplaatsverantwoordelijke houdt toezicht op de begraafplaats en brengt over de
overtredingen verslag uit bij de burgemeester, die een proces-verbaal opstelt.
7.7 Het gemeentebestuur kan de personen die haar schade berokkenen burgerrechtelijk
vervolgen.
7.8 Buiten de bepalingen in deze verordening geldt op de gemeentelijke begraafplaatsen het
specifieke reglement dat de gemeenteraad daartoe heeft vastgesteld.
HOOFDSTUK 8: REINHEID VAN OPENBARE PLAATSEN
8.1 ALGEMENE BEPALINGEN ROND AFVAL EN NETHEID
Sluikstorten en publieke vuilnisbakjes
8.1.1 Het is verboden ieder voorwerp of de publieke ruimte te bevuilen door eigen toedoen of
door toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men
zeggenschap heeft.
Met voorwerp wordt o.a. bedoeld:
– alle nutsvoorzieningen, het straatmeubilair of iedere versiering;
– galerijen en doorgangen op een publiek toegankelijke plaats;
– openbare gebouwen en private domeinen;
– voertuigen van derden.
Verpakkingen, snacks, sigaretten, drank en andere versnaperingen, allerlei papierafval,
kauwgom, blikjes, flessen, vruchtenschillen, sigarettenpeuken, … en andere dergelijke
voorwerpen, waarvan het publiek zich wenst te ontdoen, moeten worden bijgehouden of
waar mogelijk in de daartoe voorziene publieke vuilnisbakken geworpen worden.
Wanneer de overtreding is begaan met een motorvoertuig wordt bij afwezigheid van de
identificatie van de bestuurder de administratieve geldboete ten laste gelegd van de houder
van de kentekenplaat van het voertuig.
De houder van de kentekenplaat mag met alle middelen aantonen wie op het ogenblik van
de feiten met het voertuig reed. Zo de door de houder van de kentekenplaat aangeduide
persoon de inbreuk niet afdoend weerlegt of ontkent, wordt de administratieve geldboete
hem ten laste gelegd.
8.1.2 Publieke vuilnisbakken zijn enkel bestemd voor het occasioneel afval afkomstig van
voorbijgangers. Hondenpoepvuilbakjes zijn enkel bestemd voor hondenpoepzakjes.
Het gebruik van deze vuilnisbakken voor andere afvalstoffen, onder andere afvalstoffen
ontstaan binnen een huishouden of bedrijf wordt beschouwd als sluikstorten. Het achterlaten
van afval naast de vuilnisbak wordt eveneens in alle gevallen als sluikstorten beschouwd.
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Het is verboden om het even welke afvalstoffen achter te laten in andermans vuilnisbakken,
in eender welke bak of container die aan een ander toebehoort.
Afval rond verkoopsinrichtingen
8.1.3 De uitbaters van gelegenheden die waren verkopen, bestemd om ter plaatse of in de
onmiddellijke omgeving te verbruiken, alsook de houders van kramen op foren en markten,
de houders van drank- en/of voedselautomaten, moeten het nodige doen opdat hun klanten
de publieke ruimte rond hun handel niet vervuilen.
8.1.4 Uitbaters dienen te zorgen voor degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken met
gescheiden inzameling van restafval en pmd, en zijn verantwoordelijk voor het rein houden
van deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen ervan, alsook voor het reinigen van het terrein
rond haar/zijn inrichting.
Afval bij evenementen
8.1.5 De organisator van een evenement in de publieke ruimte moet de nodige maatregelen
nemen, opdat het afval zich niet buiten het terrein, waarop het evenement plaatsheeft, kan
verspreiden.
8.1.6 Op het terrein moeten voldoende inzamelpunten voor afval aanwezig zijn. Deze punten
moeten zo goed mogelijk aangeduid worden voor de bezoekers. De inzamelpunten moeten
zo geconstrueerd worden dat afval selectief ingezameld kan worden.
Recycleerbare stromen worden selectief ingezameld.
8.1.7 De organisator moet meteen na het beëindigen van het evenement het terrein
opkuisen.
Verspreiding van reclame, drukwerken of tekeningen in openbare plaatsen
8.1.8 Het is verboden zonder toelating van de burgemeester reclame te maken, drukwerken
of om het even welke tekeningen uit te delen in openbare plaatsen of er een bedrijf of beroep
uit te oefenen.
Deze bepaling is niet van toepassing op geschriften en drukwerk in verband met
verkiezingen, politiek, filosofie of met religieus karakter of drukwerk dat verspreid wordt door
plaatselijke verenigingen waarop als sponsoring handelsdrukwerk is aangebracht.
8.1.9 De personen die optreden als omroeper, verkoper of verdeler van kranten, publicaties,
tekeningen, gravures, advertenties en reclame en allerhande drukwerken in straten en
andere openbare plaatsen, mogen zonder toelating geen materiaal gebruiken voor de
uitoefening van die activiteit, behalve voor wat betreft de voor de gemeente voorbehouden
standplaats op de openbare markt.
8.1.10 De verdelers van kranten, documenten, tekeningen, gravures, advertenties en
drukwerken zorgen ervoor dat wat er door het publiek op de grond wordt gegooid, opgeraapt
wordt.
8.1.11 Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, documenten,
drukwerken of reclame:
 reclame of drukwerk op voertuigen te bevestigen, behoudens toelating van de
burgemeester;
 voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen;
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stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare plaats of op de
drempel van deuren en vensterbanken van gebouwen;
reclame-, advertentie en informatiebladen af te leveren in brievenbussen waar de sticker
met opschrift “Geen reclame, geen advertentie- en informatiebladen is aangebracht;
reclame af te leveren in brievenbussen waar de sticker met opschrift “Geen reclame, wel
advertentie- en informatiebladen is aangebracht.

Aanplakking
8.1.12 Niemand brengt opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen,
vlugschriften, plakbriefjes, zelfklevers aan op:
 de openbare weg;
 bomen en aanplantingen;
 plakborden;
 voor- en zijgevels en muren;
 omheiningen, pijlers, palen en zuilen, met uitzondering van eventuele gemeentelijke
plakzuilen;
 bouwwerken;
 monumenten;
 andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende
opstanden;
 andere plaatsen dan deze die de gemeente voor aanplakking bestemd heeft;
 andere plaatsen dan deze waarop de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk het
aanplakken heeft toegestaan;
 andere plaatsen dan deze waarop de gebruiksgerechtigde het aanplakken
voorafgaandelijk en schriftelijk heeft toegestaan, voor zover de eigenaar daarmee
voorafgaandelijk en schriftelijk eveneens akkoord is gegaan.
Graffiti en het aanplakken van affiches is enkel toegestaan op de daarvoor voorziene
plaatsen.
Wettig aangebrachte aanplakbiljetten mogen niet kwaadwillig afgetrokken, gescheurd,
bevuild of bedekt worden.
Op het eerste bevel van de politie worden de voorwerpen verwijderd die in strijd met deze
bepaling zijn aangebracht. Als de daders nalaten dat bevel na te leven, zal de gemeente zelf
en op kosten van de overtreders de voorwerpen verwijderen.
8.2 OPHALING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN
Algemene bepalingen en afspraken in het kader van huis-aan-huis ophaling
8.2.1 In de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel werd het beheer van de
huishoudelijke afvalstoffen in opdracht gegeven aan de intercommunale Interza
(www.interza.be). In de gemeente Zemst werd het beheer van de huishoudelijke afvalstoffen
in opdracht gegeven aan de intercommunale Incovo (www.incovo.be). Huishoudelijke
afvalstoffen zijn afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in
VLAREMA.
Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars, daartoe
aangewezen door Interza respectievelijk Incovo, zijn gerechtigd om huishoudelijke
afvalstoffen in te zamelen.

