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HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 
Art. 1. §1. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder 
« openbare plaats »: 
 

- de openbare weg, te weten de wegen en doorgangen die in hoofdorde bestemd 
zijn voor alle verkeer van personen en voertuigen, met inbegrip van de bermen, 
voetpaden 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; 

- 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. 

 
§2. Onder een “voor het publiek toegankelijke plaats” verstaat men in onderhavig 
reglement 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. 
 
§3. Met “groene ruimten“ wordt bedoeld: de openbare plantsoenen, parken, tuinen, 
speeltuinen, sportpleinen, begraafplaatsen en alle stukken van de openbare plaatsen 
buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd 
zijn voor wandelen of ontspanning. 
 

 
Art. 2. §1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en 
herroepbaar afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de 
gemeente niet aansprakelijk stelt. 
 
Ze kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het 
vereist. 
 
Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en 
schepenen wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, 
overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
acties. 
 
§2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de 
vergunningsakte en erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan 
anderen, noch de openbare veiligheid, rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan 
brengen. 
 
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet 
foutieve - uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit. 
 

 
Art. 3. Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang 
komen door situaties waarvan de oorzaak bij privaat domein ligt, kan de burgemeester de 
nodige besluiten nemen. 
 
De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk 
voor zijn, moeten zich schikken naar de besluiten van de burgemeester.  
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In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten 
voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te 
betekenen, kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in 
gebreke blijvende partijen, die de kosten hoofdelijk moeten dragen. 
 

 
Art. 4. De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet 
naleeft, is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien. 
 
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-
naleving door een derde van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen. 
 

 
Art. 5. Ieder die zich op de openbare weg bevindt of in een voor het publiek toegankelijke 
plaats, moet zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie met 
het oog op: 

1. de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid; 
2. de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan 

personen in gevaar; 
3. het doen naleven van de wetten, decreten, reglementen en besluiten. 

 
Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privaat domein 
bevinden, wanneer de politie of de gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op 
verzoek van de bewoners of in geval van brand, overstroming of hulpoproep. 
 

 Art. 6. Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich 

het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een 
herstelbelasting en/of aan het vorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte 
kosten voor rekening van de overtreder. 
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HOOFDSTUK II – DE OPENBARE NETHEID EN 
GEZONDHEID 

 

 Afdeling 1. Netheid van de openbare plaatsen 

 

 
Art. 7. Het is verboden ieder voorwerp of plek van een openbare plaats te bevuilen op 
gelijk welke manier, door eigen toedoen of door toedoen van de personen, dieren of 
zaken waarop men toezicht of waarover men zeggenschap heeft, zoals:  
 
1. Ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van een 

openbare plaats; 
2. Ieder onderdeel van het straatmeubilair; 
3. Galerijen en doorgangen op privaat domein die voor het publiek toegankelijk zijn; 
4. Openbare gebouwen en private domeinen; 
5. Voertuigen van derden. 
 
De aannemers of personen, gelast met het vervoer van aarde, bouwmaterialen, afbraak- 
of andere materialen die de openbare weg kunnen bevuilen, moeten hun wagens 
zodanig afdekken dat niets van de lading op de openbare weg zou kunnen vallen. 
 
De aannemers of verantwoordelijken zijn eveneens verplicht de openbare wegen gelegen 
in de omgeving van de werkplaatsen waar geladen en gelost wordt in staat van volledige 
reinheid te houden. 
 
Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt, kan een 
bepaalde reisweg worden opgelegd door de burgemeester.  
 
De vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en eveneens 
voor het reinigen ervan. 
 
Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt 
de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, 
met toepassing van een belastingreglement. 
 

 
Art. 8. De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, 
dienen het nodige te doen opdat hun klanten de openbare plaats rond hun handel niet 
vervuilen. 
De verkopers evenals de houders van kramen op foren en markten, moeten hun 
voertuigen of hun kramen voorzien van een korf uit onbrandbaar materiaal bestemd voor 
papier en afval.  
Zij moeten ervoor instaan dat in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of 
inrichting alle papier of om het even welk voorwerp dat door hun klanten op de grond 
wordt gegooid, wordt weggenomen. 
Zij moeten ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden 
die de voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen. 
 
Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt 
de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, 
met toepassing van een belastingreglement. 
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Art. 9. Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op openbare plaatsen, 
parken, galerijen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen elders dan in de 
daartoe bestemde plaatsen. 
 
Het is verboden te spuwen op een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke 
plaats. 
 
Het is verboden de afval-, was- en huiswaters evenals alle andere vloeistoffen uit de 
bebouwde en onbebouwde eigendommen op de openbare weg te laten afvloeien. 
 

 
Art. 10. Fietsen al dan niet slotvast gestald op openbaar domein waarvan er 
aanwijzingen zijn dat zij gedurende 30 dagen niet verplaatst werden en waarvan de 
eigenaar onbekend is, worden beschouwd als gevonden of achtergelaten buiten 
particuliere eigendom zoals voorzien in de wet van 30 december 1975. Zij zullen door het 
gemeentebestuur worden verwijderd op kosten van de eigenaar met inbegrip van het 
losmaken van de sloten. 
 
Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zo niet houdt 
de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, 
met toepassing van een belastingreglement.  
 

 
 

Afdeling 2. Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen 
 

 
Art. 11. De voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden 
onderhouden en proper te worden gehouden. Deze verplichtingen berusten:  
 
1. Voor bewoonde gebouwen: op de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of 

de huurders van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks 
onderhoud van de gebouwen; 

2. Voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de 
personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen; 

3. Voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een 
reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, 
opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid 
of huurders; 

4. Voor flatgebouwen: op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks 
onderhoud ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke 
hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft rust de verplichting op de bewoners 
van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. 
Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de 
bewoners van de eerste verdieping, enzovoort. 

 
Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde 
begroeiing, vervuilende producten of materialen en het uitvoeren van alle herstellingen. 
 
Deze verplichtingen omvatten eveneens het vrij houden van de rioolroosters en de goten. 
 
Voetpaden en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest aangewezen 
tijdstippen om de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het 
gedrang te brengen. 
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Art. 12. De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde 
gedeelten van eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn. Dit houdt in dat 
erover dient gewaakt te worden dat de begroeiing noch de openbare plaats noch de 
openbare veiligheid bedreigt. 
Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op de voormelde gronden neer te 
leggen of te bewaren. 

Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel recht op bovenvermelde 
braakgronden, terreinen of eigendommen, met name eigenaars, vruchtgebruikers, 
erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, 
erfdienstbaarheid of huurders. 
 
Ieder houder van een reëel recht op het onroerend goed (cfr. artikel 11.3) is ertoe 
gehouden ervoor te zorgen dat bomen en planten zodanig gesnoeid worden dat geen 
enkele tak ervan: 
- over de rijweg hangt op minder dan 4,50 meter boven de grond; 
- over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangt op minder dan 2,50 meter boven 
de grond; 
- de zichtbaarheid van de verkeerstekens in het gedrang brengt; 
- het normaal uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten 
belemmert. 
- in bovengrondse nutsleidingen groeit. 

Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de burgemeester andere 
afmetingen opleggen en de voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn 
na de desbetreffende betekening verricht te worden. Indien daaraan geen gevolg wordt 
gegeven, zullen de werken door de wegbeheerder verricht worden op kosten en risico 
van de in gebreke blijvende partij. 
 
Bomen van gelijk welke aard, hagen, struikgewas moeten derwijze geplant worden dat ze 
het verkeer op de openbare weg niet hinderen. 
De hagen moeten geplant worden op minstens 50 cm van de rooi- of grenslijn. 
De hagen langs de straatkant gelegen, mogen niet hoger zijn dan 1,00 meter tenzij er 
een vergunning is. 
In de bochten of bij kruising van wegen over een afstand van minimum vijf meter van de 
verlenging van de nabijgelegen rand van de dwarsrijbaan, of waar zulks ten bate van het 
zicht op de rijbaan noodzakelijk is mogen de hagen niet hoger zijn dan 1,00 meter. 
De uitstekende gedeelten die niet voldoen aan deze bepalingen moeten verwijderd 
worden op eenvoudige vordering van de politiediensten. 
Indien aan die vordering binnen de gestelde termijn geen gevolg gegeven wordt, zullen 
de nodige werken van ambtswege en op kosten van de eigenaar uitgevoerd worden, dit 
alles onverminderd de straffen door dit reglement bepaald. 
 

 
 

Afdeling 3. Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen 
 

 
Art. 13. Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen of voor de 
afvoer van regen- of afvalwater te versperren of er enig voorwerp in te gooien waardoor 
ze kunnen verstoppen of bevuilen. 
 

 
Art. 14. Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in een openbare plaats te 
ontstoppen, schoon te maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen. 
 
Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging 
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de aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets 
wordt gedemonteerd of uitgegraven. 
 

 
Art. 15. Het is verboden het ijs dat zich gevormd heeft op stilstaand water en 
waterwegen, riolen en rioolkolken te bevuilen door er gelijk welke voorwerpen, 
substanties, dode of levende dieren op te werpen of in te gieten. 
 

 
Art. 16. Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen 
gelegen in openbare plaatsen of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te 
wassen of er eender wat in onder te dompelen. 
 

 
 

Afdeling 4. Verwijdering van bepaalde afvalstoffen 
 

 
Art. 17. Het gebruik van containers die door de gemeente of met toelating van de 
gemeente, op een openbare plaats worden gezet, is strikt voorbehouden aan degene die 
de container heeft aangevraagd. Het is verboden er andere voorwerpen of afval in te 
deponeren. 
 
De door de gemeente voor groenafval voorbehouden plaatsen moeten volkomen net 
worden gehouden. 

Ze zijn voorbehouden voor de inwoners van de gemeente. Het storten van groenafval 
door beroepstuiniers is er verboden. 

Onder groenafval verstaat men het afval afkomstig van het onderhoud van tuinen en 
groene ruimten of composteerbaar of biologisch afbreekbaar huishoudafval, uitgezonderd 
het recycleerbaar afval waarvoor collectieve ophalingen gebeuren. 
 

 
Art. 18. Het is verboden een drankblikje, een stuk papier, een zakje, een sigarettenpeuk 
of elk andere vorm van afval op de openbare weg te gooien. 
 
Afvalzakken mogen niet naast de daartoe voorziene container worden geplaatst. 
 
Huishoudelijk afval mag niet in een publieke vuilnisbak worden gedeponeerd. 
 
Diegene die de bepalingen van artikelen 17 of 18 overtreedt moet het verkeer 
gedeponeerde afval onmiddellijk opruimen, zoniet houdt de gemeente zich het recht van 
het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met toepassing van een belasting- 
of retributiereglement. 
 

 
Art. 19. De fysieke of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een 
maatschappij voor de verwijdering van hun afval uitgezonderd huishoudelijk afval, 
moeten in die overeenkomst de dag en het tijdstip van de ophaling preciseren. Ze dienen 
er tevens over te waken dat de zakken of recipiënten met dit afval geen bron van hinder 
of vervuiling kunnen vormen en dat ze geen dieren kunnen aantrekken. 

Wanneer de in het eerste lid beoogde ophaling 's morgens plaatsvindt, dienen de zakken 
of recipiënten te worden klaargezet op de vooravond van de ophaling na 18 uur of de dag 
zelf voor 7 uur, vóór de komst van de vrachtwagen. Wanneer de ophaling 's avonds 
plaatsvindt, dienen de zakken of recipiënten te worden klaargezet de dag zelf na 18 uur 
en vóór de komst van de vrachtwagen. 
 
Het gemeentebestuur kan de in het tweede lid voorziene tijdstippen voor de plaatsing van 
de zakken of recipiënten met afval wijzigen, wanneer die in strijd zijn met de voorschriften 
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inzake openbare veiligheid, rust, volksgezondheid, netheid en zindelijkheid. 

 
Lege of niet meegenomen recipiënten dienen dezelfde dag nog terug binnen genomen te 
worden door de aanbieder. Het is niet toegestaan recipiënten ononderbroken op het 
openbare domein te laten staan. 

 

 
 

Afdeling 5. Onderhoud en schoonmaak van voertuigen 

 

 
Art. 20. Het is verboden in een openbare plaats het onderhoud, de smering, 
olieverversing of herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen, met 
uitzondering van het depanneren vlak na het zich voordoen van het defect voor zover het 
gaat om zeer beperkte interventies teneinde het voertuig in staat te stellen zijn weg voort 
te zetten of weggesleept te worden. 
 
Het wassen van voertuigen, met uitzondering van voertuigen voor het al dan niet 
bezoldigd goederenvervoer of gezamenlijk vervoer van personen, is toegelaten in een 
openbare plaats op tijdstippen van de dag die het best verenigbaar zijn met de veilige en 
gemakkelijke doorgang en de openbare rust; het mag in geen geval tussen 22 uur en 7 
uur gebeuren. 
Het wassen en schoonmaken mag enkel plaatshebben voor het gebouw waar de 
eigenaar van het voertuig woont of voor diens garage. 
 
De producten en het gereedschap voor het herstellen of het wassen van het voertuig 
moeten zorgvuldig verzameld worden zodat de doorgang van de voetgangers en de 
weggebruikers niet wordt gehinderd. 

 

 
 

Afdeling 6. Vuur, rook en geurhinder 

 

 
Art. 21. Het is verboden vuur te maken op de openbare wegen, in weiden en in bossen. 
Het is verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron 
dan ook, alsook met stof of projectielen van allerlei aard. 

Onverminderd de toepassing van het veldwetboek en het bosdecreet is de vernietiging 
door verbranding in open lucht van welke afvalstoffen ook, verboden behoudens wanneer 
het gaat om: 

1) het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als 
beheermaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een 
wetenschappelijk experiment, in overeenstemming met de bepalingen van het 
Bosdecreet. 

2) het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheermaatregel 
wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, 
of als fytosanitaire maatregel. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits 
schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid en wanneer dit als 
uitzonderlijke beheermaatregel is opgenomen in het goedgekeurd beheerplan. 

3) de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen 
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, wanneer afvoer of verwerking ter 
plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of indien dit vanuit fytosanitair 
oogpunt noodzakelijk is.  



Gecoördineerde versie - gemeenteraad 21 december 2016. 8 

4) het verbranden van droog natuurlijk stukhout bij het maken van een open vuur. 
Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de 
gemeentelijke overheid. 

5) het verbranden van droog natuurlijk stukhout of een vaste fossiele brandstof in 
een sfeerverwarmer. 

6) het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 
7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke 
bijproducten en afgewerkte producten. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden 
mits schriftelijke toelating van de toezichthouder. 

7) het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het 
kader van folkloristische evenementen. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden 
mits schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid, en mits de activiteit 
plaatsvindt op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning. 

8) het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor 
het gebruik van een barbecuetoestel. 

 
zoals opgenomen in Vlarem II. 
 

 
Art. 22. Het verbranden in (hout)kachels en open haarden is verboden bij windstilstand 
en mist. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het verbranden in kachels en open 
haarden voor verwarming van ruimten die niet over een centrale verwarming of olie- of 
gasgestookte decentrale verwarming beschikken. 
 

 
Art. 23. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is 
het verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en 
op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken 
of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen 
en wensballonnen op te laten. 
De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te 
steken. 
 