32

Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof mee te geven aan
andere (overbrengers) geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars
dan deze daartoe aangewezen door de Interza respectievelijk Incovo.
Het is verboden afval uit andere gemeenten aan te bieden.
8.2.2 Alle afval moet worden aangeboden op de openbare weg voor de woning, zonder de
veiligheid van weggebruikers in gevaar te brengen. Afval dat wordt aangeboden op het
privédomein van de inwoner, wordt niet meegenomen.
Indien de woning via de openbare weg niet bereikbaar is voor de huisvuilwagen (tijdelijk door
openbare werken of sneeuw, permanent omwille van de slechte bereikbaarheid van de
woning door de ophaalvrachtwagens) dient de inwoner het afval aan te bieden bij de
dichtstbij gelegen straathoek gelegen aan een weg die wel bereikbaar is.
8.2.3 De data van de afvalophalingen staan aangegeven in de afvalkalender die door Interza
huis aan huis wordt bedeeld of te raadplegen is op de websites van Interza respectievelijk
Incovo. Wie dit wenst kan het afval aanbieden vanaf 20 u de avond voordien.
Het is verboden op andere dagen, dan die vermeld op de kalender van de ophaaldienst,
afvalfracties en/of afvalrecipiënten aan te bieden om ze te laten ophalen, tenzij hiervoor een
overeenkomst werd afgesloten met de ophaaldienst. Snoeihout en groot afval worden
uitsluitend op afroep opgehaald.
8.2.4 Afval dat niet in de juiste zak wordt aangeboden of niet conform de vermelde
sorteerregels, zal niet worden geladen.
Afval dat niet werd meegenomen dient uiterlijk voor 18:00 uur van de dag van de ophaling
terug te worden binnengenomen.
Huisvuilzakken, kartonnen dozen en glasbakjes mogen niet meer wegen dan 15 kg,
rolcontainers niet zwaarder dan 60 kg. Afval afkomstig van bedrijfsactiviteit, mag slechts in
beperkte hoeveelheden worden aangeboden conform de bepalingen van Vlarema.
Inwoners blijven verantwoordelijk voor het afval tot het ogenblik dat dit door Interza
respectievelijk Incovo wordt geladen.
Zwerfvuil door wegwaaien van onder andere slecht aangeboden papier of beschadigde
huisvuilzakken, dient door de inwoners zelf te worden opgeruimd.
8.2.5 Inwoners mogen geen afval aanbieden dat kan leiden tot verwondingen van de laders.
Scherpe voorwerpen moeten veilig worden ingepakt en in het midden van de zak geplaatst.
Tenzij voorafgaande toestemming van Interza respectievelijk Incovo, is niemand gerechtigd
om aangeboden afval te controleren of mee te nemen.
Selectieve huis-aan-huis inzameling van afvalstoffen
8.2.6 Ieder is ertoe gehouden om afval uitsluitend aan te bieden
– Confom de sorteerinstructies waaraan de aangeboden afvalstoffen dienen te voldoen
zoals vermeld in de afvalkalender en op de websites van Interza respectievelijk Incovo;
– Conform de bepalingen van het goedgekeurde belastingreglement op het aanbieden van
huishoudelijk afval.
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Het is verboden om recycleerbaar papier en karton, pmd, textiel, glas alsook klein gevaarlijk
afval aan te bieden in het restafval.
Het is verboden om AEEA, KGA, bouwafval, groenafval, recycleerbaar hout, papier en
karton, textiel, PMD aan te bieden bij groot vuil.
8.2.7 Restafval dient aangeboden te worden in dichtgebonden zakken conform het
belastingreglement, max. 15 kg zwaar.
8.2.8 Papier en karton dient aangeboden te worden in een gele container (uitsluitend
Interza), een stevige gesloten kartonnen doos of samengebonden met natuurtouw op die
wijze dat papier niet door de wind kan worden verspreid voor de ophaling. Afzonderlijke
kartonnen dozen mogen niet zwaarder zijn dan 15 kg.
8.2.9 Het GFT-afval dient aangeboden te worden in grijze INTERZA container met sticker
conform het belastingreglement (Interza), of in GFT-zakken of tuincontainer conform het
belastingreglement (Incovo). Het gewicht van de recipiënt mag niet groter zijn dan 60 kg.
8.2.10 PMD dient aangeboden te worden in dichtgebonden blauwe zakken conform de
bepalingen van het belastingreglement. De aanbieder zorgt ervoor dat de blauwe zak niet
door de wind kan worden verplaatst.
8.2.11 Voor Interza dient glas te worden aangeboden in een blauwe container, plastiek doos
of houten box. De randen van de doos of box bedragen minimaal 15 centimeter. De gevulde
doos of box mag niet zwaarder zijn dan 15 kg.
8.2.12 Het snoeihout moet worden aangeboden in bussels van max. 25 kg. De takken zijn op
2 plaatsen samengebonden met natuurtouw (geen ijzerdraad).
Minimumlengte van de takken bedraagt 50 cm, maximumlengte 1.75 meter. Het hout heeft
een diameter van max. 8 cm. Er kunnen max. 10 bussels (Interza) of 2 m3 (Incovo) per
adres worden aangeboden.
8.2.13 Kerstbomen moeten worden aangeboden zonder bloempot en zonder restanten van
versiering. Maximum lengte bedraagt 1,75 meter, maximum gewicht 25 kg.
8.2.14 Groot vuil moet worden aangeboden met maximale afmetingen en gewicht van 1,75
m en 50 kg. Ophaling van groot vuil is onderhevig aan de bepalingen van het
belastingreglement.
Inzameling van textiel
8.2.15 Textiel kan zowel huis-aan-huis als via textielcontainers worden ingezameld.
8.2.16. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van
geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die
schriftelijke toelating hebben van INTERZA respectievelijk Incovo, waarmee ze een
overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen op zowel
openbaar domein als op privé-terrein toegankelijk voor het publiek of mogen huis-aanhuisinzamelingen organiseren.
8.2.17 Voor de huis-aan-huisinzameling wordt textiel aangeboden in een gesloten zak of
doos, voorzien van het briefje van de textielophaler of duidelijke vermelding "textiel". De
algemene bepalingen van dit reglement die gelden voor de huis-aan-huisinzameling zijn hier
van toepassing.
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8.2.18. De inzamelaars die gebruik maken van toegelaten textielcontainers zijn ertoe
gehouden om minstens wekelijks (of 48 h na een melding van de gemeente of
intercommunale) alle sluikstorten op de sites te verwijderen. Deze reiniging omvat het
weghalen van alle afval dat in de omgeving rond de textielcontainers is achtergelaten. Met
afval wordt in dit geval bedoeld alle afval dat door 1 persoon kan gedragen worden.
8.2.19 Inzameling van glas via glasverzamelcontainers
Waar glas wordt ingezameld via glasverzamelcontainers, mag dit uitsluitend tussen 8 en 20
uur.
Glas dient volgens kleur in de juiste glasverzamelcontainers te worden gegooid.
Het is strikt verboden om andere afvalstoffen dan hol glas in de containers te gooien, of om
afvalstoffen rond de containers achter te laten.
8.3. GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK
Algemene bepalingen
8.3.1 Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van
deze afvalstoffen.
Het recyclagepark is gelegen in de Neerstraat 20 te Nederokkerzeel (Kampenhout), JB
Coenenstraat te Steenokkerzeel (Steenokkerzeel), Houtemsestraat te Eppegem (Zemst).
8.3.2 Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners en de besturen van de
gemeente (Kampenhout, Steenokkerzeel) of de inwoners en besturen van de
vennootgemeenten van de intercommunale Incovo (Zemst).. Gebruikers van het
recyclagepark dienen daartoe op eenvoudig verzoek het bewijs te leveren aan de
parkbeheerder.
Op eenvoudig verzoek zijn gebruikers ertoe gehouden op vraag van de parkwachter een
registratieformulier aangaande het aangevoerde afval in te vullen.
8.3.3 Het recyclagepark is geopend op de openingsuren vermeld in de afvalkalender, op de
intercommunale websites en op het paneel aan de toegangspoort.
Toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd. Gebruikers van het park dienen bij sluitingstijd
onmiddellijk het park te verlaten.
Gebruik van het recyclagepark
8.3.4 Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de
parkbeheerder.
De bezoekers dienen zich steeds te schikken naar de aanwijzingen van de parkbeheerder.
Gebruikers zijn ertoe gehouden om de laadruimtes van het voertuig op eenvoudig verzoek te
openen.
Met het oog op de veiligheid en het vlotte verkeer in het park heeft de parkbeheerder de
bevoegdheid om de nodige richtlijnen en aanwijzingen te geven. In het bijzonder dienen
bezoekers voorrang te verlenen aan containertrucks die de afvoer verzorgen.
Het is de parkbeheerder toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining te
laten wachten indien er zich reeds teveel mensen op het recyclagepark bevinden. Het is niet
toegelaten om afval buiten de omheining uit te laden en te voet binnen te brengen.
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De parkbeheerder kan de aanvoer van afvalstoffen weigeren wanneer door hoge
voorafgaande aanvoer de capaciteit van het recyclagepark volledig is ingevuld.
8.3.5 Alle huishoudelijke afvalstoffen worden op het recyclagepark aanvaard, met
uitzondering van restafval, gft, gasflessen, autobanden, vervallen medicijnen, munitie,
radioactief materiaal en alle andere afvalstoffen die om redenen van veiligheid en
regelgeving niet op het park aanvaard kunnen worden,
Professionele apparatuur en afvalstoffen die omwille van de aard of hoeveelheid niet als
afkomstig van de normale werking van een huisgezin beschouwd kunnen worden, vallen niet
onder huishoudelijk afval en worden niet op het recyclagepark aanvaard.
Voertuigen met een laadruimte groter dan 2.5 meter zijn om die reden behoudens eenmalige
voorafgaande uitzondering niet toegelaten.
De aanvoer van afvalstoffen moet gebeuren conform de sorteerrichtlijnen voor de betrokken
afvalstoffen, zoals vermeld op de afvalkalender, website of infoborden op het recyclagepark.
Het afval moet gesorteerd en gedemonteerd worden aangeboden, op die wijze dat
voorafgaande controle door de parkbeheerder mogelijk is.
Het is verboden om recycleerbare fracties te mengen bij niet recycleerbare fracties.
Afval achterlaten buiten de aangewezen recipiënten, of niet conform de geldende
sorteerrichtlijnen wordt beschouwd als sluikstorten. Ook het achterlaten van afval zonder dat
werd voldaan aan de bepalingen van het geldende belastingreglement geldt als sluikstorten.
De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige
ruimte van het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de parkbeheerder verzocht
worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.
8.3.6 Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen begeleider.
Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark.
De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 10 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden
bij het lossen van de afvalstoffen. De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden,
teneinde de verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken.
Eens de afvalstoffen in de daartoe voorziene container worden gevoegd, mogen deze
afvalstoffen niet meer opnieuw door een bezoeker van het recyclagepark worden
meegenomen.
Bij aanvoer van hechtgebonden asbesthoudend materiaal dient de gebruiker er zorg voor te
dragen dat het afval voorzichtig in de container wordt gelegd. Elke handeling die stof
veroorzaakt dient vermeden te worden. Kleine stukjes asbest dienen in een aparte gesloten
zak te worden aangebracht. Het is uitdrukkelijk verboden om laadruimtes waarin asbest werd
aangebracht op het park te reinigen of te borstelen.
Klein gevaarlijk afval dient steeds te worden aangeleverd bij voorkeur in de oorspronkelijke
verpakking, of uitzonderlijk in andere verpakkingen met duidelijke aanduiding van het
product. Verpakkingen KGA dienen uit veiligheidsoogpunt goed te worden gesloten.
Op het recyclagepark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken.
Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers,
gebouwen, beplantingen of uitrusting.
8.4 HANDHAVING
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8.4.1 Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met
deze verordening kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke opruiming van
de afvalstoffen bevelen.
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.
8.4.2 De gemeente is gemachtigd om 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 op een plaats in strijd met dit reglement of met andere
wettelijke bepalingen.
8.4.3 De burgemeester kan de aangeduide gemeentelijke of intercommunale ambtenaren de
opdracht geven het afval grondig te onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te
achterhalen.
8.4.4 Wanneer een overtreding van een bepaling is begaan met een motorvoertuig wordt bij
afwezigheid van de bestuurder de administratieve geldboete ten laste gelegd van de houder
van de kentekenplaat van het voertuig. De houder van de kentekenplaat mag met alle
middelen aantonen wie op het ogenblik van de feiten met het voertuig reed. Zo de door de
houder van de kentekenplaat aangeduide persoon de inbreuk niet weerlegt/ontkent, wordt de
administratieve geldboete hem ten laste gelegd.
Wanneer een overtreding gerelateerd is aan de inhoud van een vuilnisbak of container,
wordt de eigenaar van de vuilnisbak of container, of de natuurlijke persoon of de
rechtspersoon aan wie de vuilnisbak of container werd toegekend, verantwoordelijk gesteld
voor de overtredingen bepaald bij dit reglement.
8.5 NETHEID VAN DE OPENBARE PLAATS
8.5.1 Landbouwers, aannemers, grond- en loonwerkers verwijderen alle aarde of grond van
de openbare weg die de banden van hun voertuigen hebben achtergelaten bij het aan- en
afrijden.
8.5.2 Alle eigenaars of huurders zorgen ervoor dat de voetpaden voor hun huizen,
magazijnen, werkhuizen, hoven en omheiningen rein zijn. Ze ruimen modder en vuilnis op.
Ze onderhouden de gelijkgrondse of verhoogde bermen tussen de boordstenen van de weg
en rooilijn degelijk en waken erover dat de rioolroosters of de goten langs de voetpaden vrij
blijven. Dat geldt ook voor de eigenaars of huurders van onbebouwde gronden of voor hun
vertegenwoordigers.
Bij het onderhouden van die bermen gebruiken ze geen herbiciden. Niet-verharde bermen
worden gemaaid volgens de bepalingen van het Bermbesluit.
De inwoner, aan die dit opgelegd is, reinigt de straten en doorgangen.
De gemeentelijke diensten ruimen en reinigen bovenvermelde plaatsen van ambtswege en
op kosten van de betrokkene die nalaat dit zelf te doen, onverminderd de straffen in dit
reglement.
8.5.3 De huisbewaarders of de portiers ruimen en reinigen de voetpaden en bermen op en
houden de rioolroosters en goten vrij voor de openbare gebouwen. De eigenaars doen zelf of
door een tussenpersoon hetzelfde voor onbewoonde huizen of eigendommen.
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Voor huizen waar verschillende gezinnen wonen, rusten deze verplichtingen op de personen
die de bewoners in onderling overleg daartoe aanstellen, behalve indien een huishoudelijk
reglement van het appartementsgebouw het anders bepaalt.
8.5.4 De uitbaters van kramen op kermissen, braderieën en (jaar)markten zorgen ervoor dat
hun toestellen geen reuk noch rook verspreiden die de voorbijgangers of bewoners van de
buurt kunnen hinderen.
Die uitbaters verlaten hun staanplaats pas als die en de onmiddellijke omgeving ervan
gereinigd zijn. De burgemeester kan hun vergunning intrekken als ze deze verplichting niet
naleven.
8.5.5 Het college van burgemeester en schepenen kan de houders van een vergunning voor
het opslaan van autowrakken, afbraakmaterialen, parkeerplaatsen voor
tweedehandsvoertuigen, industriële en semi-industriële bedrijfs- of opslagplaatsen
verplichten een degelijke esthetische en ongevaarlijke omheining te plaatsen.
8.5.6 Iedereen mag op eigen terrein een stapelplaats aanleggen voor het composteren van
eigen groente-, fruit- en tuinafval, mits deze stapelplaats geen hinder teweegbrengt voor de
buurtbewoners.
8.5.7. Niemand keert, werpt of giet slijk, as, huis- en straatvuil, afgewerkte olie, stenen en