 
Art. 24. §1. Het is verboden goederen op te slaan, die van aard zijn geurhinder of 
luchtverontreiniging te veroorzaken.  
§2. Indien men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende 
gassen die buren kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen ontstaan, is men 
ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te treffen om de hinder naar de omwonenden 
te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.  
§.3 Iedereen is ertoe gehouden zijn aalput, beerput en/of septische put op regelmatige 
basis te doen ruimen. Men is ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te treffen om bij 
het ruimen geurhinder te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. De ruiming mag niet 
gebeuren op zon- en wettelijke feestdagen.  
§4. De eigenaars van een mest-, afval-, composthoop, compostvat e.d. zijn ertoe 
gehouden alle mogelijke maatregelen te nemen om geurhinder te vermijden. 
 

 
Art. 25. §1. Mest moet geladen worden derwijze dat niets ervan de openbare weg kan 
bevuilen en de ladingen moeten altijd van een dekzeil voorzien zijn. Mest die op de 
openbare weg terecht komt, moet men onmiddellijk verwijderen. De plaats waar mest 
gelegen heeft moet nadien volkomen gereinigd worden. 
 
Het is verboden mest en vuilnis in de nabijheid van straten, wegen, beken en waterlopen 
in het algemeen, neer te leggen.  
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Het is verboden mest te lozen of te storten in openbare rioleringen, in oppervlaktewateren 
en op openbare wegen, bermen en andere plaatsen dan cultuurgronden. 
 
Opslag van mest, zelfs tijdelijk, is verboden op minder dan 100 meter van een gebouw. 
Uitgespreide mest of aal moet binnen 24 uur ondergewerkt worden. 
 
§2. Het vervoer van stoffen die van aard zijn ongezonde uitwasemingen te verspreiden, 
moet geschieden in dichtgesloten vaten of recipiënten teneinde geen geuren te 
verspreiden. 
Voor hetzelfde vervoer moet gebruik gemaakt worden van hermetisch gesloten wagens, 
die onmiddellijk na ontlading moeten gekuist en ontsmet worden. Het vervoer van 
beenderen of andere afval van dierlijke aard mag slechts geschieden in hermetisch 
gesloten wagens of bakken, na besproeiing van deze stoffen met een ontsmettend of 
reukopnemend product (creoline of cloroben). 
 

 
Art. 26. Schouwen en de luchtafvoeropening van dampkappen moet zodanig geplaatst 
worden dat de geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt. 

 
 

Afdeling 7. Overnachting en kamperen 

 

 
Art. 27. Behoudens vergunning van de burgemeester is het verboden op het hele 
grondgebied van de gemeente en op een openbare plaats langer dan 24 uur achtereen 
te verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe ingericht 
voertuig, of er te kamperen. 
 
Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privaat domein te 
verblijven in een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of 
een mobilhome, behoudens vergunning van de burgemeester. 

 

 
 

Afdeling 8. Aanplakking, graffiti 

 

 
Art. 28. §1.Aanplakbrieven, plakkaten, opschriften, affiches, zelfklevers of spandoeken 
mogen slechts op een openbare plaats aangebracht worden, op die plaatsen aangeduid 
door de gemeentelijke overheid. 

De aanplakkers moeten in het bezit zijn van een toelating tot aanplakken, afgeleverd door 
de burgemeester en dienen deze toelating bij zich te hebben. Zij moet vertoond worden 
op verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar. Voor het aanbrengen van een 
aanplakbiljet of soortgelijk opschrift, moet vooraf een exemplaar voorgelegd worden aan 
de bevoegde dienst van het gemeentebestuur en moeten de plaatsen waar het 
aanbrengen ervan beoogd wordt, medegedeeld worden.  

De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op: 

1) de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en 
het verhuren van gebouwen, de voorstellingen, de concerten, vermakelijkheden 
en allerhande vergaderingen, voor zover hun oppervlakte geen 2 m² overschrijdt 
en dat zij geplaatst zijn op het gebouw waar de gebeurtenis plaatsvindt, tijdens de 
maand die eraan voorafgaat; 

2) de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, 
de provincies, de gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome 
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gemeentebedrijven, de polders en wateringen en de openbare instellingen; de 
plakbrieven van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en 
oorlogsslachtoffers; 

3) de plakbrieven in kieszaken 

4) de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, 
betreffende de oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst; 

 
De gemeentelijke aanplakborden en zuilen worden door de gemeente geplaatst en 
herkenbaar gemaakt. 
De aanplakkingen op de gemeentelijke aanplakborden en zuilen mogen een maximale 
grootte hebben van 80 cm op 60 cm. 
Bij het gebruik van de aanplakborden is het echter verboden: 
- aanplakkingen te doen op het voor de gemeente voorbehouden gedeelte bestemd voor 
bestuurlijke aanplakkingen. 
- meer dan 1 aanplakking van dezelfde activiteit te doen op een aanplakbord of meer dan 
2 op een zuil. 
- aanplakkingen te overplakken van activiteiten die niet zijn verstreken. 
- partijpolitieke boodschappen aan te brengen op de zuilen. 
- regelmatig aangebrachte plakbrieven af te rukken of te bevuilen. 
De aanplakking mag maximaal 4 weken voor de aangekondigde activiteit gebeuren. 
Het is verboden aan privé-firma's de gemeentelijke aanplakborden en zuilen te gebruiken 
voor reclame. 
Naast de gemeentelijke berichtgeving zijn alle aankondigingen of mededelingen 
uitgaande van de verenigingen van de gemeente en de niet-commerciële 
aankondigingen van culturele, sport- of jeugdverenigingen van de gemeenten Overijse, 
Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren toegelaten. 
Op de gemeentelijke aanplakborden en -zuilen zijn enkel aanplakkingen met uitsluitend 
gebruik van de Nederlandse taal en met vermelding van een verantwoordelijke uitgever 
toegelaten. 

De affiches e.a. die niet conform werden aangebracht, dienen op het eerste politiebevel 
verwijderd te worden. 

Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de reclame, 
opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes, 
zelfklevers, tags, graffiti, aanplakbrieven, plakkaten of spandoeken verantwoordelijk. 
Indien de aanbrenger niet gekend is, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk voor 
het niet reglementair aanbrengen van de affiche en dergelijke of het niet reglementair 
plaatsen van het plakkaat of spandoek. 
 

 
Art. 29. Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, 
vlugschriften, graffiti en plakbriefjes aan te brengen of te plaatsen op een openbare 
plaats op bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, 
pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg of in 
de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden of op andere plaatsen dan die welke 
door de gemeenteoverheden voor aanplakking zijn bestemd, tenzij hiervoor schriftelijke 
toestemming van het college van burgemeester en schepenen werd gegeven voor wat 
betreft het openbaar domein, of van de eigenaar of de gebruiker, voor zover de eigenaar 
ook zijn akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven. 

De overtreder moet de zaken onmiddellijk in orde brengen. Als de daders van de in 
onderhavig artikel beschreven feiten nalaten aan het politiebevel gevolg te geven, zal de 
gemeente ambtshalve overgaan tot de verwijdering, op kosten en risico van de 
overtreder met toepassing van een belastingreglement. 
Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de opschriften 
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en dergelijke verantwoordelijk. Indien de aanbrenger niet gekend is, is de 
verantwoordelijke uitgever aansprakelijk voor het niet reglementair aanbrengen ervan. 
 

 
Art. 30. Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren 
of op enigerlei wijze onleesbaar te maken. 
 

 
Art. 30. Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren 
of op enigerlei wijze onleesbaar te maken. 
 

 
 

Afdeling 9. Huis aan huis bedeling met reclamebladen 
 

 
Art. 31. Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder: 
- reclame: 
openbare, ongeadresseerde aanprijzing onder vorm van drukwerk of monsters, van 
goederen, diensten, denkbeelden, of het vragen van diensten. 
- advertentie- en informatiebladen: 
ongeadresseerde drukwerken, die met een vaste frequentie gratis huis-aan-huis 
verspreid worden in een geografisch beperkt gebied, en met een vast redactioneel 
gedeelte van tenminste 30 % bedrukte oppervlakte, omvattende stadsberichten, 
wachtdiensten, agenda’s, kleine aankondigingen van particulieren, streeknieuws, 
verzorgd door journalistieke medewerkers. 
- vallen niet onder toepassing van dit reglement: 
geschriften en drukwerken in verband met verkiezingen, noch deze met een politiek, 
filosofisch, wetenschappelijk of religieus karakter, en in het algemeen geschriften en 
drukwerken waarbij de verantwoordelijke uitgever geen natuurlijk- of rechtspersoon is die 
met het geschrift of drukwerk een professioneel of commercieel doel beoogt. 
- bedelen: 
de organisatie of persoon die de ongeadresseerde reclame of advertentie- en 
informatiebladen huis-aan-huis verspreidt of doet verspreiden. 
 

 
Art. 32. Het is verboden om reclame-, advertentie- en informatiebladen af te leveren in 
brievenbussen, waar de sticker met het opschrift 'geen reclame, geen advertentie- en 
informatiebladen' is aangebracht. 
 

 
Art. 33. Het is verboden om reclame af te leveren in brievenbussen, waar de sticker met 
het opschrift 'geen reclame, wel advertentie- en informatiebladen' is aangebracht. 
 

 
Art. 34. De bedelers moeten de reclame en advertentiebladen in de brievenbus 
deponeren op zodanige wijze dat alleen de bewoner van het betrokken adres ze kan 
bereiken en er geen gevaar bestaat dat deze stukken op de openbare weg kunnen vallen 
en waaien. Onbewoonde panden mogen niet bedeeld worden. 
 

 
Art. 35. Het is verboden reclame of advertentie- en informatiebladen te bedelen vóór 
7 uur 's morgens en na 22 uur 's avonds. 
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Afdeling 10. Huisvuil 
 

 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 
Art. 36. DEFINITIES VOOR DE HUIS AAN HUIS INZAMELINGEN 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
a) restafval: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse 
regering en die in een gewone huisvuilzak kunnen worden aangeboden, met uitzondering 
van papier en karton, glas, K.G.A., G.F.T. en P.M.D., en andere selectief ingezamelde 
afvalstoffen; 
 
b) grofvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse 
regering en die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in een gewone 
huisvuilzak kunnen worden aangeboden, met uitzondering van AEEA, bouw- en 
sloopafval, houtafval, metalen, afvalbanden en andere selectief ingezamelde afvalstoffen; 

 
c) glas: alle glazen voorwerpen ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen, met 
uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, kristal, opaal glas, spiegelglas, 
autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, stenen, tegels, porselein en 
aardewerk, beeldbuizen, e.d. …; 
hol glas: alle flessen en bokalen; 
vlak glas: vensterglas; 
 
d) papier en karton: alle kranten, reclamedrukwerk, tijdschriften, kopieerpapier, 
computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen die ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare 
handelsafvalstoffen; met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, 
carbonpapier, vervuild papier, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen 
in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement, meststof- en 
sproeistofzakken, e.d.; 
 
e) groente-, fruit- en tuinafval, hierna G.F.T. genoemd:  organisch composteerbaar 
afval zoals aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en 
fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en 
koffiefilters, papier van keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, verwelkte 
snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en 
schaafkrullen, gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin en die 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee 
vergelijkbare handelsafvalstoffen. 
Andere afvalstoffen zoals bvb. timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen, 
resten van vlees of vis, graten, mosselschelpen, kadavers, mest van kleine huisdieren, 
wegwerpluiers, aarde en zand, stofzuigerzakken, asse, houtskool, kunststoffen, metalen 
en kattebakvulling worden niet als G.F.T. beschouwd; 
 
f) snoeihout: alle hout afkomstig uit de normale onderhoud van een tuin, haagscheersel 
en kerstbomen; 
 
g) plastic, metaal en drankkartons, hierna P.M.D. genoemd. 
Plastic flessen en flacons: alle lege flessen en flacons van bv. melk, fruit- en groentesap, 
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water, frisdrank, doucheproducten, wasverzachters, afwas- en onderhoudsproducten, 
bleekmiddelen, gedestilleerd water. 
Metalen verpakkingen: alle lege metalen verpakkingen zoals drank- en conservenblikjes, 
kroonkurken, metalen schroefdoppen en deksels, metalen dozen, aluminium schaaltjes, 
schoteltjes en bakjes, spuitbussen van voeding (bv.slagroom) of cosmetica (bv. 
deodorant, scheerschuim). 
Drankkartons: alle lege drankkartons van bv. fruitsap, melk, soep. Zowel grote als kleine 
verpakkingen;  
 
h) houtafval: alle zuivere houtsoorten zoals kisten, paletten, planken, tafels en stoelen, 
ramen en deuren (zonder glas), vezelplaten, triplex, sloophout, e.d. met uitzondering van 
snoeihout, wortels, bevuild hout en treinbiels; 
 
i) textiel: alle niet verontreinigde kledij, schoenen en handtassen, beddengoed, 
woningtextiel, matrassen, kussens, e.d.; 
 
j) herbruikbare goederen: alle door de normale werking van een particuliere 
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane afvalstoffen die via het 
kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, 
kleding, kleine huisraad, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, e.d.; 
 
k) recyclagepark: het gemeentelijk 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 stoffen; 
 
l) sluikstorten: het achterlaten van om het even welke afvalstoffen: 
- op volgens dit reglement niet-reglementaire plaatsen; 
- en/of op volgens dit reglement niet-reglementaire tijdstippen; 
- en/of in volgens dit reglement niet-reglementaire recipiënten. 
 

 
Art. 37. TOTALE VERBODSBEPALING 
 
Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om volgende voorwerpen 
mee te geven met om het even welke ophaling van huishoudelijke afvalstoffen: 
- autobanden 
- autowrakken 
- afbraakmateriaal van gebouwen 
- gasflessen of andere ontplofbare voorwerpen 
- grond 
- kabels en kettingen 
- krengen van dieren en slachtafval 
- geneesmiddelen en medisch afval 
- puin 
- toxisch en gevaarlijk afval 
- brandende en bijtende stoffen 
- afvalwaters en vloeibare afvalstoffen. 
 

 
Art. 38. ANDERE BEPALINGEN 
 
§1. Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten met om het even welke 
ophaling van huishoudelijke afvalstoffen of recycleerbare producten mee te geven. 
Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden om het even 
welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophaaldienst, daartoe aangewezen 
door de gemeente, is gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. 
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§2. 1. Het toezicht op de selectieve inzameling van de verschillende afvalstoffen, wordt 
uitgevoerd door de ophalers van de ophaaldienst of door de parkwachter, in geval van 
inzameling van de afvalstoffen via het recyclagepark. 
2. Indien wordt vastgesteld dat de wijze van aanbieding niet conform de bepalingen van 
dit reglement geschiedt, wordt het afval noch aanvaard noch meegenomen. De ophalers 
en parkwachters zijn gerechtigd om de aanbieder te wijzen op de foutieve aanbieding en 
de nodige richtlijnen te verstrekken. 
  
§3. 1. Het is verboden om afvalstoffen te sluikstorten.  
2. De reële kosten die gepaard gaan met het opruimen, afvoeren en verwerken van 
gesluikstorte afvalstoffen zullen door middel van een belasting ingesteld door de 
gemeenteraad teruggevorderd worden van de persoon die de afvalstoffen achtergelaten 
heeft, de opdracht of toelating tot het achterlaten gegeven heeft of eigenaar van de 
afvalstoffen is. 
 

 
 
SELECTIEVE INZAMELING VAN RESTAFVAL 
 

 
Art. 39. INZAMELING 
 
§1. Het restafval wordt wekelijks opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de 
ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde 
dagen. 
 
§2. De afvalstoffen van ambachtelijke- en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van restafval indien hun aard, samenstelling en 
hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit hoofdstuk. 
 

 
Art. 40. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
§1. 1. Het restafval moet verpakt worden in kunststof vuilniszakken, die voorzien zijn van 
een opschrift met de vermelding 'Interrand c.v.'  Deze vuilniszakken zijn verkrijgbaar bij 
de handelaars van de gemeente tegen een door de gemeenteraad te bepalen bedrag. 
 
2. Het gewicht van één vuilniszak mag niet hoger zijn dan 15 kg en de zak moet volledig 
gesloten worden aangeboden. 
 
3. Scherpe voorwerpen moeten extra verpakt worden alvorens te worden meegegeven 
met het restafval. 
 
§2. Restafval dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 40 §1 van dit reglement wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit afval 
nog dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen. 
 
§3. 1. restafval mag slechts na 18 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de 
ophaling van het restafval zal plaatsvinden, maar vóór 7 uur op de dag van de ophaling, 
buiten worden geplaatst. 
 
2. De vuilniszakken moeten door de inwoners aan de rand van de openbare weg en vóór 
het betrokken perceel geplaatst worden, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, 
fietsers en voetgangers te hinderen. De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de 
wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de 
openbare weg, moeten hun vuilniszakken op de dichtst bij hun woning gelegen 
straathoek die wel bereikbaar is neerzetten. 
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3. De inwoners die de vuilniszakken buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het 
eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 

4. Het opschrift zoals vermeld in artikel 40 §1 van dit reglement moet naar de openbare 

weg gericht worden. 
 

 
 
SELECTIEVE INZAMELING VAN GROFVUIL 
 

 
Art. 41.  INZAMELING 
 
§1. 1. Het grofvuil wordt enkel op aanvraag opgehaald en tegen betaling van een door de 
gemeenteraad te bepalen bedrag. Deze aanvraag gebeurt bij de Intercommunale 
Interrand per telefoon, e-mail of via de website www.interrand.be. 
 
2. De herbruikbare fractie van het grofvuil wordt na telefonische afspraak ingezameld 
door het kringloopcentrum, werkzaam in de gemeente. 
Op het recyclagepark zijn de nodige voorzieningen getroffen voor het aanvaarden van de 
herbruikbare fractie en het grofvuil tijdens de openingsuren. 
Het kringloopcentrum neemt vervolgens de volgens haar herbruikbare fractie mee. 
Het telefoonnummer van dit kringloopcentrum is terug te vinden in het infoblad van de 
gemeente of kan worden bekomen bij de gemeentelijke milieudienst of de ophaaldienst. 
 
§2. De ophaling van het grofvuil van ambachtelijke- en handelsactiviteiten kan slechts 
worden aangevraagd en opgehaald indien de aard, samenstelling en hoeveelheid 
vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding 
beantwoordt aan de bepalingen van dit hoofdstuk. 
 

 
Art. 42.  WIJZE VAN AANBIEDING 
 
§1. 1. Het grofvuil moet worden aangeboden zodat het niet kan uiteenvallen. Het mag 
niet in zakken, kartonnen dozen, bakken of emmers worden aangeboden. 
 
2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel moet 
gemakkelijk door twee laders kunnen geladen worden. Het grofvuil mag niet langer zijn 
dan 2 meter, niet groter dan 2 meter op 1 meter en niet volumineuzer dan 2 m³.  
 
3. Scherpe voorwerpen moeten op voldoende wijze worden verpakt alvorens te worden 
meegegeven met het grofvuil. 
 
§2. Grofvuil dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van 
artikel 42 §1 van dit reglement wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit afval nog 
dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen. 
 
§3. 1. Het grofvuil mag slechts na 18 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de 
gevraagde ophaling van het grofvuil zal plaatsvinden, maar vóór 7 uur op de dag van de 
ophaling, buiten worden geplaatst. 
 
2. Het grofvuil moet door de aanvragers aan de rand van de openbare weg en vóór het 
betrokken perceel geplaatst worden, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers 
en voetgangers te hinderen. De aanvragers van wegen, plaatsen of stegen waar de 
wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de 
openbare weg, moeten hun grofvuil op de dichtst bij hun woning gelegen straathoek die 
wel bereikbaar is neerzetten. 
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3. De aanvragers die het grofvuil buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel 
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 

 
 
SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS 
 

 
Art. 43.  INZAMELING 
 
§1. 1. Voor het verwijderen van hol glas en vlak glas kunnen de bewoners van de 
gemeente terecht op het gemeentelijk recyclagepark. Daarnaast kan hol glas ook 
verwijderd worden via glascontainers die op verschillende plaatsen in de gemeente zijn 
geplaatst. Het gebruik ervan is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de 
gemeenten van het werkingsgebied van de Intercommunale Interrand. 
 
2. Glas mag niet worden meegegeven met het restafval, of een andere selectieve 
ophaalmethode, dan omschreven in de vorige paragraaf. 
 
3. Het hol glas moet, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainers 
worden gedeponeerd. 
 
4. Het is verboden glas uit de glascontainers te verwijderen. 
 
§2. Hol glas van ambachtelijke en handelsactiviteiten mag slechts verwijderd worden via 
glascontainers indien de aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met 
huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de 
bepalingen in dit hoofdstuk. 
 

 
Art. 44.  WIJZE VAN AANBIEDING 
 
§1. Alle glazen voorwerpen dienen bij de aanbieding ontdaan te zijn van deksels, stoppen 
en omwikkelingen en dienen leeg en voldoende gereinigd te worden. 
 
§2. 1. Het storten in de glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan glas, 
is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, kratten, 
zakken, glas of andere voorwerpen achter te laten. 
 
2. Het is verboden glas te storten in de glascontainers tussen 19 uur en 7 uur en op zon- 
en feestdagen. 
 
§3. Vlak glas kan verwijderd worden via het gemeentelijk recyclagepark. 
Serreglas kan verwijderd worden via het gemeentelijk recyclagepark of wordt, op 
aanvraag, gratis opgehaald aan huis. 
 

 
 
SELECTIEVE INZAMELING PAPIER EN KARTON 
 

 
Art. 45.  INZAMELING 
 
§1. 1. Voor het verwijderen van papier en karton kunnen de inwoners van de gemeente 
terecht op het gemeentelijk recyclagepark. Daarnaast kan papier en karton verwijderd 
worden via maandelijkse huis-aan-huis-ophalingen langs de straten, wegen en pleinen 
waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen 
bepaalde dagen. Voor de ophalingen van papier en karton kan de gemeente een beroep 
doen op verenigingen volgens de voorwaarden zoals bepaald door het college van 
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burgemeester en schepenen. 
 
2. Papier en karton mogen niet worden meegegeven met het restafval, of een andere 
selectieve ophaalmethode, dan omschreven in de vorige paragraaf. Het mag ook niet 
worden aangewend als recipiënt voor andere afvalstoffen. 
 
§2. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van papier en karton indien hun aard, samenstelling en 
hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit hoofdstuk. 
 

 
Art. 46.  WIJZE VAN AANBIEDING 
 
§1. 1. Het papier en karton moeten voor de huis-aan-huis-ophalingen verpakt worden in 
kartonnen dozen of desgevallend met natuurtouw worden samengebonden. Het papier 
en karton mogen niet in een ander verpakkingsmateriaal dan papier en karton worden 
aangeboden. 
 
2. Het gewicht van één baal papier en karton mag niet hoger zijn dan 15 kg. 
 
§2. Papier en karton dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 46 §1 van dit reglement wordt niet meegenomen. De aanbieder 
dient dit papier en karton nog dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen. 
 
§3. 1. Papier en karton mogen slechts na 18 uur van de dag voorafgaand aan de dag 
waarop de ophaling van het papier en karton zal plaatsvinden, maar vóór 7 uur op de dag 
van de ophaling, buiten worden geplaatst. 
 
2. Het papier en karton moeten door de inwoners aan de rand van de openbare weg en 
voor het betrokken perceel geplaatst worden, zonder evenwel het verkeer van 
voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. 
De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet 
door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun 
papier en karton neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen straathoek. 
 
3. De inwoners die het papier en karton buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het 
eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 

 
 
SELECTIEVE INZAMELING VAN GROENTE -,  FRUIT - EN TUINAFVAL 
 

 
Art. 47.  INZAMELING 
 
§1.  1. Het G.F.T.-afval wordt wekelijks opgehaald langs de straten, wegen en pleinen 
waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen 
bepaalde dagen. 
 
2. Het G.F.T. -afval mag niet worden meegegeven in het recipiënt van het restafval, of 
een andere selectieve ophaalmethode dan omschreven in artikel 48. 
 
§2. De afvalstoffen van ambachtelijke- en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van het G.F.T.-afval indien hun aard, samenstelling en 
hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit hoofdstuk. 
 



Gecoördineerde versie - gemeenteraad 21 december 2016. 18 

 
Art. 48.  WIJZE VAN AANBIEDING 
 
§1. 1. Het G.F.T.-afval moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden aangeboden in 
de hiervoor bedoelde composteerbare vuilniszak die voorzien is van een opschrift met de 
vermelding ‘Interrand c.v.’. Deze composteerbare zakken zijn verkrijgbaar bij de 
handelaars van de gemeente tegen een door de gemeenteraad te bepalen bedrag. 
 
2. Het gewicht van één composteerbare vuilniszak mag niet hoger zijn dan 15 kg. 
 
§2. G.F.T.-afval dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 48 §1 van dit reglement wordt niet meegenomen. De aanbieder dient G.F.T.-
afval nog dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen. 
 
§3. 1. De G.F.T.-vuilniszakken mogen slechts na 18 uur van de dag voorafgaand aan de 
dag waarop de ophaling van het G.F.T.-afval zal plaatsvinden, maar vóór 7 uur op de dag 
van de ophaling, buiten worden geplaatst. 
 
2. De G.F.T.- vuilniszakken moeten door de inwoners aan de rand van de openbare weg 
en voor het betrokken perceel geplaatst worden, zonder evenwel het verkeer van 
voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De inwoners van wegen, plaatsen of 
stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die 
afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun G.F.T.-vuilniszakken neerzetten op de 
dichtst bij hun woning gelegen straathoek. 
 
3. De inwoners die de G.F.T-vuilniszakken buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het 
eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 

 
 
SELECTIEVE INZAMELING VAN SNOEIHOUT 
 

 
Art. 49.  INZAMELING 
 
§1. 1.Voor het verwijderen van snoeihout kunnen de inwoners van de gemeente terecht 
op het gemeentelijk recyclagepark. Daarnaast kan snoeihout verwijderd worden via de 
regelmatige ophalingen langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, 
op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 
 
2. Snoeihout mag niet worden meegegeven met het restafval of een andere selectieve 
ophaalmethode, dan omschreven in de vorige paragraaf. 
 
§2. De afvalstoffen van ambachtelijke- en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van snoeihout indien hun aard, samenstelling en 
hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit hoofdstuk. 
 

 
Art. 50. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
§1. 1. Het snoeihout moet voor de huis-aan-huis ophalingen worden aangeboden in 
bussels en samengebonden met natuurkoord. 
 
2. Het gewicht van één bussel mag niet hoger zijn dan 15 kg. Het snoeihout moet 
minimum 50 centimeter en maximum 2 meter lang zijn. De totale hoeveelheid snoeihout 
mag, per ophaalbeurt, niet meer zijn dan 12 bussels of 2 m³. 
 
§2. Snoeihout dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden 
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van artikel 50 §1 wordt niet meegenomen. 
 
§3. 1. Het snoeihout mag slechts na 18 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop 
de ophaling van het snoeihout zal plaatsvinden, maar vóór 7 uur op de dag van de 
ophaling, buiten worden geplaatst. 
 
2. Het snoeihout moet door de inwoners aan de rand van de openbare weg en vóór het 
betrokken perceel geplaatst worden, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers 
en voetgangers te hinderen. De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de 
wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de 
openbare weg, moeten hun snoeihout neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen 
straathoek. 
 
3. De inwoners die het snoeihout buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel 
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 

 
 
SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTIC, METAAL EN DRANKKARTONS 
 

 
Art. 51. INZAMELING 
 
§1. Het P.M.D.-afval wordt éénmaal om de twee weken opgehaald langs de straten, 
wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester 
en schepenen bepaalde dagen. 
 

§2. De afvalstoffen van ambachtelijke- en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 

meegegeven met de ophalingen van het P.M.D.-afval indien hun aard, samenstelling en 
hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit hoofdstuk. 
 

 
Art. 52. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
§1. 1. Het P.M.D.-afval moet verpakt worden in speciaal daartoe bestemde 
kunststofzakken. Deze zakken zijn verkrijgbaar bij de handelaars van de gemeente tegen 
een door de gemeenteraad te bepalen bedrag. 
 
2. De verschillende fracties van het P.M.D.-afval mogen gemengd in de daartoe 
bestemde zakken worden aangeboden. 
 
3. Het gewicht van één zak P.M.D.-afval mag niet hoger zijn dan 10 kg en de zak moet 
volledig gesloten worden aangeboden. 
 
§2. P.M.D.-afval dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 52 §1 wordt niet meegenomen. 
 
§3. 1. Het P.M.D.-afval mag slechts na 18 uur van de dag voorafgaand aan de dag 
waarop de ophaling van het P.M.D.-afval zal plaatsvinden, maar vóór 7 uur op de dag 
van de ophaling, buiten worden geplaatst. 
 
2. Het P.M.D.-afval moet door de inwoners aan de rand van de openbare weg en vóór 
het betrokken perceel geplaatst worden, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, 
fietsers en voetgangers te hinderen. De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de 
wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de 
openbare weg, moeten hun P.M.D.-afval neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen 
straathoek. 
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3. De inwoners die het P.M.D.-afval buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel 
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 

 
 
SELECTIEVE INZAMELING VAN HOUTAFVAL 
 

 
Art. 53. INZAMELING 
 
§1. 1. Voor het verwijderen van houtafval kunnen de inwoners van de gemeente terecht 
op het gemeentelijk recyclagepark. Daarnaast kan houtafval verwijderd worden via de 
regelmatige ophalingen langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, 
op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 
 
2. Houtafval mag niet worden meegegeven met het restafval of een andere selectieve 
ophaalmethode, dan omschreven in de vorige paragraaf. 
 
§2. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van houtafval indien hun aard, samenstelling en 
hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit hoofdstuk. 
 

 
Art. 54. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
§1. 1. Het houtafval moet stevig samengebonden worden zodat het niet kan uiteenvallen. 
Het mag niet in zakken, kartonnen dozen, bakken of emmers worden aangeboden. 
 
2. Het gewicht van één afzonderlijk stuk hout of samengebonden bundel moet 
gemakkelijk door twee laders kunnen geladen worden. Het houtafval mag niet langer zijn 
dan 2 meter, niet groter dan 2 meter op 1 meter en niet volumineuzer dan 2 m³. De totale 
hoeveelheid houtafval mag, per ophaalbeurt, niet meer bedragen dan 2 m³. 
 
§2. Houtafval dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 54 §1 wordt niet meegenomen. 
 
§3. 1. Het houtafval mag slechts na 18 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop 
de ophaling van het houtafval zal plaatsvinden, maar vóór 7 uur op de dag van de 
ophaling, buiten worden geplaatst. 
 
2. Het houtafval moet door de inwoners aan de rand van de openbare weg en vóór het 
betrokken perceel geplaatst worden, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers 
en voetgangers te hinderen. De inwoners van  wegen, plaatsen of stegen waar de 
wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de 
openbare weg, moeten hun houtafval neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen 
straathoek. 
 