andere voorwerpen of vloeistoffen dan water, in rioolmonden of straatkolken.
8.5.8 Het herstellen en onderhouden van voertuigen, caravans en aanhangwagens is niet
toegestaan op het openbaar domein, behoudens in het geval van nood.
8.5.9 Niemand wast of reinigt voertuigen op de openbare weg, privé-personenwagens
uitgezonderd. Na afloop wordt alle afval zoals aarde, zeep(resten), modder,
onderhoudsproducten, enz. zorgvuldig verzameld en van de openbare weg verwijderd.
Niemand wast of reinigt voertuigen aan parken, hoven, vijvers en speelpleinen.
8.5.10. Mortel of andere metselspecie worden niet rechtstreeks op het wegdek aangemaakt
om te vermijden dat de rijbaan of wegmarkeringen beschadigd worden.
8.5.11. De eigenaars van braakgronden en de eigenaars, huurders of gebruikers van
bebouwde percelen onderhouden deze, maaien ze en houden ze rein. Als ze dit nalaten,
kunnen de gemeentelijke diensten die werken op kosten van de verantwoordelijke overtreder
uitvoeren.
Niemand legt vuilnis, puin of soortgelijke stoffen op braakgronden of bewaart ze daar.
8.5.12 Niemand laat afval-, was- en huiswater of alle andere vloeistoffen uit de bebouwde of
onbebouwde eigendommen op de openbare weg vloeien. Hetzelfde geldt voor regenwater
dat afkomstig is van binnenplaatsen, terrassen of daken als er een gracht, waterloop of
rioleringsnet bestaat op die plaats.
8.5.13 Niemand gooit voorwerpen in beken, vijvers, rivieren, putten, fonteinen, waterlopen of
grachten of verontreinigt het water ervan.
8.5.14 Mestputten die aan het openbaar domein grenzen, hebben ondoordringbare
zijwanden en bodems. De zijwanden ervan steken minstens vijftig centimeter boven de
grond uit.
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De putten hinderen de buren niet. Ze lekken niet en bevuilen het openbare domein niet.
8.5.15 Een nieuwe mestput ligt aan alle zijden minstens zes meter van de perceelgrens,
behalve als hij daarvan gescheiden is door een dichte haag of een onoverzienbare muur van
minsten twee meter hoog. Ze lekken niet en bevuilen het openbaar domein niet.
8.5.16 Niemand watert op openbare plaatsen.
De houders en uitbaters van drankgelegenheden en de organisatoren van evenementen
installeren voldoende toiletten voor hun klanten en bezoekers.
8.6. OPRUIMACTIES VAN SLUIKSTORTEN
8.6.1 Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen,
grote stukken of verzamelde hoeveelheden afval op niet-reglementaire plaatsen, op nietreglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten.
8.6.2 Iedereen mag op het openbaar domein opruimacties van sluikstorten organiseren.
8.6.3 Wie een gelegenheidsopruimactie van sluikstorten wil organiseren op privédomeinen
vraagt voorafgaandelijk schriftelijk de toestemming daarvoor aan de eigenaar(s) en
eventuele pachthouder(s).
Het doel van dergelijke acties is in eerste instantie de sensibilisering van de bevolking.
8.6.4 De initiatiefnemers dienen minstens twintig kalenderdagen vóór de geplande actie bij
de burgemeester een aanvraag in. Die vermeldt plaats(en) en duur van de actie en bevat
eveneens de toestemming van de eigenaar(s) en eventuele pachthouder(s).
8.6.5 De burgemeester stelt de initiatiefnemers minsten zes kalenderdagen voor de actie
schriftelijk in kennis van zijn besluit. Dat vermeldt de plaats waar het verzamelde afval
gedeponeerd kan worden. Het gemeentebestuur haalt het verzamelde afval kosteloos op.
8.6.6 Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of beschadiging
van privé- of openbare bezittingen of infrastructuur bij de opruimactie.
8.6.7 Niemand verstoort natuurlijke biotopen en de fauna en flora bij de opruimactie.
8.6.8 Dezelfde initiatiefnemers krijgen maximum vier keer per jaar de toestemming voor een
gelegenheidsopruimactie.
HOOFDSTUK 9: BESTRIJDING VAN LUCHTVERONTREINIGING
9.1 LUCHTVERONTREINIGING EN AFVALVERBRANDING
9.1.1 Niemand veroorzaakt rook, roet, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen die
buren kunnen hinderen of de lucht verontreinigen, en ook geen vermijdbare neerslag of
uitwasemingen die schadelijk zijn voor de openbare gezondheid, veiligheid, landbouw,
gedenktekens, bouwwerken, natuurschoon, enz.
Wie velden bemest of mest verwerkt volgens het mestdecreet beperkt maximaal abnormale
geurhinder.
9.1.2 Niemand verbrandt in de open lucht om het even welke afvalstoffen, onverminderd de
toepassing van andere wettelijke bepalingen.
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Dit verbod geldt niet voor plantaardige afvalstoffen van het onderhoud van de eigen tuin, van
eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden of van ontbossing en ontginning van
gronden, of als er een specifieke vergunning voor de verbranding werd uitgereikt, wel dient
een afstand van 100 m van begroeiing of bebouwing gerespecteerd te worden.
Afval wordt in de open lucht enkel verbrand onder permanent toezicht en permanente
verantwoordelijkheid van een volwassene. Het wordt niet verbrand bij hevige wind, mist,
hoge luchtvochtigheid of bij lage temperatuur inversie, om rookhinder te vermijden.
9.1.3 Als de politie of een bevoegde ambtenaar een overtreding vaststelt van voorgaande
bepalingen, kunnen zij opleggen dat verbrandingsrecipiënten zoals open vaten en dergelijke
verwijderd worden.
De gemeente kan ze ambtshalve en op kosten van de overtreder verwijderen als die het
bevel niet naleeft. Bij voortdurende inbreuken kan de burgemeester bijkomende maatregelen
opleggen.
9.1.4 Eigenaars, huurders of vruchtgebruikers onderhouden, herstellen of reinigen de
schoorstenen en rookkanalen, ovens en fabrieken die ze gebruiken en laten ze minstens
éénmaal per jaar schoonmaken door een bevoegde dienst, onverminderd de bepalingen van
artikel 48 van het Veldwetboek.
9.2 STOKEN MET ALLESBRANDERS
9.2.1 Wie een verwarmingsinstallatie van het type allesbrander gebruikt, zorgt ervoor dat de
installatie geen luchtverontreiniging veroorzaakt die de gezondheid kan schaden. Daarvoor
bouwen die gebruikers onder andere de schoorstenen en andere afvoerkanalen recht
omhoog, trekken ze die voldoende hoog op en worden ze regelmatig gereinigd,
onverminderd de bepalingen van artikel 48 van het Veldwetboek.
9.2.2 Wie een allesbrander gebruikt, stookt daarin uitsluitend onbewerkt hout en steenkool of
afgeleide producten.
9.2.3 Niemand stookt in een allesbrander bij ongunstige weersomstandigheden zoals
langdurige temperatuurinversie en windstilte.
9.2.4 Dit onderdeel geldt niet voor het stoken in witloofforceerinstallaties en in andere
professionele land- en tuinbouwbedrijven, behalve indien de wet anders luidt.
HOOFDSTUK 10: BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER
10.1 De wetten, decreten en besluiten over de bestrijding van de geluidshinder dienen te
worden gerespecteerd op het grondgebied van de gemeente.
10.2 Tenzij het anders vermeld wordt, stemmen de definities van de begrippen in dit
hoofdstuk overeen met die in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.
10.3 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder "overdag" van 7 uur tot 22 uur en
onder " 's nachts " van 22 uur tot 7 uur verstaan.
10.4 Niemand maakt overdag of ’s nachts zonder enige noodzaak of door een gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg gerucht of rumoer dat de rust van inwoners kan verstoren.
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10.5 In publiek toegankelijke inrichtingen mag overdag elektronisch versterkte muziek
gebruikt worden voor zover er wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen. Een
geluidsafwijking kan worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.
10.6 Met toestemming van het college mag in openbare inrichtingen 's nachts elektronisch
versterkte muziek gebruikt worden, volgens de wettelijke bepalingen.
Het college kan bovendien specifieke geluidsnormen opleggen.
10.7 Niemand verstoort plechtigheden van levensbeschouwelijke aard door geluid of andere
daden.
10.8 Niemand gebruikt 's nachts in de open lucht geluidsinstallaties in of aan voertuigen of
gebouwen, om publiciteit of propaganda te maken of muziek uit te zenden. Overdag mogen
dergelijke installaties enkel gebruikt worden als de burgemeester daarin schriftelijk heeft
toegestemd.
10.9 Motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen en in het algemeen alle verkeersmiddelen
veroorzaken overdag en 's nachts geen abnormaal geluid, door:
 een ongewone wijze van besturen;
 het herhaaldelijk gas te geven in de vrijloop;
 het laten draaien van de motor als het voertuig stilstaat;
 het wegnemen of niet vervangen van een defecte uitlaat;
 een onoordeelkundig gebruik van remmen en dergelijke meer.
10.10 Niemand test op het openbaar domein motoren of laat ze er proef- of warmdraaien,
indien ze niet uitgerust zijn met de wettelijk voorgeschreven geluiddempers. Deze
handelingen mogen ook niet op privaat domein en in gebouwen indien bovenvermelde
geluidsnormen daarbij worden overschreden.
10.11 Tussen 22 en 7 uur aangevoerde goederen en verpakkingen worden niet gelost of
geladen, tenzij de burgemeester daarin toestemt. Het lossen gebeurt zo stil mogelijk om de
inwoners niet te storen.
10.12 Onverminderd de bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning, gebruikt niemand door motoren aangedreven speeltuigen, experimentele
tuigen en voertuigen om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden
of wedstrijden mee te houden of te organiseren, tenzij de burgemeester schriftelijk daarin
heeft toegestemd.
10.13 Niemand gebruikt overdag houtzagen, grasmaaiers en andere werktuigen met een
ontploffingsmotor, als die een abnormaal geluid veroorzaken door:
 de manier waarop ze gebruikt worden;
 het nutteloos laten draaien van de motor;
 het wegnemen of niet vervangen van een defecte uitlaat en dergelijke meer.
10.14 's Nachts en op zon- en feestdagen gebruikt niemand houtzagen, grasmaaiers en
andere werktuigen met een elektrische of ontploffingsmotor, landbouw- en motorvoertuigen
en geluidsarme elektrische motoren uitgezonderd.
10.15 Niemand gebruikt 's nachts fluiten, sirenen, bellen, klokken of andere geluidssignalen
om de aandacht te vestigen op de verkoop van een product of het verlenen van een dienst,
behalve voor dringende hulpverlening. Overdag is het maximale geluidsniveau van de
signalen van deze instrumenten, op 1 m ervan niet hoger dan 90 dB (A). Het geluid van deze
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apparaten wordt met een tussenpauze van ten minste 1 minuut uitgezonden en duurt nooit
langer dan 15 seconden per onafgebroken signaal.
10.16 Vogelschrikkanonnen worden niet gebruikt wegens de geluidshinder die ze
veroorzaken.
Enkel in uitzonderlijke gevallen en als er geen evenwaardig alternatief is, kan de
burgemeester individuele land- en tuinbouwers schriftelijk en voorafgaandelijk toestaan die
toestellen te gebruiken. Daarbij wordt ten minste aan de volgende voorwaarden voldaan:
 de kanonnen staan ten minste 100 m van woningen. Ze worden enkel tussen 8 en 21 uur
gebruikt;
 de geluidsnormen in bijlage 2.2.1 van Vlarem II zijn van toepassing;
 de toestellen produceren maximum 6 knallen per uur;
 in de aanvraag dient het aantal en de locatie van de kanonnen te worden aangegeven.
10.17 Aannemers, ambachtslui en arbeiders die werkzaamheden verrichten op het openbaar
domein of op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, onderbreken 's nachts en op
zon- en feestdagen hun werk. Indien het gaat om werken van openbaar nut of werken die om
technische en dringende redenen niet onderbroken kunnen worden, kan de burgemeester
schriftelijk erin toestemmen dat er toch gewerkt wordt op die dagen en tijdstippen. De
nachtelijke werkzaamheden gebeuren zo stil mogelijk, om de inwoners niet te storen.
10.18 Op de openbare plaats gestationeerde vrachtwagens met een in werking zijnde
automatische koeling worden op de openbare plaats op minimum 100 m van bebouwing
gestald.
10.19 Een geluid wordt niet als hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van:
 het geluid van spelende kinderen overdag;
 het geluid dat eigen is aan het platteland (zoals landbouwwerktuigen, neerhofdieren,
dieren uit een veestapel,…);
 het geluid van kerkklokken.
HOOFDSTUK 11: LICHTVERVUILING
11.1 Privé-verlichting valt niet op aangrenzende percelen, gebouwen of de openbare weg en
verstoort door weerkaatsing ook niet de nachtrust van de omwonenden.
11.2 Niemand projecteert laserstralen in de open lucht.
HOOFDSTUK 12: OPENBAAR GROEN
12.1 ALGEMENE ZORGPLICHT
12.1.1 Wie handelingen verricht of hiertoe de opdracht geeft en weet of redelijkerwijze kan
vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor vernietigd of ernstig geschaad kunnen worden, neemt alle maatregelen die redelijkerwijze van hem kunnen
worden geëist om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen.
HOOFDSTUK 13: (HUIS)DIEREN – BESCHERMING VAN DUIVENWEDSTRIJDEN
13.1 ALGEMEEN
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13.1.1 De houders van dieren verlenen die onderdak en huisvesting en ze nemen alle
passende maatregelen opdat het geblaf, het gehuil, het gekraai, het geschreeuw of het
gezang ervan de buren niet zou storen.
13.1.2 Het is verboden dieren te laten lopen op de openbare plaats en op de aanpalende
terreinen, zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Deze dieren mogen de
veiligheid niet in gevaar brengen en de doorgang niet belemmeren.
Eigenaars of begeleiders van dieren zijn ertoe gehouden alle maatregelen te treffen om te
voorkomen dat de dieren ontsnappen.
13.1.3 Niemand voedert katten en duiven op openbare wegen.
13.1.4 De begeleiders van rij- en trekdieren ruimen op de openbare wegen in een
woongebied de uitwerpselen op van hun dieren. Indien die personen dat niet doen, ruimen
de gemeentelijke diensten ze op en betalen de overtreders de kosten van de opruiming en
reiniging.
13.1.5 Niemand laat paarden, trek- of last- of rijdieren in een bewoonde plaats of laat deze
hierin binnendringen.
13.1.6 Exotische dieren worden op het grondgebied van de gemeente niet gehouden.
13.1.7 Niemand laat kwaadaardige of woeste dieren rondzwerven.
13.1.8 Niemand doodt kwaadwillig of verwondt ernstig dieren of vee, andere dan die
opgesomd zijn in art. 538 strafwetboek op plaatsen waarvan zij eigenaar, huurder,
deelpachter, pachter, vruchtgebruiker of gebruiker zijn tot andermans nadeel, of elders dan
op een plaats waarvan de meester van het dier of de dader eigenaar, huurder, pachter,
vruchtgebruiker of gebruiker is.
13.1.9 Niemand doodt of veroorzaakt zware verwondingen aan dieren of vee, aan een ander
toebehorend, door:
– het laten rondzwerven van kwaadaardige en woeste dieren;
– de snelheid, het slecht besturen of door het overmatig laden van voertuigen of dieren
– onvoorzichtigheid met wapens;
– het werpen van voorwerpen;
– ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van gebouwen;
– een belemmering of uitgraving of enig ander werk op of nabij openbare wegen, zonder de
voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens.
13.2 HONDEN
13.2.1 Niemand laat honden op de openbare weg, voor het publiek toegankelijke plaatsen of
andermans al dan niet afgesloten eigendom onbewaakt vrij rondlopen of rondzwerven,
behalve op de plaatsen die de gemeente daartoe speciaal inricht.
Honden worden in geen geval toegelaten op openbare speelpleinen, en sportvelden. Op
begraafplaatsen zijn honden enkel toegelaten aan de leiband.
Bovenvermelde bepalingen zijn niet van toepassing op honden die gebruikt worden tijdens
de jacht, een kudde begeleiden, ingezet worden voor reddingsoperaties, voor politiehonden
en blindengeleidehonden.
De begeleider moet de hond elk ogenblik kunnen beletten om:
 personen of dieren te intimideren of lastig te vallen;
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voertuigen te bespringen;
private eigendommen te betreden.

13.2.2 Op de openbare weg en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen worden honden
aan de lijn gehouden. Iedereen dient zijn hond, van welk ras dan ook, op ieder moment
onder controle te hebben. In geen geval mag een hond worden aangehitst om
voorbijgangers aan te vallen of te volgen, zelfs wanneer geen schade of kwaad wordt
aangericht. Kwaadaardige of agressieve honden dragen een muilband.
Deze verplichting tot het dragen van een muilband geldt niet voor honden van politiediensten
en erkende bewakingsdiensten.
13.2.3 De politie of de door de gemeente aangestelde instantie vangt ronddolende en zonder
meester op de openbare weg of ergens anders aangetroffen honden op, en brengt ze naar
een schuthok. De eigenaar of houder van het dier betaalt alle kosten daarvoor. Als het
zwervende dier gevaarlijk is, dan kan de politie het op een veilige en diervriendelijke wijze
afmaken.
13.2.4 De eigenaars, begeleiders of houders van honden beletten dat hun dieren de
voetpaden en aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijbaan, voetwegen,
perken, tuinen, fiets- en rijwegen en andere plaatsen bevuilen, behalve op speciaal voor
dieren ingerichte plaatsen.
13.2.5 Eigenaars, begeleiders of houders van honden hebben de nodige opvangzakjes bij
om de uitwerpselen van hun dier die toch terechtkomen op bovenvermelde plaatsen mee te
nemen. Gesloten recipiënten met opgeruimde uitwerpselen mogen gedeponeerd worden in
de straatvuilnisbakjes.
13.2.6 Andersvaliden die gebruik maken van een geleidehond, worden ontslagen van de
verplichting hun dieren te beletten uitwerpselen achter te laten waar dat niet mag. Die
personen moeten ook geen opvangzakjes bijhebben.
13.2.7 Zonder daartoe gerechtigd te zijn, loopt niemand op andermans grond of laat
honden, vee, trek-, last- of rijdieren erover lopen:
 indien die grond gereedgemaakt is of bezaaid;
 wanneer die bezet is met graan op de halm, druiven of andere opbrengsten die rijp of
bijna rijp zijn.
13.3 BESCHERMING VAN DUIVENWEDSTRIJDEN
13.3.1 Niemand laat van 1 april tot en met de laatste zondag van oktober om het even welke
duif uitvliegen die niet aan wedstrijden deelneemt en dit tussen 7 en 18 uur op de zon- en
feestdagen waarop duivenwedstrijden plaatshebben.
13.3.2 Bij overmacht, slecht weer of andere oorzaken, waarbij de vluchten niet op de vermelde dagen worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag. De deelnemende duivenliefhebbers maken bekend dat de duiven niet op de vermelde datum werden
gelost.
13.3.3 Niemand stelt handelingen die een duivenliefhebber schade kunnen toebrengen.
Hieronder worden onder andere verstaan:
 slaan op allerlei voorwerpen;
 zwaaien met allerlei voorwerpen;
 ophangen van allerlei voorwerpen in de nabijheid van de hokken;
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opstellen van molentjes en draaiende voorwerpen;
elke daad die de dieren kan op- of afschrikken.