3. De inwoners die het houtafval buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel 
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 

 
 
SELECTIEVE INZAMELING VAN TEXTIEL 
 

 
Art. 55. INZAMELING 
 
§1. 1. Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld 
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in de gemeente of via de huis-aan-huisinzameling langs de straten, wegen en pleinen 
waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen 
bepaalde dagen. Het textiel wordt eveneens ingezameld op het gemeentelijk 
recyclagepark door het door OVAM erkende kringloopcentrum. 
 
2.Textiel mag niet worden meegegeven met het restafval of een andere selectieve 
ophaalmethode, dan omschreven in de vorige paragraaf. 
 
3. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de  OVAM gepubliceerde lijst van 
erkende textielinzamelaars en die toelating hebben van het college van burgemeester en 
schepenen of de intercommunale Interrand, waarmee ze een overeenkomst afgesloten 
hebben, zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als op 
privé-terrein toegankelijk voor het publiek en mogen huis-aan-huis inzamelingen 
organiseren. 
 
§2. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van textiel indien hun aard, samenstelling en 
hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit hoofdstuk. 
 

 
Art. 56. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
§1. Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij een ophaling aan huis in een 
degelijke en goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat, 
bevuild of totaal versleten zijn. 
 
§2. 1. Textiel dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 56 §1 wordt niet meegenomen. 
 
2. Het is verboden van om het even welke afvalstof dan textiel te deponeren in de 
textielcontainer. Het is eveneens verboden om naast de textielcontainer dozen, kratten, 
zakken of andere voorwerpen achter te laten. 
 
§3. 1. Het textiel mag slechts na 18 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de 
ophaling van het textiel zal plaatsvinden, maar vóór 7 uur op de dag van de ophaling, 
buiten worden geplaatst. 
 
2. Het textiel moet door de inwoners aan de rand van de openbare weg en vóór het 
betrokken perceel geplaatst worden, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers 
en voetgangers te hinderen. De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de 
wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de 
openbare weg, moeten hun houtafval neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen 
straathoek.   
 
3. De inwoners die het textiel buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel 
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 

 
 
SELECTIEVE INZAMELING VAN HERBRUIKBARE GOEDEREN 
 

 
Art. 57. INZAMELING 
 
§1. Voor de inzameling van herbruikbare goederen kan een beroep gedaan worden op 
het door de OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de 
gemeente. Deze gratis inzameling kan gebeuren op afroep. Het telefoonnummer van het 
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kringloopcentrum is terug te vinden via het gemeentelijk informatieblad, de afvalkalender, 
de gemeentelijke diensten en de intercommunale Interrand. Met herbruikbare goederen 
kan men ook op het gemeentelijk recyclagepark terecht. Daarnaast organiseert het 
kringloopcentrum de inzameling van herbruikbare goederen via de brengmethode op een 
vooraf af te spreken inzamelpunt.  
 
§2. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te 
weigeren indien deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de 
door het kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen naar het recyclagepark 
worden gebracht. 
 
§3. Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het  restafval of een 
andere selectieve inzameling, andere dan deze van herbruikbare goederen. 
 

 
Art. 58. WIJZE VAN AANBIEDING 
 
De herbruikbare goederen dienen door de burgers zelf aangeboden te worden in de 
oorspronkelijke staat. 

 
 
HET GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK 
 

 
Art. 59.  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
§1. Het gemeentelijk recyclagepark is gelegen: 
- te OVERIJSE, Terhulpensesteenweg 330, 
- te HOEILAART, Watertorenstraat z/n (naast gemeentelijke loods), 
- te TERVUREN, Oppemstraat 61. 
 
§2. 1. Het gemeentelijk recyclagepark is toegankelijk voor inwoners en instellingen, 
opgesomd in deze paragraaf - lid a, b en c -, afkomstig uit de gemeenten Hoeilaart, 
Overijse en Tervuren, voor zover hun aangeboden afval niet afkomstig is van 
ambachtelijke- of handelsactiviteiten: 

a. inwoners die onderworpen zijn aan de gemeentelijke huisvuilbelasting; 
 
b. inwoners die niet ingeschreven zijn in de gemeente en er een tweede verblijfplaats 
hebben, of er effectief verblijven, op voorlegging van bewijs betaling gemeentelijke 
huisvuilbelasting; 
 
c. scholen, instellingen van openbaar nut. 

2. De hiervoor vermelde bezoekers mogen het recyclagepark betreden mits het betalen 

van een belasting of retributie, vastgesteld door de gemeenteraad. 

 
3. Het recyclagepark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen 
bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet 
toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst. 
 

 
Art. 60.  GEBRUIK VAN HET RECYLAGEPARK 
 
§1. Op het gemeentelijk recyclagepark mogen de hierna vermelde afvalstoffen worden 
aangeboden. De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige 
parkwachter, enkel in de daartoe voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene 
container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. De parkwachter heeft het recht 
alle maatregelen te nemen voor de controle van de aangeboden afvalstoffen en kan 
hiertoe de recipiënten laten openen en ledigen. Indien hij zijn goedkeuring niet geeft aan 
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de verwijdering van de aangeboden afvalstoffen via het recyclagepark, dient de 
aanbieder deze terug mee te nemen om ze op een andere verantwoorde manier te 
verwijderen. 
 
a) Volgende afvalstoffen worden aanvaard in de daartoe bestemde container / ruimte 
 
1. Papier en karton 
Wat kan? Papieren zakken en kartonnen dozen, kranten, tijdschriften en folders, boeken, 
schrijf- en printpapier. 
Wat kan niet? Vuil of vettig papier en karton, behangpapier, cellofaanpapier, 
aluminiumfolie en zakjes. 
 
2. Glas 
Wat kan? Transparante glazen flessen, bokalen, flacons en serreglas. 
Wat kan niet? Opaalglas en kristal, porselein en aardwerk, stenen flessen en kruiken, 
hittebestendig glas (bv. Ovenschotels en kookplaten), vlak glas zoals ruiten en spiegels, 
lampen en TL-lampen. 
 
3. Bouwafval 
Alléén zuivere steenslag, baksteen, beton, tegels, asfalt, arduin, dakpannen e.a. 
metselpuin. 
Geen beton vermengd met ijzer, glas en hout, grond en afvalstoffen die vrije 
asbestvezels bevatten, eterniet, gyproc, roofing. 
 
4. P.M.D. (plastic, metaal, drankkartons) 
Wordt enkel aanvaard in de blauwe PMD-zak met opschrift “Interrand”. 
Wat kan? Plastic flessen en flacons: alle lege flessen en flacons van bv. melk, fruit- en 
groentesap, water, frisdrank, doucheproducten, wasverzachters, afwas- en 
onderhoudsproducten, bleekmiddelen, gedestilleerd water. 
Metalen drankverpakkingen: alle lege metalen verpakkingen zoals drank- en 
conservenblikjes, kroonkurken, metalen schroefdoppen en deksels, metalen dozen, 
aluminium schaaltjes, schoteltjes en bakjes, spuitbussen van voeding (bv. slagroom) of 
cosmetica (bv. deodorant, scheerschuim). 
Drankkartons: alle lege drankkartons van bv. fruitsap, melk, soep. Zowel grote als kleine 
verpakkingen. 
Wat kan niet? alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (bv. plastic potjes en 
botervlootjes, plastic zakken, folie), verpakkingen die giftige of bijtende middelen of 
motorolie bevat hebben, aluminiumfolie, piepschuim. 
 
5. Textiel 
Alle kleding, huishoudlinnen, beddengoed, schoenen, handtassen en lederwaren mogen 
worden aangeboden. 
 
6. Metalen 
Alléén metalen (ferro- en non-ferro) zoals blik, metalen platen en draden, kachels en 
fietsen. 
Geen gewapend beton, knalpotten, batterijen, gasflessen. 
 
7. Motorolie 
Alléén motorolie afkomstig van motoren. 
Geen: water, frituurolie, olie met PCB's of andere giftige stoffen. 
 
8. Snoeihout en boomstronken 
Alléén alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin met een maximum 
diameter van ongeveer 20 cm en boomstronken vanaf een diameter van ongeveer 



Gecoördineerde versie - gemeenteraad 21 december 2016. 24 

20 cm. 
 
9. Gras- bladeren 
Alléén gras, bladeren, haagscheersel, bloemenafval. 
Geen: G.F.T. -afval 
 
10. Klein Gevaarlijk Afval 
Verven, olie en vetten, solventen, zuren, basen, schoonmaakmiddelen, batterijen, 
kwikhoudende stoffen, K.G.A. met gemengde samenstelling.  
 
11. Autobanden 
Enkel autobanden en bromfietsbanden, max. 5 stuks per brengbeurt. 
 
12. Grofvuil 
Alléén grote stukken van huishoudelijke oorsprong 
Geen: wit- en bruingoed, restafval. 
 
13. Herbruikbare goederen (kringloop) 
Alle herbruikbare materialen (kleding, meubilair, sanitair, gereedschap, boeken, 
speelgoed, hobby-artikelen, e.a.) 
 
14. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) 
Alle elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik of als tuingereedschap. 
 
15. Houtafval 
Alléén kisten, paletten, planken, balken, tafels, ramen, deuren, vezelplaten, triplex, 
sloophout. 
Geen: bevuild hout (vb. cement, olie, lijm, plastiek), groen hout, wortels, treinbiels. 
 
16. Kurk 
Natuurkurk van wijnflessen, wandplaten, vloerbedekking, schoenzolen en andere 
voorwerpen in kurk. 
Geen: synthetische of metalen schroefdop. 
 
17. Asbest 
Asbesthoudende golfplaten, dakbedekking, leien, bloembakken en bitumen. 
 
18. Taxus 
Gratis inzameling gedurende een jaarlijkse periode van 15 juni tot 31 augustus. 
 
19. Gips (gyproc) 
Gipsblokken, gipsplaten en gipspoeder. 
Geen: gipsblokken- of platen met tegels of houtresten, bepleistering, cementgebonden 
platen, isolatiemateriaal. 
 
20. Harde plastics 
Oude wasmanden, tuinmeubelen, kinderspeelgoed, plastic bloempotjes, e.d. 
 
21. Piepschuim (EPS afval) 
Enkel zuiver verpakkingspiepschuim. 
 
22. Zachte en kleine harde plastics 
Wordt enkel aanvaard in de roze zak met opschrift “Interrand”. 
Plastic verpakkingen, blisters, folies, plastic zakken en draagtasjes, kuipjes en vlootjes, 
(yoghurt)potjes, bloempotjes, kleerhangers, klein plastic speelgoed (zonder batterijen of 
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elektronica), kleine harde plastics (max. 10 liter, bv.emmers). 
Geen: pmd, pvc, kga, (schuim)rubber, textiel en schoenen, leder, piepschuim, netten, 
aluminiumfolie en andere zilverkleurige folie (binnen- of buitenkant), speelgoed met 
elektronica, geplastificeerd papier, afdekzeilen, touwen, zwembandjes. 
 
b. Volgende afvalstoffen worden onder geen beding aanvaard op het recyclagepark 
- restafval, 
- autowrakken, 
- gasflessen of andere ontplofbare voorwerpen, 
- grond, 
- krengen van dieren en slachtafval 
- geneesmiddelen en medisch afval, 
- afvalwaters, 
- PCB’s, 
- slib afkomstig van de reiniging van septische putten, 
- de afvalstoffen die ontstaan bij het slopen van voertuigwrakken en/of bij het uitvoeren 

van herstellings- en/of onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen, 
motorvaartuigen, motorvliegtuigen en hun aanhorigheden (zie art. 2.3.1. § 2, 2° - 
Vlarem). 

 
 
§2. Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de 
dienstdoende verantwoordelijke parkwachter. De parkwachter is belast met het toezicht 
op het gebruik van het recyclagepark en de registratie van de bezoekers. 
 
§3. 1. Het is de parkwachter toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten de 
omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het recyclagepark 
bevinden en in functie van een goede verkeersregeling op het recyclagepark. 
 
2. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te worden door een begeleider. Het is 
verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark. 
 
§4. 1. Elke gebruiker van het recyclagepark dient de afvalstoffen eigenhandig te 
deponeren in de daartoe bestemde ruimte of container. 
Elke gebruiker betreedt het recyclagepark op eigen risico en verantwoordelijkheid. 
De gemeente of haar aangestelden zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen 
van persoonlijke goederen, diefstal of lichamelijke letsels. 
 
2. Op het recyclagepark kunnen de inwoners houtsnippers afhalen. De houtsnippers zijn 
gratis. 
 
§5.  De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden, teneinde 
de verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid is beperkt tot 5 
km/u. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen. De 
bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de parkwachter te 
volgen. 
 
§6. 1. De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de 
overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door 
de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. 
 
2. Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden om afval te deponeren 
vóór de toegangspoorten of over de omheining op het recyclagepark te gooien. Zulke 
handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten. 
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§7.  Op het recyclagepark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te 
maken. Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, 
containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting. 
Het is eveneens verboden om voorwerpen uit de containers of uit het recyclagepark mee 
te nemen tenzij met akkoord van de gemeente en Interrand. 
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HOOFDSTUK III – DE OPENBARE VEILIGHEID EN DE 
VLOTTE DOORGANG 
 

 

Afdeling 1. Samenscholingen, betogingen, optochten 
 

 Art. 61. Samenscholingen, optochten, betogingen en alle andere manifestaties op de 
openbare weg zijn enkel toegelaten mits voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving aan 
de burgemeester. 
Onder manifestatie verstaat men een georganiseerde samenscholing met als doel een 
overtuiging of een eis kenbaar te maken. 
 

 Art. 62. Elke kennisgeving van samenscholingen, betogingen, en optochten moet 
schriftelijk geschieden, tenminste 10 werkdagen vóór de voorziene datum van de 
betoging, samenscholing of optocht. Deze kennisgeving moet volgende inlichtingen 
bevatten: 
 

- de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en) 
- het voorwerp van het evenement 
- de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst 
- de geplande route 
- de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement en in 

voorkomend geval de ontbinding van de optocht 
- of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van het evenement 
- de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen 
- de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen. 

 
De burgemeester kan bepaalde voorwaarden opleggen of bij gewichtige redenen (zoals 
gevaar om wanordelijkheden te verwekken, openbare rust te verstoren, een gevaar of 
belemmering van het verkeer inhouden,…) kan hij de samenkomst, optocht, betoging of 
andere manifestatie verbieden. 
 
Het dragen of voorhanden hebben van enig voorwerp dat gebruikt kan worden om te 
slaan, te steken of te verwonden, evenals het dragen van helmen of schilden is 
gedurende hogervermelde manifestaties verboden. 
 
Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op de openbare weg dient zich te 
schikken naar de bevelen van de politie. 
Het is verboden de openbare weg te versperren of te belemmeren zodat het vrije verkeer 
van het publiek gehinderd wordt. 
 
Kwaadwillige samenscholingen kunnen verboden worden door de overheid, vermits deze 
gericht zijn op een verstoring van de openbare orde en risico’s voor de gemeenschap in 
haar geheel kunnen meebrengen. 
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Afdeling 2. Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare 
plaatsen  

 
 Art. 63. Het is verboden in openbare plaatsen, in voor het publiek toegankelijke plaatsen 

en in private domeinen, behoudens vergunning van de bevoegde overheid, over te gaan 
tot een activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het 
gedrang kan brengen, zoals: 
 
1. gooien, stoten of lanceren van een voorwerp dat iemand kan hinderen of bevuilen of 

dat andermans eigendom kan beschadigen of vernielen. Deze bepaling is niet van 
toepassing op de sportdisciplines en spelen die in de daarvoor voorziene installaties 
worden beoefend.  