HOOFDSTUK 14: BIJZONDERE BEPALINGEN
14.1 Zonder daartoe gerechtigd te zijn, komt niemand op of gaat niemand over andermans
grond:
 indien die gereedgemaakt is of bezaaid;
 wanneer die bezet is met graan op de halm, druiven of andere opbrengsten die rijp of
bijna rijp zijn.
14.2 Niemand bedelt.
14.3 Niemand maakt een beroep van waarzeggen of voorspellen of van uitleggen van dromen. De werktuigen, gereedschappen en kledij die gebruikt worden bij of bestemd zijn voor
die activiteiten worden in beslag genomen en verbeurd verklaard.
14.4 Niemand werpt op een onvoorzichtige wijze een voorwerp naar iemand dat kan
belemmeren of bevuilen.
Niemand werpt voorwerpen, die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen verende voertuigen,
huizen, gebouwen, en afsluitingen van een ander of in tuinen of besloten erven.
14.5 Niemand laat na of weigert de wetten, besluiten of verordeningen op de kleine wegen
na te leven.
Onder kleine wegen worden alle wegen verstaan die geen gewest-, provincie- of autosnelweg zijn.
14.6 Zij die hiertoe verplicht worden, zorgen voor verlichting.
14.7 Niemand weigert echte en ongeschonden munten als betaalmiddel aan te nemen.
14.8 Niemand legt kansspelen aan of houdt deze op openbare wegen.
Niemand neemt weddenschappen in een hippodroom aan buiten de daartoe bestemde
plaats.
14.9 Niemand rooft vaste veldvruchten of andere vaste nuttige voortbrengselen van de
grond.
14.10 Niemand heeft valse weegtoestellen, gewichten of maten.
14.11 Niemand beledigt gestelde lichamen of bijzondere personen, andere dan die
beledigingen opgesomd in Boek II, Titel VIII, Hoofdstuk V strafwetboek.