 
2. klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen, constructies of allerhande installaties; 
 
3. gewelddadige of lawaaierige spelen of oefeningen doen;  
 
4. allerhande werken verrichten;  
 
5. artistieke prestaties leveren. 
 
De verkeersborden en signalisatieborden geplaatst op het grondgebied van de gemeente 
mogen uitsluitend Nederlandstalige vermeldingen bevatten.  
 

 Art. 64. Het gebruik van vogelschrikkanonnen of soortgelijke toestellen voor het verjagen 
van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel 
toegestaan na schriftelijke toelating van de burgemeester.  

De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie 
te beoordelen. 

Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op meer dan 300 meter van de 
dichtstbij gelegen woning en 200 m van de openbare weg.  

De opening van het kanon dient steeds in de meest gunstige richting te worden geplaatst 
ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen. 

Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 19 en 9 uur.  

De ontploffingen moeten beperkt worden tot 6 knallen per uur.  

De toelating kan maximaal voor een duur van 3 weken na mekaar worden toegestaan 
uitsluitend in de periode van 15 april tot 15 juni. 

Verder gebruik vereist het indienen van een nieuwe aanvraag. 

De toelating kan worden geschorst of ingetrokken indien overmatige hinder wordt 
vastgesteld of indien de bepalingen van dit artikel worden overtreden. 
 

 
Art. 65. Voor de toepassing worden in dit artikel de werkzaamheden bedoeld die buiten 
de openbare weg uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of 
de gemakkelijkheid van doorgang kunnen belemmeren. 

De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven. 

Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen 
kunnen verspreiden mogen pas aangevat worden nadat er schermen of 
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zeil/banner/spandoek aangebracht zijn. 

Het materiaal van het scherm of zeil/banner/spandoek en het ontwerp van een eventueel 
opschrift of tekening moeten goedgekeurd worden door de burgemeester. 

De bouwheer is verplicht de burgemeester minstens 24 uur vóór het begin van de 
werkzaamheden op de hoogte te brengen van de aanvang. 

Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken 
hem onverwijld opnieuw schoonmaken. 
 

 Art. 66. Voorwerpen die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen 
schaden, mogen niet op de openbare weg geworpen, geplaatst of achtergelaten worden. 
 
De gemeente zal ambtshalve overgaan tot de verwijdering, op kosten en risico van de 
overtreder met toepassing van een belastingreglement. 
 

 Art. 67. Het is verboden voor ieder persoon die op een openbare plaats een activiteit 
uitoefent, ongeacht of hij hiervoor een toelating heeft gekregen: 

- de toegang tot openbare of private gebouwen of bouwwerken te belemmeren; 
- vergezeld te zijn van een agressief dier; 
- zich dreigend op te stellen; 
- de doorgang van voorbijgangers te hinderen; 
- deze activiteit op de rijweg uit te oefenen behoudens in uitzonderlijke gevallen 

zoals vb. een autoloze zondag. 
 
In geval van overtreding van onderhavig artikel kan de politie of de gemachtigde 
ambtenaar de activiteit onmiddellijk laten stopzetten onverminderd de mogelijke 
bestraffing.  
 

 Art. 68. Onverminderd de wegcode, is het gebruik van steps, rolschaatsen of 
skateboards en dergelijke enkel toegelaten op voorwaarde dat de openbare veiligheid 
niet in het gedrang wordt gebracht. De bevoegde overheid kan het echter verbieden op 
de plaatsen die zij bepaalt. 
 

 Art. 69. Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden op openbare 
plaatsen: 
- inzamelingen en inzamelingen door middel van verkoop te houden; 
- te zorgen voor vermakelijkheden zoals fuiven, bals, tentoonstellingen, spektakels of 

feestelijke verlichting.  
De toelatingsaanvragen moeten ingediend worden ten minste tien werkdagen vóór de 
activiteit. 
 
In geval van overtreding van dit artikel kan de politie of de gemachtigde ambtenaar de 
activiteit onmiddellijk laten stopzetten. 
 

 Art. 70. Onverminderd de andere bij onderhavig reglement voorziene bepalingen mag 
niemand, ook niet tijdelijk, goederen in een openbare plaats uitstallen zonder toelating 
van de bevoegde overheid. 
 
In geval van overtreding van dit artikel kan de politie of de gemachtigde ambtenaar de 
activiteit onmiddellijk laten stopzetten. 
 

 Art. 71. 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, 
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drukwerk in verband met verkiezingen, politiek, filosofie, met religieus karakter. De 
personen die optreden als omroeper, verkoper of verdeler van kranten, publicaties, 
tekeningen, gravures, advertenties 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. 
 
De in alinea 1 beoogde verdelers van kranten, documenten, tekeningen, gravures, 
advertenties en drukwerken zorgen ervoor dat wat er door het publiek op de grond wordt 
gegooid, opgeraapt wordt. 
 
Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, documenten, 
drukwerken of reclame: 

1. reclame of drukwerk op voertuigen te bevestigen, behoudens toelating van de 
burgemeester, 

2. voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen, 
3. stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare weg of op de 

drempel van deuren en vensterbanken van gebouwen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de 
administratieve intrekking van de toelating uitspreken als diens houder de daaraan 
verbonden voorwaarden niet naleeft of als hij een bepaling van onderhavig artikel 
schendt. 
 
Indien de overtreder van deze bepalingen geen toelating heeft moet hij de zaken 
onmiddellijk reinigen of wegnemen, zo niet houdt de gemeente zich het recht voor het te 
doen op kosten en op risico van de overtreder. 
 

 Art. 72. Het is verboden buiten de zalen voor spektakels of concerten en plaatsen voor 
sportbijeenkomsten of vermakelijkheden, de voorbijgangers op een openbare plaats aan 
te klampen om hun inkomkaarten te koop aan te bieden of om hun uit te leggen hoe ze er 
zich kunnen aanschaffen. 
 
Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders alsook voor personen 
die ze tewerkstellen, cliënten aan te spreken of te roepen teneinde ze aan te sporen om 
naar hun zaak te komen. 
 

 Art. 73. Het is verboden op welke manier dan ook ieder concert, spektakel, 
vermakelijkheden en bijeenkomsten op de openbare weg, toegelaten door de 
gemeentelijke overheid, te storen. 
 
Het is verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, concerten of sport in 
de gemeente: 
 
a) Zich op de scène, piste of terrein te begeven zonder daar vanwege de artiesten, 

sportlui of organisatoren een uitnodiging of toelating voor te hebben gekregen, alsook 
zich toegang te verschaffen tot de private delen van het etablissement of degene die 
voor de artiesten of sportlui voorbehouden zijn. 

 
b) Voorwerpen op de balkons en leuningen te plaatsen of eraan te bevestigen die door 

hun val of op enige andere manier het publiek, de acteurs of de sportbeoefenaars 
kunnen storen. 

 
De stabiliteit en/of veiligheid van de installaties of plaatsen in gevaar te brengen door hun 
gedrag. 
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Afdeling 3. Privatieve ingebruikneming van openbare plaatsen 
 

 Art. 74. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke 
en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het volgende verboden: 
 
1. Iedere privatieve bezetting van de openbare weg op het niveau van de begane grond 

alsook, erboven of eronder, zoals een vastgehecht, opgehangen, geplaatst of 
achtergelaten voorwerp; waardoor schade berokkend kan worden aan de veiligheid of 
het gemak van doorgang. 

 
2. De installatie op hoge delen van gebouwen of tegen de gevels van huizen, van 

voorwerpen die gevaar kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit 
over de openbare weg. 

 
Zijn vrijgesteld van deze bepaling: de voorwerpen die geplaatst werden op 
vensterbanken en vastgehouden worden door een stevig bevestigde en niet uitstekende 
voorziening. 
 
Onverminderd de bepalingen van het verkeersreglement mag geen enkel voorwerp, zelfs 
gedeeltelijk, de voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid volledig moet 
verzekerd zijn, verbergen. 
 
Geen enkel voorwerp mag dus, ook al was dat maar gedeeltelijk, de deuren of ramen van 
gebouwen langs de openbare weg verbergen. 
 
De voorwerpen die in strijd met onderhavig artikel zijn geplaatst, vastgehecht of 
opgehangen, dienen op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde 
ambtenaar verwijderd te worden. Zo niet zal daar ambtshalve toe worden overgegaan op 
kosten en risico van de overtreder.  
 
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de 
administratieve intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan 
verbonden voorwaarden niet naleeft. 
 

 Art. 75. Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het 
verboden terrassen, stoelen, banken, tafels, windschermen, uitstalramen, of 
reclameborden en dergelijke te plaatsen onder gelijk welke vorm en koopwaren op een 
openbare plaats uit te stallen. 
De voorwerpen die in strijd met dit artikel geplaatst of uitgestald zijn, dienen op het eerste 
verzoek van de politie of van een gemachtigd ambtenaar verwijderd te worden, zoniet 
kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de 
overtreder.  
 
Onverminderd de bepalingen inzake stedenbouw, zal het college van burgemeester en 
schepenen de administratieve intrekking of de administratieve schorsing bevelen van de 
toelating die het verleend had aan de uitbater indien deze laatste de voorwaarden niet 
respecteert die gesteld werden bij de toekenning van de voormelde toelating. 

 
 Art. 76. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is 

het verboden spandoeken, wimpels, vlaggen of antennes en parabolen op voorgevels 
van gebouwen of over de openbare weg te hangen zonder machtiging van de bevoegde 
overheid. 
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Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een vlaggenversiering en spandoeken 
waarvoor een algemene toelating of een toelating van de gemeente verkregen werd. 

 
 Art. 77. Externe installatie van hertz- of parabolische antennes die radiodiffusie en 

televisie ontvangen, of gelijk welke andere gelijkwaardige ontvangstinstallatie, worden 
toegelaten mits het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning houdende 
ondermeer bijzondere bepalingen betreffende de volgende punten: 
 
1/ de antenne mag niet zichtbaar zijn vanuit elke ruimte die voor het publiek toegankelijk 
is (straat, voetpad, park, enz … ); 
 
2/ de antenne moet worden geplaatst: 
- hetzij op de achterste dakschilden of op de achtergevels van de gebouwen; 
- hetzij in de tuinen, voor zover ze bedekt is door vegetatie met permanente bladeren; 
- hetzij elders als ze bedekt is door toegelaten constructies; 
 
3/ in de gevallen bedoeld in bovenvermeld punt 2, mag de antenne de architecturale 
kwaliteiten van het gebouw niet in het gedrang brengen, noch het algemeen esthetisch 
aspect van het gebouw schaden. 
De eigenaars of gebruikers van antennes en parabolen moeten voortdurend nagaan of 
de stabiliteit ervan perfect is. 
De antennes mogen nooit aan de voorzijde van een gebouw worden geïnstalleerd. 
Elke antenne of al dan niet verlicht uithangbord die niet meer gebruikt wordt, moet 
worden verwijderd binnen de dertig dagen die volgen op de stopzetting van het gebruik 
ervan. 
 
In geval van niet-naleving van de voorwaarden die in de vergunning gesteld zijn, kan het 
college van burgemeester en schepenen de definitieve intrekking van de vergunning 
uitspreken. 
 
Indien de eigenaar of gebruiker geen vergunning heeft, wordt hij verplicht de antenne of 
parabool te verwijderen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op 
kosten en risico van de overtreder. 
 

 Art. 78. Zonder de toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid mogen op een 
openbare plaats geen laad- of hijstoestellen, containers of ander bouwwerfmateriaal 
geplaatst worden. 
 

 
 

Art. 79. Bomen en beplantingen op private eigendommen moeten gesnoeid worden 
conform artikel 12. 
 
Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de burgemeester andere 
afmetingen opleggen. De voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn na 
de desbetreffende betekening verricht te worden. Indien er daaraan geen gevolg wordt 
gegeven, zullen de werken door de administratie verricht worden op kosten en risico van 
de in gebreke blijvende partij. 
 

 Art. 80. Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen van de binnenkant van een 
gebouw op de openbare weg te laten uitsteken zonder de nodige voorzorgsmaatregelen 
te nemen om de veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen. 
 
Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het openen van 
buitenzonneblinden, beweegbare luiken of zonnegordijnen die op de gelijkvloerse 
verdieping geplaatst zijn indien het gebouw zich bevindt langs de rooilijn die aan de 
openbare weg grenst. 
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Wanneer de buitenzonneblinden of beweegbare luiken open zijn, dienen ze met pallen of 
haken op hun plaats te worden gehouden. 
De pallen en haken moeten steeds stevig vastgemaakt zijn zodanig dat ze de 
voorbijgangers niet kunnen verwonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen 
brengen. 
 
Kantelpoorten mogen bij het openen of sluiten niet over de openbare weg uitkomen. 
Oprolbare of opvouwbare zonneschermen moeten minstens 0,40 meter op de 
boordsteen van het trottoir inspringen, moeten een vrije hoogte hebben van 2,20 meter 
en de zijstukken moeten loshangen. 
 

  

Afdeling 4. Het gebruik van gevels van gebouwen 
 

 Art. 81. Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende 
huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. In flatgebouwen moet elk 
appartement op de ingangsdeur een nummer dragen dat overeenstemt met het nummer 
van de brievenbus. 
 
Het is verboden op welke manier dan ook de toegekende huisnummers en 
straatnaamborden te verbergen, af te rukken, te beschadigen of te doen verdwijnen. 
 
In geval van wijziging van nummer dient het oude nummer met een zwarte streep te 
worden doorstreept en mag het maximaal twee jaar behouden blijven vanaf de 
betekening terzake door het bestuur. 
 
Als werken aan het gebouw de verwijdering van het huisnummer vereisen, dient dit 
nummer ten laatste acht dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld. 
 
Niet geoorloofde nummers mogen door de bevoegde overheid weggenomen worden op 
kosten van de overtreder, onverminderd de strafbepalingen in huidig reglement. 
 
Als het pand achter de rooilijn staat kan de gemeentelijke overheid verplichten het 
huisnummer aan de weg te laten aanbrengen. 
 

 Art. 82. Eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke 

verantwoordelijken van een gebouw, dienen zonder dat dit voor hen enige 
schadeloosstelling teweegbrengt, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer 
dit zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel langs de straatkant, het 
aanbrengen toe te staan van: 
 
1° een plaat met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw; 
2° alle verkeerstekens; 
3° alsook tekens, uitrustingen en houders van leidingen die van belang zijn voor de 
openbare veiligheid. 
 

 Art. 83. De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van een gebouw 
moeten zich ervan verzekeren dat het gebouw, inclusief de installaties en apparaten 
waarmee het uitgerust is, zich in perfecte staat bevindt van bewaring, onderhoud en 
werking, teneinde de openbare veiligheid niet in het gedrang te brengen. 
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Afdeling 5. Algemene maatregelen ter voorkoming van 
schendingen van de openbare veiligheid 
 

 Art. 84. Het is verboden de geluidssignalen van brandweer, lokale of federale politie en 
andere hulpdiensten na te bootsen. 
 

 Art. 85. Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een praatpaal of 
signalisatietoestel bestemd om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden. 
 

 Art. 86. De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot 
onbezette gebouwen te voorkomen.  
De afsluitingen, schutsels, omheiningen die verankerd zijn in de grond en niet bebouwde 
terreinen begrenzen, evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen, moeten stevig 
vastgemaakt zijn opdat ze, zelfs door krachtige windstoten, niet kunnen wegwaaien of 
vallen. De stabiliteit en verankering moeten regelmatig nagekeken worden. 
 

 Art. 87. Enkel de daartoe bevoegde personen mogen kranen van leidingen of 
kanaliseringen, schakelaars van de openbare verlichting, openbare uurwerken, 
signalisatieapparaten, alsook uitrustingen voor telecommunicatie die zich bevinden op of 
onder de openbare weg of in openbare gebouwen bedienen. 
 

  

Afdeling 6. Brandpreventie 
 

 Art. 88. Alle handelingen die de toegang tot, de signalisatie of het gebruik van de 
watervoorraden voor het blussen van branden hinderen, zijn verboden. 
 
De brandkranen in de straten moeten steeds vrij blijven en gemakkelijk te bereiken zijn. 
Het is verboden deze kranen en de erbij horende conventionele tekens op enigerlei wijze 
aan het zicht te onttrekken. Indien de brandkranen met sneeuw bedekt zijn, moeten de 
bewoners van het gelijkvloers, of bij ontstentenis deze van de eerste verdieping, enz. de 
sneeuw van de brandkranen vóór hun woning wegvegen. 
 

 Art. 89. Als een evenement zoals een fuif, een dansfeest of andere bijeenkomst 
georganiseerd wordt in een voor het publiek toegankelijke plaats waarvan de 
organisatoren niet kunnen bewijzen dat de plaats beantwoordt aan de 
veiligheidsvoorschriften, met name in toepassing van de regelgeving inzake 
brandveiligheid, kan de burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in 
voorkomend geval het etablissement doen evacueren en sluiten. 
 

 Art. 90. Onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, is het verboden op 
plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, gelijk welke voorwerpen te plaatsen, te 
bevestigen of op te hangen die de doorgang in de trappen, uitgangen of nooduitgangen 
alsook in de gangen die erheen leiden, hinderen of die op gelijk welke wijze hun breedte 
of hoogte beperken. 
 
Het is verboden om het even welke voorwerpen, die de doorgang kunnen belemmeren of 
de vrije breedte kunnen verminderen, in de uitgangen te plaatsen. Alle uitgangen moeten 
over de volle breedte steeds vrij blijven van belemmeringen, zij mogen dus niet versperd 
worden door vestiaires, het stallen van fietsen, het opslaan van goederen of het verkopen 
van eetwaren. Zij moeten op een gemakkelijke wijze verbinding geven met de openbare 
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weg of een veilige ruimte, gelegen op het gelijkvloers, waarvan de oppervlakte in 
verhouding staat tot de maximale capaciteit van de instelling. 
 

 Art. 91. §1. Elk gebouw of elke constructie die meer dan 3 verdiepingen telt boven het 
gelijkvloers en waarvan de hoofdingang niet uitgeeft op de openbare weg, moet 
toegankelijk zijn voor de hulpvoertuigen. 
Deze toegangsweg moet het verkeer, het parkeren en het aanwenden van het materiaal 
dat door de hulpdiensten en de brandweer gebruikt wordt, toelaten. 
 
§2. Die toegangsweg moet steeds vrij en gemakkelijk toegankelijk blijven. 
Het is verboden er voertuigen op te parkeren of er gelijk welke materialen of voorwerpen 
achter te laten. 
De vrije breedte en hoogte van deze toegangswegen moet 3,50 meter zijn, zij moeten 
een draaistraat hebben van 11 meter binnen- en buitenwaarts. 
Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde afwijkingen toestaan, 
wanneer deze afmetingen niet bereikt kunnen worden. 
 
§3. Deze toegangsweg zal aangeduid worden hetzij door wegmarkeringen, hetzij door elk 
ander signalisatiemiddel dat gepast geacht wordt. 
 

  

Afdeling 7. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden 
genomen bij sneeuw of vrieskou, ijs, ijzel 

 
 Art. 92. De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij 

gemaakt worden over twee derde van hun breedte, met een minimum van 1,50 m.  
 
Deze verplichting berust op de (mede-)eigenaars, huurders of gebruikers. 
 
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. 
 

 Art. 93. Het is verboden op de openbare weg: 
1. water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer; 
2. glijbanen aan te leggen; 
3. sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van private domeinen. 
 

 Art. 94. Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, 
waterbekkens en waterlopen, zonder toelating van de bevoegde autoriteiten. 
 

  

Afdeling 8. Ontspanningsactiviteiten en -plaatsen 
 

 Art. 95. §1. De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke 
speelterreinen of speeltuinen moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en 
rust niet in het gedrang komen. 
De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet 
gebruikt worden voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden. 
Kinderen onder de zeven jaar dienen vergezeld te zijn van een van hun ouders of de 
persoon aan wiens hoede ze werden toevertrouwd. 
 
§2. De gemeente is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op een gemeentelijk 
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speelterrein dat uitgerust is volgens de normen betreffende de veiligheid zoals bepaald in 
de reglementering. 
 

  

Afdeling 9. Verhuizingen, laden en lossen 
 

 Art. 96. Er mogen geen meubels of andere goederen geladen of gelost worden tussen 22 
en 7 uur zonder toelating van de bevoegde overheid.   
 
Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen of andere goederen op de 
openbare weg moet er overeenkomstig de wegcode op gelet worden dat de voetgangers 
niet verplicht worden het voetpad te verlaten, dat ze zich nergens tegen stoten of dat ze 
zich niet verwonden, dat noch de veiligheid noch de vlotte doorgang, noch de openbare 
rust in het gedrang komen. 
 

 Art. 97. Het is verboden voor het cliënteel van winkelcentra, winkelkarren op een 
openbare plaats achter te laten. De uitbaters van winkelcentra zijn verplicht alle nodige 
maatregelen te nemen die de naleving van deze bepaling vrijwaren; bovendien dienen zij 
te zorgen voor herkenbare winkelkarren. 
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HOOFDSTUK IV – DE OPENBARE RUST 
 

 

Afdeling 1. Hinderlijke activiteiten 
 

 Art. 98. Het is verboden tijdens erediensten in de omgeving van plaatsen welke bestemd 
zijn of gewoonlijk dienen voor de eredienst, gerucht te maken of daden te stellen die 
storend zouden zijn voor de uitoefening van de kerkelijke diensten of de bijwoning ervan. 
 

 Art. 99. Het college van burgemeester en schepenen kan verbieden, met het oog op de 
handhaving van de openbare rust, iedere tentoonstelling, verspreiding en handel van 
boeken, audiovisuele middelen of van ieder ander voorwerp dat vrijwillig aanzet tot 
geweld, haat en/of in tegenstrijdigheid is met de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. 
 

  

Afdeling 2. Geluidsoverlast 
 

 Art. 100. Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder 
reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en 
voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt. 
 
Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. 
 

 Art. 101. §1. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan 
noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag of bij nacht is 
verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan 
een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te 
verstoren.  
 
Onverminderd de toepassing van alinea 1 wordt als hinderlijk beschouwd en is verboden 
elk geluid, in open lucht gemeten, waarvan de sterkte meer bedraagt dan 75 dB(A) 
tussen 7 uur en 20 uur. 
 
Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen die geluiden 
kunnen voortbrengen, zoals platen, bladen, baren, dozen, vaten of metalen recipiënten of 
andere, vallen onder de volgende principes: 
 
- deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, geplaatst op de grond 
en niet geworpen te worden; 
 
- als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen 
worden, dienen ze uitgerust te zijn van een voorziening waardoor ze geluidloos verplaatst 
kunnen worden. 
 
§2. Het geluid in voertuigen die zich op de openbare weg bevinden, als ze hoorbaar zijn 
op de openbare weg, mag het niveau van het straatgeluid niet overschrijden. 
 

 Art. 102. Behoudens toelating van de burgemeester zijn op een openbare plaats 
verboden: 
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1) stem, instrumentale of muzikale uitvoeringen die de openbare rust verstoren 

2) kermisparades en -muziek 

3) Geluid voortbrengende middelen te gebruiken voor verkiezingspropaganda, het 
maken van reclame of om de aandacht te trekken op de verkoop van een product 
of het verlenen van een commerciële dienst. In deze toelating kunnen bijzondere 
voorwaarden worden opgelegd. 

 
 Art. 103. §1. Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de 

bewoners te storen. 
 
§2. Het is eveneens verboden kaarten of andere voorwerpen te koop aan te bieden 
zonder schriftelijke toestemming van de bevoegde overheid, behoudens de gevallen 
waarvoor geen toelating vereist is.  
 

 Art. 104. Onverminderd de decretale bepalingen is het verboden in een openbare plaats, 
uitgezonderd de zones waar het door de burgemeester toegelaten is, bezig te zijn met op 
afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of -wagens waarvan het voortgebrachte 
geluid de openbare rust verstoort. 
 
Het toegelaten gebied moet gelegen zijn op minstens 1000 meter van private woningen. 
De gebruikte tuigen dienen op minimum 500 meter van de private woningen te blijven. 
 
Er is ook een voorafgaandelijke milieuvergunning noodzakelijk, onder rubriek 32.6.1. 
 

  
Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn.  
 

 Art. 105. §1. De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing op de 
etablissementen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is het er slechts 
onder bepaalde voorwaarden toegelaten. 
 
§2. Het is verboden voor uitbaters van voor het publiek toegankelijke etablissementen, 
café-, cabaret-, restauranthouders en uitbaters van danszalen en in het algemeen 
degenen die wijn, bier of andere dranken verkopen, hun etablissement te sluiten of het 
licht te doven zolang er zich een of meer klanten bevinden. 
 
§3. De politie kan de voor het publiek toegankelijke etablissementen laten ontruimen en 
sluiten als wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de 
omwonenden kan storen.  
Als de wanorde of het lawaai blijft aanhouden, kan de burgemeester overeenkomstig 
artikel 134 ter of 134 quater en 134 sexties van de Nieuwe Gemeentewet iedere 
maatregel nemen die hij nuttig acht om een einde te stellen aan de storing, meer bepaald 
door de tijdelijke sluiting van het etablissement te bevelen gedurende de uren en voor de 
duur die hij bepaalt en dit gedurende een periode van maximum 3 maanden, of door het 
tijdelijk plaatsverbod van een maand, tweemaal hernieuwbaar. 
 

 Art. 106. ALGEMENE BEPALINGEN EN VERPLICHTINGEN 

 
1. Wanneer evenwel kan aangetoond worden dat het gebruik noodzakelijk is van een 
geluidsbron, die onvermijdelijk de in artikel 101 vastgestelde geluidsmaxima overschrijdt, 
is dit lid niet van toepassing maar kan de geluidsbron onderworpen worden aan een 
milieuheffing en/of beperkingen in ruimte en tijd. 
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2. Onverminderd de toepassing van de artikelen 100 en 106, 1 is het gebruik van de 
geluidsbronnen vermeld in artikel 100 onderworpen aan de in dit artikel vermelde 
bijzondere voorschriften. 
 

 Art. 107. SLOTBEPALINGEN 
 
Telkens als in de voorgaande artikelen een geluidsniveau in dB(A) wordt uitgedrukt, 
wordt dit niveau gemeten bij middel van een geluidsmeter, waarvan de meettolerantie 
niet groter is dan 1 dB(A). 
Wanneer geen andere wijze van meten is vastgesteld wordt het geluidsniveau gemeten 
op 10 meter afstand van de geluidsbron en op een hoogte van 1,2 meter. Indien het 
geluid echter wordt voortgebracht in een privédomein, wordt het gemeten op de 
dichtsbijgelegen grens van het domein. 
Bij onmogelijkheid van meten op 10 meter afstand of op de grens wordt de meest hierna 
benaderende afstand genomen. 
Indien geen meettoestel voorhanden is, zullen de vaststellingen van de verbaliserende 
overheid (waarin de geluidshinder duidelijk wordt beschreven) een bindende kracht 
hebben. 
Wanneer voorgeschreven wordt dat een geluidsniveau niet mag overschreden worden in 
de woningen, wordt dit niveau gemeten in de woning van de klager. 
De metingen tot naleving van dit reglement zullen worden uitgevoerd met sonometers die 
voldoen aan de nauwkeurigheidseisen voor klasse I- instrumenten bepaald in de 
Belgische norm NBN C 97-122. 
 

 Art. 108. Openings- en sluitingsuren van de koffiehuizen, eet- en 
drankgelegenheden, schouwburgen 
Muziek maken – dansen - veiligheidsmaatregelen 
1. Er geldt geen sluitingsuur voor de eet- en drankgelegenheden en in het algemeen al 
de plaatsen toegankelijk voor het publiek waar men drank verkoopt, tenzij de 
burgemeester wegens buitengewone gevallen er anders zou over beslissen. 
 
2. Personen in staat van dronkenschap of diegenen die de rust verstoren of 
moeilijkheden verwekken, zijn verplicht op het eerste verzoek van de verantwoordelijke 
uitbater of van de politie, de inrichtingen bepaald in artikel 108.1. te verlaten. 
 
3. In de instellingen vermeld in artikel 108.1. is het zonder bijzondere toelating van de 
burgemeester verboden muziek te maken vóór 9 uur en na 23 uur. 
Dit laatste uur wordt verschoven tot 1 uur 's morgens op zaterdag, zondag, maandag, 
wettelijke feestdagen en de vooravond van wettelijke feestdagen. 
Het uur tot hetwelk muziek mag gemaakt worden kan, in geval van gegronde klachten, 
door de burgemeester vervroegd worden. 
 
4. De bals, danspartijen en andere feesten, schouwspelen en concerten uitgezonderd, 
zullen niet mogen plaatsvinden in huizen, tenten of andere lokalen waar het publiek 
toegelaten wordt, zonder er tenminste tien werkdagen op voorhand schriftelijk kennis van 
gegeven te hebben aan de burgemeester. 
Het voldoen aan artikel 108.5. sluit huidige verplichtingen uit. 
 
5. Behalve op de in artikel 108.3. vermelde dagen is het de verantwoordelijke uitbaters 
van de inrichtingen bedoeld bij artikel 108.1. en 4. verboden de aanwezigen toe te laten 
in hun instellingen te dansen, tenzij mits daartoe vooraf aangifte te hebben gedaan bij het 
gemeentebestuur en de voorziene belasting betaald te hebben, tenzij er vrijstelling van 
dit laatste werd verleend. 
 
6. De bals en danspartijen moeten eindigen vóór 3 uur, behoudens afwijking toegestaan 
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door de burgemeester. Bij inbreuk is het de verantwoordelijke inrichter die strafbaar is. 
De burgemeester kan geen permanente afwijkingen toestaan op het sluitingsuur van 3 
uur. 
 
7. De uitbaters of inrichters van om het even welke zaal of bijeenkomst hebben de 
verplichting een zitplaats voor te behouden aan de politieambtenaar die er met een 
ordedienst of zending belast is. 
 
8. Buiten de brandvoorkomingsmaatregelen in de dancings en lokalen waar gedanst 
wordt en zoals voorzien in hoofdstuk XI: brandveiligheid in horecazaken dienen in de 
lokalen en gebouwen aangeduid in hoofding van dit hoofdstuk de elektrische installaties 
door een erkend organisme te worden onderzocht: 
- vóór de opening of heropening van eet- en drankgelegenheden en telkens er 
belangrijke wijzigingen worden aangebracht; 
- eens per jaar voor elke installatie van hoge of gemiddelde spanning; 
- om de drie jaar voor alle laagspanningsinstallaties. 
Het afgeleverd attest moet te allen tijde aan de controlediensten kunnen voorgelegd 
worden. 
 

  

Afdeling 3. Gebruik van grasmaaiers en andere tuinmachines 
 

 Art. 109. Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen 
aangedreven door ontploffings- en/of elektrische motoren is alleen toegestaan tussen 8 
en 20 uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen 
verboden. 
Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden. 
 

  

Afdeling 4. Afstelling van motoren van voertuigen 
 

 Art. 110. Het is verboden voertuigen te testen, te laten proef- of warmdraaien, batterijen 
te laden.  
 