HOOFDSTUK 15: STILSTAAN EN PARKEREN
15.1 ALGEMENE BEPALINGEN
Voor de toepassing van de bepalingen van deze titel wordt verstaan onder:
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1° Rijbaan: het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het
algemeen is ingericht.
2° Rijstrook: elk deel van een rijbaan die in haar langs richting verdeeld is door:
 één of meerdere witte doorlopende of onderbroken strepen. Deze strepen
mogen beter zichtbaar gemaakt worden door retro-reflecterende middelen;
 voorlopige markeringen die bestaan uit:
o hetzij oranje doorlopende of onderbroken strepen;
o hetzij doorlopende of onderbroken strepen gevormd door oranje spijkers.
3° Autoweg: de openbare weg waarvan het begin aangeduid is met het verkeersbord
F9 en het einde met het verkeersbord F11.
4° Fietspad: het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en
tweewielige bromfietsen klasse A voorbehouden is door de verkeersborden D7, D9 of
door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 74 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan.
5° Kruispunt: de plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen.
6° Overweg: de gehele of gedeeltelijke kruising van een openbare weg door een of
meer buiten de rijbaan aangelegde sporen.
7° Bebouwde kom: een gebied met bebouwing en waarvan de invalswegen aangeduid
zijn met de verkeersborden Fl, Fla of Flb, en uitvalswegen met de verkeersborden F3,
F3a of F3b.
8° Bestuurder: al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of
bewaakt.
9° Voertuig: elk middel van vervoer te land, alsmede alle verrijdbaar landbouw- of
bedrijfsmaterieel.
10° Motorvoertuig: elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht
te rijden.
11° Bromfiets:
 ofwel een “bromfiets klasse A”, dit wil zeggen elk twee- of driewielig voertuig
uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud
ten hoogste 50 cm3 bedraagt, of met een elektrische motor en dat naar bouw
en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km
per uur;
 ofwel een “bromfiets klasse B”, dit wil zeggen:
o elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige
verbranding en waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm3
bedraagt, of met een elektrische motor en dat naar bouw en
motorvermogen en op een horizontale weg niet sneller kan rijden dan
45 km per uur, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A;
o elk vierwielig voertuig uitgerust met een motor waarvan de
cilinderinhoud ten hoogste 50 cm3 bedraagt voor de motoren met
elektrische ontsteking of, voor andere typen van motoren, met een
netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW en dat naar bouw en
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motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 45
km per uur.
De maximale lege massa van de driewielige bromfietsen is beperkt tot 270 kg; deze
van vierwielige bromfietsen tot 350 kg; voor de elektrische voertuigen geldt die massa
evenwel zonder batterijen.
De driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn gemonteerd en
waarvan de afstand tussen de middens van de contactvakken van deze wielen met de
grond kleiner is dan 0,46 m, wordt beschouwd als bromfiets met twee wielen.
De niet-bereden tweewielige bromfiets wordt niet als voertuig beschouwd.
Bevestiging van een aanhangwagen aan een bromfiets brengt geen wijziging in de
classificatie van dit voertuig.
De voertuigen bestuurd door personen met een handicap, uitgerust met een motor die
niet toelaat zich sneller dan stapvoets voort te bewegen, worden niet als bromfiets
beschouwd.
12° Motorfiets: elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet
beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets.
Bevestiging van een aanhangwagen aan een motorfiets brengt geen wijziging in de
classificatie van dit voertuig.
13° Auto: elk motorvoertuig, met inbegrip van de trolleybus, dat niet beantwoordt aan
de bepalingen van de bromfiets, van de motorfiets, van de drie- en van de vierwieler
met motor.
14° Stilstaand voertuig: een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of
uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken.
15° Geparkeerd voertuig: een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- of
uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken.
16° Aanhangwagen: elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden
voortbewogen.
17° Sleep: elke groep voertuigen die aan elkander gekoppeld zijn met het doel door
een en dezelfde kracht te worden voortbewogen.
18° Maximale toegelaten massa: de maximale totale massa van het voertuig, bepaald
volgens de weerstand van de onderdelen van het chassis overeenkomstig de
voorschriften van het technisch reglement van de auto’s.
19° Woonerf en erf: één of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de
toegangen zijn aangeduid met de verkeersborden F12a, en de uitgangen met de
verkeersborden F12b. In het woonerf overweegt de woonfunctie.
Het erf is een zone waarvan de kenmerken overeenstemmen met die van het woonerf,
maar waar de activiteiten verruimd kunnen zijn tot ambacht, handel, toerisme,
onderwijs en recreatie.
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20° Voetgangerszone: een of meer openbare wegen waarvan de toegang aangeduid is
met het verkeersbord F103 en de uitgang met het verkeersbord F105.
21° Straat: een openbare weg in een bebouwde kom die geheel of gedeeltelijk
omgeven is met bebouwing en met toegangen tot activiteiten langs de weg en die
gekenmerkt is door het gedeeld gebruik van de ruimte door verschillende soorten
weggebruiker. De wegen die gelegen zijn in een zone 30, ofwel in een woonerf of erf,
zijn straten.
22° Trottoir: het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten
opzichte van de rijbaan, in het bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers;
het trottoir is verhard en de scheiding ervan met de andere gedeelten van de openbare
weg is duidelijk herkenbaar voor alle weggebruikers.
Het feit dat het verhoogd trottoir over de rijbaan doorloopt, brengt geen wijziging aan
zijn bestemming.
23° Gelijkgrondse berm: de ruimte, onderscheiden van het trottoir en het fietspad,
begrepen tussen enerzijds de rijbaan en anderzijds een sloot, een talud, de grenzen
van eigendommen, die zich op hetzelfde hoogteniveau bevindt als de rijbaan en
gevolgd mag worden door de weggebruikers, bepaald onder de voorwaarden van dit
besluit.
De gelijkgrondse berm is meestal niet met verhard materiaal aangelegd en moeilijk
begaanbaar voor de voetgangers.
24° Verhoogde berm: een ruimte die hoger ligt dan het rijbaanniveau, onderscheiden
van het trottoir en het fietspad, en die tussen deze rijbaan ligt en een sloot, een talud,
of grenzen van eigendommen.
De verhoogde berm is meestal niet met verhard materiaal aangelegd en moeilijk
begaanbaar voor de voetgangers.
25° Verkeersgeleider: een inrichting die op de rijbaan is aangebracht en die bestemd is
om het voertuigenverkeer te kanaliseren.
De verkeersgeleider bestaat uit een wegmarkering, ofwel uit een verhoging op de
rijbaan, ofwel uit beide elementen samen.
26° Middenberm: elke aanleg in de lengterichting om rijbanen te scheiden, behalve
wegmarkeringen.
27° Weggebruiker: is elke persoon die gebruik maakt van de openbare weg.
28° Voetganger: een persoon die zich te voet verplaatst. De personen die een
kruiwagen, een kinderwagen, een rolstoel of enig ander voertuig zonder motor dat
geen bredere dan de voor de voetgangers vereiste ruimte nodig heeft, aan de hand
leiden en de personen die een fiets of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden,
worden gelijkgesteld met voetgangers.
29° Lading: elk goed of materiaal dat door een voertuig wordt vervoerd.
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15.2 OVERTREDINGEN VAN DE EERSTE CATEGORIE VOLGENS HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN
REGLEMENT OP DE POLITIE OP HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK
VAN DE OPENBARE WEG
15.2.1 Binnen de woonerven en de erven is parkeren verboden, behalve op de
plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een
andere kleur en waar de letter “P” aangebracht is, of op de plaatsen waar een
verkeersbord het toelaat.
15.2.2 Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd
zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op kruispunten alleen aangekondigd
zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door
de verkeersborden F4a en F4b, is het stilstaan en parkeren verboden op deze
inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.
15.2.3 Tot voetgangerszones hebben alleen voetgangers toegang, evenwel hebben
toegang tot die zones: de voertuigen behorende tot de categorieën uit artikel 22sexies
1°b) tot d) zonder vrije doorgangskaart en e) tot i) wanneer die aan de binnenkant van
de voorruit van hun voertuig een vrije doorgangskaart aanbrengen die door de
burgemeester of zijn gemachtigde is afgegeven (voor de bespannen voertuigen en
rijwieltaxi’s moet de bestuurder in het bezit zijn van de vrije doorgangskaart), en de
categorieën uit artikel 22sexies 2° indien de verkeerstekens F103 het voorschrijven en
volgens de beperkingen die daarop vermeld staan: a) de voertuigen die in die zones
moeten laten of lossen, b) de taxi’s, die binnen die zones een welbepaalde
bestemming hebben om personen te laten in- en uitstappen en c) de fietsers.
In voetgangerszones is het parkeren verboden.
15.2.4 Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte
van de rijbaan. Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel
langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.
15.2.5 Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld buiten de rijbaan
op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm;
indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de
buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter
breed vrijgelaten worden, indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig
gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; indien er geen
berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden.
15.2.6 Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst
worden: 1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan, 2° evenwijdig met de rand van
de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg; 3° in één enkele file.
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van
de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet
overschrijden.
15.2.7 Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de
parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere
weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd
zoals voorzien in artikel 70.2.1.3° f) van het koninklijk besluit van 1 december 1975
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houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg.
15.2.8 Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel
75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld
worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te
maken.
15.2.9 Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het
duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun
onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:
 op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op
de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden,
 op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de
oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen,
 in de nabijheid van kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de
naastbij gelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering,
 op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens
plaatselijke reglementering,
 op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor
voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt,
wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de
rijbaan bevindt;
 op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de
hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 meter bedraagt, wanneer de
onderkant van die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.
15.2.10 Het is verboden een voertuig te parkeren:
 op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of
geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen en of het
wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen,
 op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-,
trolleybus- of tramhalte aanwijst,
 voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het
inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht,
 op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde
parkeerplaatsen zou verhinderen,
 buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het
verkeersbord B9 is aangebracht,
 op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen
waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht,
 op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2° van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
 op de rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of
geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk
zouden kunnen kruisen,
 op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; buiten de
bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg
met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt.
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15.2.11 Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De
aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de
parkeerplaats verlaten heeft.
15.2.12 Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen
rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren.
15.2.13 Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto’s,
slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton
langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op plaatsen waar het verkeersbord
E9e, E9c of E9d is aangebracht.
15.2.14 Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na
elkaar te parkeren.
15.2.15 Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel
27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig
15.2.16 Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken
vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.
15.2.17 De verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van het type E9 betreffende het stilstaan en
parkeren niet in acht nemen.
15.2.18 Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.
15.2.19 Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en
verdrijvingsvlakken.
15.2.20 Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen
waar de voertuigen moeten staan.
15.2.21 Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte
vierkanten die op de grond zijn aangebracht.

15.3 OVERTREDINGEN VAN DE TWEEDE CATEGORIE VOLGENS HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 OP DE POLITIE OP HET
WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG
15.3.1 Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen,
behalve op de parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a.
15.3.2 Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats
waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of
waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:
 op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen,
behoudens plaatselijke reglementering,
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op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten
om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden,
op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder
dan drie meter voor deze oversteekplaatsen,
op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke
reglementering onder de bruggen,
op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de
zichtbaarheid onvoldoende is.

15.3.3 Het is verboden een voertuig te parkeren:
 op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van
tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een
hindernis te gaan of te rijden,
 op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden,
 wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou
worden.
15.3.4 Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd
zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg behalve door de voertuigen gebruikt door personen met een
handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of
27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
HOOFDSTUK 16: GEMENGDE INBREUKEN
16.1 Indien het parket geen vervolging instelt zijn de inbreuken op de artikelen 448, 1ste lid,
521, 3de lid, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559 1°, 561 1°, 563 2°, 563 3°, 563bis
strafwetboek strafbaar met administratieve sancties zoals bepaald in hoofdstuk 16 van dit
politiereglement.
1° Beledigingen in zoverre ze geen betrekking hebben op dragers van het openbaar gezag
of de openbare macht, art. 448, 1e lid strafwetboek: hij die hetzij door daden, hetzij door
geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in een van de omstandigheden in
artikel 444 van het strafwetboek bepaald, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen
tot twee maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een
van die straffen alleen.
2° Vernieling van voertuigen, art. 521, 3e lid strafwetboek: Met een straf van vijftien dagen tot
drie jaar gevangenis en geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die,
met het oogmerk om te schaden, rijtuigen, wagons of motorvoertuigen geheel of gedeeltelijk
vernielt of onbruikbaar maakt.
3° Beschadiging van graven en monumenten, art 526 strafwetboek:
Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van zesentwintig
euro tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:
grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare
versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken,
tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.

52

4° Graffiti, artikel 534bis Strafwetboek:
- met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met een geldboete van
zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij
die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende en onroerende goederen
- het maximum van de gevangenisstraf wordt gebracht op één jaar gevangenisstraf bij
herhaling van een in hierboven vermelde paragraaf bedoeld misdrijf binnen vijf jaar te
rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van
gewijsde is gegaan.
5° Beschadigen onroerende eigendommen, artikel 534ter strafwetboek:
met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met een geldboete van
zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij
die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt.
6° Beschadigen van bomen, artikel 537 strafwetboek:
hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij
vergaan, of een of meer enten vernielt, wordt gestraft. Voor elke boom, met een
gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig euro
tot honderd euro. Voor elke ent, met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen
en met een geldboete van zesentwintig euro tot vijftig euro of met een van die straffen alleen.
In geen geval mag de gezamenlijke straf hoger zijn dan drie jaar wat de gevangenisstraf en
vijfhonderd euro wat de geldboete betreft.
7° Dempen, vernielen, verplaatsen, verwijderen van diverse afsluitingen, artikel 545
strafwetboek:
met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van
zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij
die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of
stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of
andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen,
verplaatst of verwijdert.
8° Beschadiging van roerende eigendommen, artikel 559, 1° strafwetboek:
met een geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft: zij die buiten de gevallen
omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III van het strafwetboek andermans roerende
eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen.
9° Nachtlawaai, artikel 561,1° strafwetboek: met een geldboete van tien euro tot twintig euro
en met een gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen
wordt gestraft: zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de
rust van de inwoners kan worden verstoord.
10° Beschadigen van stedelijke of landelijke afsluitingen artikel 563,2° strafwetboek:
met een geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met een gevangenisstraf van een
dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: zij die stedelijke of
landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt opzettelijk beschadigen.
11° Feitelijke of lichte gewelddaden artikel 563,3° strafwetboek: met een geldboete van
vijftien euro tot vijfentwintig euro en met een gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of
met een van die straffen alleen worden gestraft: daders van feitelijkheden of lichte
gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot
de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het
oogmerk om te beledigen enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of
bevuilen.
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12° Onherkenbaar openbaar verschijnen, artikel 563 bis strafwetboek: met een geldboete
van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met een gevangenisstraf van een dag tot zeven
dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens
andersluidende wetbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met
het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn. Dit geldt
echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het
gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn en wel
krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.
HOOFDSTUK 17: STRAFBEPALINGEN
17.1 Elke overtreding van deze verordening wordt bestraft met:
 een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang
de overtreder minderjarig of meerderjarig is, of
 de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of
vergunning, of
 de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of
vergunning, of
 de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.
17.2 Minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het ogenblik van
de feiten kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 175 euro.
17.3 In afwijking van artikel 16.2 wordt voor de overtredingen opgenomen in hoofdstuk 15,
met uitzondering van de artikelen 448, 1° lid, 561 1°, 563 3° en 563 bis Strafwetboek, de
leeftijd vastgesteld op 14 jaar.
17.4 Voordat een administratieve geldboete opgelegd wordt aan een minderjarige van
veertien jaar of ouder bemiddelt de dienst die het college van burgemeester en schepenen
daartoe heeft aangesteld tussen de dader en het slachtoffer. Die bemiddeling heeft
uitsluitend tot doel de dader van de inbreuk de mogelijkheid te bieden de aangerichte schade
te vergoeden of herstellen.
17.5 De sanctionerend ambtenaar legt de administratieve geldboete op.
Die ambtenaar deelt zijn beslissing aangetekend mee aan de overtreder. Indien die
minderjarig is, wordt van de beslissing kennisgegeven aan de minderjarige en aan zijn of
haar vader, moeder, voogden of de personen die het gezag over de dader uitoefenen.
17.6 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de administratieve schorsing
of intrekking van een door de gemeente of haar organen afgeleverde toelating of vergunning
en/of over een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. De sancties
opgelegd door het college worden met een aangetekend brief ter kennis gebracht van de
overtreder.
16.7 Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college wordt bovendien
bestraft met een administratieve geldboete.
17.8 Onverminderd de in de politiereglement voorzien maatregelen, kan de burgemeester
telkens wanneer de openbare gezondheid, veiligheid en rust in gevaar zijn of er gevaar is
voor openbare overlast, maatregelen bevelen om dit gevaar te doen ophouden. Indien deze
bevelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten en risico
van degene die in gebreke gebleven is, tot uitvoering laten overgaan.
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Het niet naleven van het bevel van de burgemeester wordt bovendien bestraft met de in
artikel 17.1 voorziene administratieve sancties.
Het niet naleven van een besluit van de burgemeester wordt bestraft met een administratieve
geldboete.
17.9 Een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling kan worden opgelegd voor de
overtredingen van het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de
overtredingen betreffende het verkeersbord C3, vastgesteld door automatisch werkende
toestellen en het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg begaan door
meerderjarige personen of rechtspersonen.
Overtredingen van de eerste categorie volgens het koninklijk besluit van 1 december 1975
op de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg: 55,00 euro
Binnen de woonerven en de erven is parkeren verboden, behalve op
de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een
wegbedekking in een andere kleur en waar de letter “P” aangebracht
is, of op de plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die
aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op
kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of
die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden
F4a en F4b, is het stilstaan en parkeren verboden op deze
inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.
Tot voetgangerszones hebben alleen voetgangers toegang, evenwel
hebben toegang tot die zones: de voertuigen behorende tot de
categorieën uit artikel 22sexies 1°b) tot d) zonder vrije
doorgangskaart en e) tot i) wanneer die aan de binnenkant van de
voorruit van hun voertuig een vrije doorgangskaart aanbrengen die
door de burgemeester of zijn gemachtigde is afgegeven (voor de
bespannen voertuigen en rijwieltaxi’s moet de bestuurder in het bezit
zijn van de vrije doorgangskaart), en de categorieën uit artikel
22sexies 2° indien de verkeerstekens F103 het voorschrijven en
volgens de beperkingen die daarop vermeld staan: a) de voertuigen
die in die zones moeten laten of lossen, b) de taxi’s, die binnen die
zones een welbepaalde bestemming hebben om personen te laten inen uitstappen en c) de fietsers.
In voetgangerszones is het parkeren verboden.
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten
opzichte van de rijbaan. Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer,
mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld buiten
de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen,
op eender welke berm; indien het een berm betreft die de
voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de
openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter
breed vrijgelaten worden, indien de berm niet breed genoeg is, moet
het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan
opgesteld worden; indien er geen berm is, moet het voertuig op de
rijbaan opgesteld worden.
Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet
geplaatst worden: 1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan, 2°
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22bis, 4°, a)

22ter.1,3°

22sexies.2

23.1, 1°

23.1, 2°

23.2, lid 1, 1°
tot 3°

evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere
plaatsaanleg; 3° in één enkele file.
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks
op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de
aangeduide parkeermarkering niet overschrijden.
Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de
parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld
worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen
of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien
in artikel 70.2.1.3° f) van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg.
Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in
artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer
van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats
waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere
weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen,
inzonderheid:
 op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar
de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn
het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te
verlaten om op het fietspad te rijden,
 op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor
de oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen
voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen,
 in de nabijheid van kruispunten, op minder dan 5 meter van de
verlenging van de naastbij gelegen rand van de dwarsrijbaan,
behoudens plaatselijke reglementering,
 op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten,
behoudens plaatselijke reglementering,
 op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de
kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading
inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant
van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan
bevindt;
 op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor
voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan
1,65 meter bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden
zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.
Het is verboden een voertuig te parkeren:
 op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander
stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het
voertuig het instappen en of het wegrijden van een ander
voertuig zou verhinderen,
 op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat
een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst,
 voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen
waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is
aangebracht,
 op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de
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23.2, lid 2

23.3

23.4

24, lid 1, 2°,
4° en 7° tot
10°

25.1, 1°, 2°,
3°, 5°, 8°, 9°,
10°, 11°, 12°,
13°

rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen,
buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare
weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht,
 op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve
op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is
aangebracht,
 op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in
artikel 75.1.2° van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
 op de rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander
stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere
voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen,
 op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie
rijbanen; buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant
van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of
op de middenberm die deze rijbanen scheidt.
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De
aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het
voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer
kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na
elkaar te parkeren.
Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg
auto’s, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten
massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te
parkeren, behalve op plaatsen waar het verkeersbord E9e, E9c of
E9d is aangebracht.
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan
drie uur na elkaar te parkeren.
Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee
gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of, als er geen
voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een voorbehouden
parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig
Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze
inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.
De verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van het type E9 betreffende het
stilstaan en parkeren niet in acht nemen.
Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.
Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders
en verdrijvingsvlakken.
Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in
artikel 77.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen
moeten staan.
Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat
uit witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht.
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27.1.3

27.5.1

27.5.2

27.5.3
27bis

68.3
70.2.1
70.3
77.4
77.5

77.8

Overtredingen van de tweede categorie volgens het koninklijk besluit van 1 december 1975
op de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg: 110,00 euro
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op
autowegen, behalve op parkeerstroken, aangewezen door het
verkeersbord E9a.
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke
plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de
andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen,
inzonderheid:
 op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de
verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering,
 op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar
de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden
of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden,
 op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de
oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van
tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan drie
meter voor deze oversteekplaatsen,
 op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en
behoudens plaatselijke reglementering onder de bruggen,
 op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht
wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is.

22.2 en 21.4,
4°

Het is verboden een voertuig te parkeren:
 op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten
komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden,
 op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou
belemmerd worden,
 wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter
breed zou worden.
Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen
gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
behalve door de voertuigen gebruikt door personen met een handicap
die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel
27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg.

25.1, 4°, 6°,
7°
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24, lid 1, 1°,
2°, 4°, 5° en
6°

25.1, 14°

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Kampenhout op xx 2017.
Namens de raad

i.o. Dominique Coucke
Gemeentesecretaris

Kris Leaerts
Burgemeester

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Steenokkerzeel op xx 2017.
Namens de raad

i.o. Heidi Abeloos
Gemeentesecretaris

Kurt Ryon
Burgemeester

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Zemst op xx 2017.
Namens de raad

i.o. Jocelyn Bruggeman
Gemeentesecretaris

Bart Coopman
Burgemeester
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