In de bebouwde kom, of in de onmiddellijke nabijheid van woningen is het verboden aan 
de bestuurders van motorvoertuigen, hun motor te laten draaien bij stilstand, alsmede het 
voortdurend laten draaien van een motor voor het in werking houden van een 
koelsysteem dat op een voertuig bevestigd is. 
 

  

Afdeling 5. Alarmsystemen van voertuigen 
 

 Art. 111. De voertuigen die uitgerust zijn met een alarmsysteem, mogen in geen enkel 
geval de buurt verstoren. De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet 
daar zo spoedig mogelijk een eind aan stellen. 
 
Wanneer de eigenaar niet opdaagt binnen de 15 minuten na het afgaan van het alarm, 
mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om een einde te stellen aan 
deze hinder, op kosten en risico van de overtreder. 
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Afdeling 6. Lichtpollutie 
 

 Art. 112. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het 
verboden gebruik te maken van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente 
voor het voortbrengen of projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing van 
lichtbundels van laserlicht of gelijkaardig licht. Onverminderd andere wettelijke 
bepalingen en de milieureglementering (Vlarem) moet elke uitbater de nodige 
maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. De verlichting is dermate 
geconcipieerd dat niet functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt 
beperkt. Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen 
ervan. Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet 
overtreffen. 
 
De vaststellingen van de verbaliserende overheid waarin de lichtpollutie duidelijk wordt 
beschreven zullen een bindende kracht hebben. 
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HOOFDSTUK V – DE GROENE RUIMTEN 
 

 Art. 113. In de zin van dit hoofdstuk verstaat men onder groene ruimten de openbare 
plantsoenen, parken, tuinen, speeltuinen, sportpleinen, begraafplaatsen en alle stukken 
van de openbare plaatsen buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van 
personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen of ontspanning. 
 

 Art. 114. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle gebruikers van de groene ruimten. 
 

 Art. 115. De openingsuren van de groene ruimten worden aangeplakt op een of 
meerdere ingangen ervan. 
Indien de openingsuren ontbreken zijn de groene ruimten toegankelijk op eigen risico van 
de bezoekers van zonsondergang tot -opgang, net als bij stormweer. 
De bevoegde overheid kan, indien nodig, de openingsuren aanpassen of de sluiting 
bevelen. 
 

 Art. 116. Niemand mag zich toegang verschaffen tot groene ruimten buiten de 
openingsuren of bij sluiting. 
 

 Art. 117. Niemand mag in de groene ruimten overgaan tot activiteiten die de gebruikers 
kunnen hinderen of de rust van de plaats of van de bezoekers kunnen verstoren. 
 

 Art. 118. Behoudens door de bevoegde overheid verleende vergunning mag geen enkel 
motorvoertuig in groene ruimten circuleren. 
 

 Art. 119. Niet gemotoriseerde voertuigen, paarden, vee, fietsen, steps, skateboards en 
rolschaatsen en dergelijke zijn verboden in groene ruimten, met uitzondering van 
kinderwagens en rolstoelen voor mindervaliden, alsook van fietsen bestuurd door 
kinderen jonger dan 9 jaar, voor zover hun fiets uitgerust is met wielen met een diameter 
van ten hoogste 500 mm, banden niet inbegrepen en in de mate dat hun gedrag de 
veiligheid van de andere gebruikers niet in het gedrang brengt. 
 
Fietsen, steps, skateboards en rolschaatsen mogen gebruikt worden op de daartoe 
bestemde plaatsen. 
 

 Art. 120. Het is verboden vuur of barbecue te maken in groene ruimten en op openbare 
plaatsen, behoudens een toelating van de burgemeester. 
 

 Art. 121. Het is verboden in groene ruimten reclameborden of -affiches te plaatsen of 
andere commerciële reclamemiddelen te gebruiken zonder toelating van de 
burgemeester. 
 

 Art. 122. §1. Het is verboden dieren binnen te brengen in speelterreinen, met 
uitzondering van: politiehonden, honden speciaal opgeleid om mensen met een 
beperking te begeleiden, honden die voor een reddingsoperatie worden ingezet. 
§2. Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden agressieve dieren of 
gevaarlijke voorwerpen in groene ruimten binnen te brengen. 
§3. Dieren moeten met alle gepaste middelen vastgehouden worden, minstens met een 
korte leiband. 
 
Dieren waarover men de hoede heeft, mogen hun uitwerpselen enkel in speciaal daartoe 
ingerichte plaatsen achterlaten, indien deze niet aanwezig zijn gelden de regels van 
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artikel 130 van onderhavig reglement.  
 
§4. Het is verboden in groene ruimten voedsel voor zwervende dieren of vogels achter te 
laten, neer te leggen of te werpen. 
 

 Art. 123. Het is verboden vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere 
dieren die zich in de omgeving bevinden, lastig te vallen. 
 

 Art. 124. Het is verboden in groene ruimten te kamperen in een tent, enig voertuig, 
caravan of mobilhome te verblijven, te slapen, behoudens toelating van de burgemeester. 
 

 Art. 125. Het is verboden de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten 
voorbehouden zijn, voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden te 
gebruiken. 
 

 Art. 126. Het is verboden op welke manier dan ook door eigen toedoen of door toedoen 
van personen, dieren of zaken waarover men de hoede of toezicht heeft, de groene 
ruimten alsmede hun roerende goederen en monumenten te bevuilen of te beschadigen. 
 
Het is verboden het ijs dat gevormd is op het water in groene ruimten, te vervuilen door 
er voorwerpen, substanties of dode of levende dieren op te werpen of te gieten. 
 
Het is verboden te baden in het water van groene ruimten of er wat dan ook in te wassen 
of onder te dompelen. 
 

 Art. 127. Het is verboden in groene ruimten: 

1) knoppen en bloemen of planten te verwijderen  

2) bomen te verminken, schudden of ontschorsen 

3) takken, bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden;  

4) palen of andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken 

5) wegen en dreven te beschadigen  

6) zich te begeven in bloemperken en -tapijten, ze te vernietigen of te beschadigen  

7) in bomen en op kunstwerken te klimmen 

8) op plaatsen te komen waar dit volgens de opschriften verboden is. 

 
 Art. 128. Behoudens uitzondering is de toegang tot grasperken verboden voor alle dieren 

en voertuigen. 
 
Grasperken die niet mogen betreden worden door personen, zijn aangeduid door 
specifieke borden. 
 
Het is er verboden om een bedrijfs- of beroepsbezigheid uit te oefenen, koopwaren uit te 
stallen of te verkopen, reclame te maken, drukwerk of om het even wat uit te delen 
zonder schriftelijke toelating van de burgemeester. 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan afwijken van onderhavig artikel voor de 
organisatie van uitzonderlijke evenementen. 
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HOOFDSTUK VI – DIEREN 
 

 Art. 129. De eigenaars, bezitters of bewakers van honden en andere dieren moeten deze 
aangelijnd laten rondlopen op een openbare plaats. 
 
Deze verplichting geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een 
kudde begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden. 
 
De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider de hond elk ogenblik kan beletten 
om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of 
private eigendommen te betreden. 
Het is verboden honden te laten begeleiden door personen die de hond niet onder 
controle kunnen houden. 
 
Het is verboden dieren zonder begeleiding te laten rondzwerven op de openbare wegen 
en -plaatsen van het grondgebied van de gemeente. 
Zwervende honden zullen opgesloten worden, of bij gevaar ter plaatse worden 
afgemaakt. De opgesloten honden zullen aan een dienst voor dierenbescherming 
overgemaakt worden zo de eigenaar niet gekend is. 
 
Onverminderd de toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie kunnen 
gemaakte kosten steeds worden teruggevorderd van de eigenaar. 
 

 Art. 130. De begeleiders van honden zijn verplicht: 
 
- te beletten dat hun hond de parken en plantsoenen, de speelpleinen (indien 

toegelaten), de recreatiecentra, andere voor publiek toegankelijke plaatsen, alsmede 
de voet- en de fietspaden, de rijwegen, de wandelpaden en de bermen bevuilt; 

- minimum 1 zakje bij zich te hebben voor het ruimen van de uitwerpselen; 
- op de hiervóór vermelde plaatsen, de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te 

verwijderen. 
 
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen 
en reinigen door de gemeente aan de overtreder aangerekend. 
 

 Art. 131. Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de 
buren door aanhoudend geblaf of ander aanhoudend geluid. 
 
De houders zijn ertoe verplicht hun dieren onderdak en huisvesting te verlenen derwijze 
dat hun geluiden de buren niet kunnen storen. 
 
Onverminderd de toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet kan de 
burgemeester een passende maatregel nemen zoals het laten overgaan tot de 
inbeslagname van het dier en het te laten plaatsen in een dierenasiel, of te verplichten tot 
het dragen van een muilkorf, zo de eigenaar of de houder van het dier na een eerste 
waarschuwing geen passende maatregelen zou genomen hebben en de abnormale 
hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust wordt verstoord. 

Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier. 
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 Art. 132. Onverminderd de bepalingen van artikel 122 § 4 en uitgezonderd de door het 
college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelatingen is het verboden op een 
openbare plaats eender welke materie voor de voeding van zwervende dieren of duiven 
achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij 
vriesweer. 
 
De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten de plaatsen waar duiven 
nesten zouden kunnen bouwen permanent afschermen, alsook bevuilde gebouwen 
schoonmaken en ontsmetten. 
 

 Art. 133. Onbewaakte loslopende dieren aangetroffen op openbare plaatsen, worden 
door de bevoegde personen of in opdracht van de bevoegde personen, gevangen en 
overgebracht naar het dierenasiel of andere geschikte locaties, onverminderd de 
bepalingen van artikel 30 van de wet op het politieambt en de wet op de bescherming en 
het welzijn der dieren. 
 
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier. 
 

 Art. 134. Op het grondgebied van de gemeente zijn circussen met wilde en/of exotische 
dieren verboden. 
 

 Art. 135. Het houden van wilde en/of exotische dieren is aan een voorafgaandelijke en 
speciale toelating van het college van burgemeester en schepenen onderworpen. 
 

 Art. 136. Diegene die de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een 
ander toebehorend, veroorzaken door het laten rondzwerven van kwaadaardige of 
woeste dieren, kan bestraft worden.  
 

 Art. 137. Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke 
etablissementen waartoe dat dier geen toegang heeft, hetzij op basis van een intern 
reglement dat aan de ingang uithangt, hetzij door borden of pictogrammen die dat 
duidelijk maken met uitzondering voor honden die speciaal opgeleid zijn om blinden of 
andere mensen met een handicap te geleiden, dit alles onverminderd de wettelijke en 
reglementaire bepalingen betreffende de hygiëne van de lokalen en de personen in de 
voedingssector.  
 

 Art. 138. Teneinde de veiligheid van mens en dier op de openbare weg te vrijwaren 
zullen de eigenaars, vruchtgebruikers, huurders of aangestelden erover waken dat de 
wespennesten op de eigendommen genesteld, onverwijld worden uitgeroeid. De 
politieambtenaren belast met het nazicht van deze bepaling moet vrije toegang verleend 
worden. 
De wespennesten die na een eerste vordering van de politieambtenaar niet verdelgd 
worden, worden uitgeroeid van ambtswege en op kosten van de nalatige bewoner 
onverminderd de strafbepalingen voorzien bij huidig reglement. 
 

 Art. 139. Bestrijding eikenprocessierups 
 
Definitie 
Beheerder: Alle personen die, in welke juridische hoedanigheid ook, het genot hebben 
van cultuurgronden, bossen, parken, terreinen of tuinen (hierna “beheerder” genoemd). 
 
Meldingsplicht 
Iedere beheerder die de aanwezigheid van de eikenprocessierups vaststelt, dient het 
gemeentebestuur hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 
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Informatieplicht 
De beheerders zijn in alle gevallen verplicht om, via het plaatsen van duidelijke 
waarschuwingsborden, voorbijgangers van de aanwezigheid van de processierups in te 
lichten en te wijzen op het gevaar en op persoonlijke preventieve maatregelen. 
 
Maatregelen op bebouwde percelen en omgeving 
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld op bomen, zijn de 
beheerders verplicht de eikenprocessierupsen te laten verwijderen en hierbij hun 
medewerking en bijstand te verlenen. 
 
Maatregelen op niet bebouwde percelen (buiten woongebied) – toegankelijke gebieden 
 

1. gebieden met een natuurbeherende functie: 
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld in gebieden met 
een natuurbeherende functie, zoals natuurreservaten, bos- en parkgebieden volgens het 
gewestplan, bossen en parken, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor fietsers en 
wandelaars, zal na overleg met de beheerders worden beslist welke maatregelen 
mogelijk zijn of noodzakelijk zijn voor de veiligheid van wandelaars en fietsers. 
Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers 
en wandelaars, zal na overleg met de beheerders worden beslist of het gebied al dan 
niet tijdelijk moet worden afgesloten. 
 
2. andere gebieden: 
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld in andere 
gebieden dan in punt 1, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor wandelaars en 
fietsers, zal worden nagegaan of verwijdering en/of preventieve besproeiing van de 
eikenprocessierupsen noodzakelijk zijn. 
Tevens zal worden nagegaan welke andere maatregelen eventueel mogelijk of 
noodzakelijk zijn voor de veiligheid van wandelaars en fietsers. 
Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers 
en wandelaars, zal worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk moet worden 
afgesloten. 
 
Kostprijs 
De verplichte verwijdering zal kosteloos worden uitgevoerd door het gemeentebestuur, 
door de brandweerdienst of door het gemeentebestuur aangeduid gespecialiseerd 
bedrijf. 
 
Diegenen die de bepalingen van dit artikel overtreden, kunnen bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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HOOFDSTUK VII - AMBULANTE HANDEL 
 

 Art. 140. Ambulante activiteiten uitgeoefend op andere plaatsen dan op de openbare 
markten, openbare weg of ten huize van de consument vallen onder toepassing van de 
wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en organisatie 
van openbare markten. 
 

 Art. 141. Personen die hun beroep uitoefenen op de overeenkomstig de bepalingen van 
voorgaande ingenomen staanplaatsen, mogen er hun aanwezigheid niet aankondigen 
door geroepen of gesproken boodschappen of met andere middelen op een wijze die de 
openbare orde of rust verstoort. 
 
In geval van overtreding van onderhavig artikel kan het college van burgemeester en 
schepenen de toegekende vergunning intrekken of schorsen. 
 

 Art. 142. De handelaars die hun activiteit met behulp van een voertuig uitoefenen, mogen 
de openbare veiligheid en de vlotte doorgang, de openbare rust, netheid en gezondheid 
niet in het gedrang brengen. 
 
De bepalingen van artikel 102, 3 zijn van toepassing. 
 

 Art. 143. Het is verboden: 
 
1. een kermis te organiseren of zich als foorkramer te vestigen op een voor het publiek 

toegankelijk privaat terrein zonder vergunning van de bevoegde overheid; 
 
2. een kermisattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten de 

voorziene plaatsen en data voor iedere kermis of foor, alsook in de gevallen dat de 
overheid de intrekking van de concessie of de vergunning beveelt; 

 
3. voor de uitbaters hun voertuigen elders te plaatsen dan op de door het bestuur 

aangeduide plaatsen. 
 
De kermisattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met onderhavige bepaling 
moeten verplaatst worden bij het eerste politiebevel. Bij ontstentenis zal het bestuur ertoe 
overgaan op kosten en risico van de overtreder. 
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HOOFDSTUK VIII  - REGLEMENT MET BETREKKING TOT 
KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN 
 

 

Afdeling 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante 
activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 
 

 Art. 144. Toepassingsgebied (wet art. 1, 5°, art. 2 §2) 
 
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door 
de gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van 
kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten 
aan de consument verkopen, samen te brengen. 
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met 
het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van 
kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie. 
 
Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. 
 

 Art. 145. Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2) 
 
De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om 
de data voor de kermissen te bepalen. Het college van burgemeester en schepenen kan 
steeds op eigen initiatief of op vraag van de wijkverenigingen de kermislijst en de plaats 
van de kermis wijzigen. 
De duur van de bezetting van de standplaatsen door de foorinrichtingen en 
kermiskramen wordt eveneens door het college van burgemeester en schepenen 
bepaald. 
Het is verboden een kermisattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten 
de voorziene plaatsen en data voor iedere kermis of foor, alsook in de gevallen dat de 
overheid de intrekking van de concessie of de vergunning beveelt. 
 
De gemeente richt op het openbaar domein openbare kermissen in. 
De plaats en het tijdstip van de kermis worden door het college van burgemeester en 
schepenen bepaald. 
 

 Art. 146. Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en 
KB art. 4 §2 en art. 10) 
 
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen: 
 
§1. Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: 
- aan houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen 
rekening  
- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun 
dagelijks bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”. 
 
Bijkomende voorwaarden: 
- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 
- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door 



Gecoördineerde versie - gemeenteraad 21 december 2016. 49 

een niet menselijke energiebron betreft, de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 
10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen 
- het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de 
reglementaire voorschriften betreffende deze materie 
- het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de 
personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake 
volksgezondheid. 
 
§2. Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: 
- aan houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor eigen 
rekening  
- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun 
dagelijks bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”. 
 
Bijkomende voorwaarden: 
- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 
- het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de 
reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. 
 
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per 
onderneming beperkt tot 2 (twee). 
 

 Art. 147. Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8 en 9 §1) 
 
§1. De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur 
van de kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel. 
De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk: 
- in geval van absolute noodzaak; 
- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de 
kermis (bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties). 
 
§2. De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een 
zelfde standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie 
opeenvolgende jaren.  
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van 
de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op 
voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname. 
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding 
van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing 
op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. 
 

 Art. 148. Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 
13) 

 
§1. Vacature en kandidaatstelling standplaats (KB art. 13 en 14) 
 
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze 
vacature bekend maken door publicatie van een kennisgeving. 
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het 
gemeentelijk infobord en/of, via de website (www.hoeilaart.be) en/of via de lokale pers. 
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften1 en binnen de termijn 
voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, 

                                                 
1 De wijze van indiening wordt nader bepaald in art 14, eerste lid van het KB van 24 september 2006 
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worden niet weerhouden.  
 
§2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15) 
 
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de 
voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 146. van dit reglement. 
 
De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende 
criteria: 
a) de aard van de attractie of van de vestiging; 
b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging; 
c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging; 
d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging; 
e) de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van 
het tewerkgesteld personeel; 
f) desgevallend, de nuttige ervaring; 
g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat. 
 
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de 
voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden 
opgenomen in een proces-verbaal. 
 
§3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 §5) 
 
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan 
elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee: 
 
- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,  
- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,  
- hetzij per fax of e-mail met ontvangstmelding. 
 

 Art. 149. Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16) 
 
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld 
staat:  
 
a) de situering van de standplaats; 
b) de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats; 
c) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement; 
d) de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de 
standplaats toegewezen werd; 
e) desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats 
toegewezen werd en het adres van zijn maatschappelijke zetel; 
f) het ondernemingsnummer; 
g) de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de 
standplaats toegelaten is; 
h) de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld; 
i) desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht. 
 

 Art. 150. Spoedprocedure (KB art. 17) 
 
§1. Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de 
standplaatsen vacant blijven,  
 
- hetzij omdat ze niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure 
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(cfr. artikel 148. van dit reglement),  
- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,  
- hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,  
 
kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald: 
 
1° de gemeente raadpleegt de door haar gekozen kandidaten. Zij richt zich, in de mate 
van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; 
2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, 
hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs; 
3° de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen. De toewijzing gebeurt 
op basis van de wettelijke voorziene criteria, zoals omschreven in artikel 148 §2 van het 
reglement; 
4° zij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de 
kandidaten vermeld die hun kandidatuur hebben ingediend; 
5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft zij in het proces-
verbaal de motivatie van haar keuze aan;  
6° zij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met 
ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij 
per fax of e-mail met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem aanbelangt.  
 
§2. Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een 
standplaats werd toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot 
aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze beperkt blijven en 
nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische noodzakelijkheden van de 
toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein. 
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende 
gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval. 
 

 Art. 151. Duur abonnement (KB art. 12 §§1 en 2) 
 
§1. Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.  
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het 
opschorten (cfr. artikel 152 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement 
(cfr. artikel 153. van dit reglement). 
 
§2. De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor 
een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de 
activiteiten aan het einde van de loopbaan. 
Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de 
beoordeling van de burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris. 
 

 Art. 152. Opschorten abonnement (KB art. 12 §3) 
 
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer: 
 
1° Hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen: 
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest, 
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.  
 
De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt 
op op het einde van de kermis. 
 
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen vóór het begin 
van de kermis hernieuwd worden. 
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2° Hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik 
plaats heeft.  
 
De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de 
begindatum van de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden. 
 
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de 
overeenkomst voortkomen. 
 
De vraag tot opschorting dient te gebeuren:  
- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,  
- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,  
- hetzij per fax of e-mail met ontvangstmelding. 
 

 Art. 153. Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4) 
 
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen: 
 
- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie 
maanden; 
- bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie 
maanden; 
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen 
vermeld in artikel 152.1° van dit reglement. De opzegging gaat in op de dertigste dag 
volgend op de bekendmaking van de ongeschiktheid; 
- De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor 
andere motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de 
beoordeling van de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris; 
- De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit 
uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement 
waarvan hij de houder was. 
 

 Art. 154. Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 §6) 
 
§1. De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten: 
hetzij: 
1° omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke 
verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van 
toepassing zijn op de betrokken attractie of vestiging,  
2° wanneer (een deel van) de standplaatsen definitief worden opgeheven, 
3° wanneer tijdelijk of definitief een standplaats wordt verplaatst of opgeschort, 
4° om redenen vermeld in het gemeentelijk reglement. 
 
De intrekking van het abonnement gebeurt overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in 
het gemeentelijk reglement. Wanneer de standplaatsen op een openbare kermis definitief 
worden opgeheven, moet de gemeente de houder van het abonnement een 
vooropzegtermijn geven die niet korter mag zijn dan 1 jaar. (Behalve in geval van 
dringende noodwendigheid). 
 
§2. De schorsing of opzegging gebeurt zonder enig recht op schadevergoeding noch 
terugbetaling van het eventuele plaatsrecht. 
 
§3. Voor dringende aangelegenheden kan de burgemeester of zijn afgevaardigde steeds, 
wegens redenen van algemeen belang, de toegewezen standplaats(en) tijdelijk of 
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definitief ontnemen of de foorkramer verplichten een andere standplaats(en) in te nemen 
zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. 
 
§4. De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend 
schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. 
 

 Art. 155. Overdracht standplaats (KB art. 18) 
 
§1. De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer: 
 
1) De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn 
attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet; 
 
2) De houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats 
overlaten.  
 
§2. In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat: 
- de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen 
standplaatsen overneemt; 
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de 
kermis (cfr. artikel 146 van dit reglement); 
- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot 
overdracht. 
 

 Art. 156. Inname standplaatsen (KB art. 11) 
 
§1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met 
bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door: 
 
1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cfr. artikel 146. van dit reglement) 
houders “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”; 
 
2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de 
standplaats is toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in 
kermisactiviteiten”; 
 
3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon 
aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in 
kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening; 
 
4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de 
uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening; 
 
5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in 
kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 
personen bedoeld in 1) tot en met 4); 
 
6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 
personen bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of 
van een persoon bedoeld in 5); 
 
De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen buiten de 
aanwezigheid van de houder van de vereiste machtiging. 
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan 
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wie of door middel van wie ze werden toegewezen.  
De personen bedoeld in 6) kunnen enkel de standplaats innemen in aanwezigheid van 
een houder van de vereiste machtiging. 
 
§2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder 
bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door: 
 
1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cfr. art. 146. van dit reglement), 
houders “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”; 
 
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de 
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante 
activiteiten”; 
 
3) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een 
ambulante activiteit voor eigen rekening; 
 
4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon 
aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” 
voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 
 
5) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een 
“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of 
in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4); 
 
6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante 
activiteiten2 in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in 
aanwezigheid en onder het gezag van de houder van de “machtiging ambulante 
activiteiten als werkgever” of van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als 
aangestelde A of B”; 
 
De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de 
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.  
 

  

Brandpreventie kermissen 

 
 Art. 157. ALGEMEEN BRANDPREVENTIE KERMISSEN 

 
§1. Doel 
Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een kermis 
moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten 
verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken. 
 
§2. Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een kermis in open lucht wordt 
georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur. 
 
§3. 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 

                                                 
2 KB art. 2 §3  
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moeten voldoen. 
Onder een kermisattractie worden eveneens al haar bijhorigheden verstaan, zoals de 
woonwagens, de voertuigen, de stroomgroepen, enz. 
 
§4. Reactie bij brand van de materialen 
Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen. 
 

 Art. 158. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN KERMISSEN 
 
In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een kermis, zal de inrichter, via de 
burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst. 
 
De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken 
waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan: 

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen benaderd worden tot op een afstand 
van 60 meter of minder. 

- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, 
gebouwen met een grote bezetting of een bijzonder risico dienen te allen tijde 
bereikbaar te blijven via de openbare weg.  

De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 meter vrij te 
blijven. Dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 meter. 

 
 Art. 159. OPSTELLING VAN DE KERMISATTRACTIES 

 
§1. De gebruikers van de kermisattracties moeten kunnen geëvacueerd worden. Hiertoe 
moeten evacuatiewegen vrij gehouden worden. Deze evacuatiewegen moeten naar een 
veilige plaats leiden. De vrije breedte van deze evacuatiewegen moet minstens 1,20 
meter bedragen. 
 
§2. Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 meter van een plaats 
waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen. 
 
§3. De rijen die gevormd worden door de kermisattracties dienen minstens om de 30 
meter voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 meter.  
 
§4.Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een 
doorgang met een minimum breedte van 1 meter vrij te blijven. 
 
§5. Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse hydranten of 
op een afstand van minder dan 1 meter van bovengrondse en ondergrondse hydranten. 
 
§6. Kramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn 
voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere hamburger- en 
hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands, enz. 

 
 Art. 160. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN KERMISSEN 

 
§1. In elke kermisattractie moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m² voorzien 
worden, met een minimum van twee toestellen. 
 
§2. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het 
bezit moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. 
Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats te worden 
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opgehangen. 
 
§3. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op 
een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag 
niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden. 
 
§4. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen 
eisen. 

 
 Art. 161. BRANDSTOFFEN KERMISSEN 

 
§1. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen 
op een veilige manier opgesteld te worden, zodanig dat ze o.a. tegen omvallen 
beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. 
 
§2. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan 
de regels van goed vakmanschap. 
 
§3. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de 
verwarmingstoestellen, worden slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding 
van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen 
toegestaan. 
 
§4. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden. 

 
 Art. 162. ELEKTRISCHE INSTALLATIES KERMISSEN 

 
§1. De inrichter van de kermis zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische 
verdeelborden waarop de kermisattracties en de kramen kunnen aansluiten. 
 
§2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende 
reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap. 
 
Het vermogen van de gebruikte installaties mag niet zwaarder zijn dan de aanwezige 
zekeringen. 
Het is verboden om gebruik te maken van verwarmings-, koel- en/of 
verlichtingsinstallaties die niet voldoen aan de wettelijke voorschriften. 
 
§3. De uitbaters van een kermisattractie of van een kraam, die beschikken over een 
attractie, kraam of wagen, welke is uitgerust met een elektrische installatie, dienen over 
een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag 
moet zijn opgesteld zijn door een extern keuringsorganisme en mag niet ouder zijn dan 1 
jaar. 
 

 Art. 163. SLOTBEPALINGEN BRANDPREVENTIE KERMISSEN 
 
Tijdens de oprichting van de kermis wordt door de brandweer en/of de politie een 
controlerondgang gemaakt langsheen het parcours in functie van de naleving van deze 
reglementering en de wettelijke voorschriften. 
 

 Art. 164. Bijzondere schikkingen kermissen 
 
§1. Geen enkele opstelling wordt uitgevoerd vooraleer een afgevaardigde van het college 
van burgemeester en schepenen de plaats heeft aangeduid en goedgekeurd. 
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§2. Behoudens toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde dient de 
foorkramer zijn standplaats uit te baten tot het einde van de kermis en mag hij slechts 
vanaf dat tijdstip zijn kermisattractie verplaatsen. Bij overtreding kan de burgemeester of 
zijn afgevaardigde het recht op de standplaats schorsen of intrekken zonder enig recht op 
schadevergoeding noch terugbetaling van het plaatsrecht. 
 
§3. Het is ten strengste verboden om pinnen of andere voorwerpen in de grond te slaan. 
Voor het vastmaken van de attractie of dekzeilen moeten gewichten of andere methodes 
worden gebruikt. Het is ten strengste verboden om de grondbedekking op enigerlei wijze 
te beschadigen of op welke wijze dan ook er enig merkteken op aan te brengen. De 
foorkramer zal aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangebrachte schade die 
op zijn kosten zal worden hersteld. 
 
§4. De opening van de kermis gebeurt vanaf vrijdag te 18 uur. Vóór de opening van de 
foor mag het publiek niet toegelaten worden in de inrichtingen. 
 
§5. In de week mogen de inrichtingen open blijven tot 23 uur; op zaterdag, zondag en 
maandag en op feestdagen tot 1 uur 's morgens. Het maken van muziek wordt als volgt 
geregeld: 
- in het weekend mag er geen muziek gemaakt worden vóór 10 uur en na 24 uur; 
- op weekdagen niet vóór 15 uur en na 23 uur. 
Onverminderd het recht van de burgemeester alle gerucht dat de inwoners kan storen te 
verbieden, mag de geluidssterkte niet meer bedragen dan 75 dB(A) vóór 20 uur en 
50dB(A) tussen 20 en 8 uur. De intensiteit van het geluid wordt gemeten op 10 meter van 
de geluidsbron en op een hoogte van 1,2 meter. De metingen zullen worden uitgevoerd 
met sonometers die voldoen aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische norm 
NBN. 
 
§6. Elektriciteitsopwekking 
De geluidssterkte van motoren gebruikt voor het opwekken van elektriciteit mag niet meer 
dan 75 dB bedragen, gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbron. 
Bij overtreding kan de burgemeester of zijn afgevaardigde het recht op de standplaats 
schorsen of intrekken zonder enig recht op schadevergoeding noch terugbetaling van het 
plaatsrecht. 
 
§7. De gemeente stelt kosteloos water en elektriciteit ter beschikking voor huishoudelijk 
gebruik. 
 
§8. Het plaatsen van voertuigen op de kermis is verboden. Slechts de voertuigen 
noodzakelijk voor de uitbating van de inrichting zijn toegelaten. Alle andere voertuigen 
zullen geparkeerd worden op de door het college van burgemeester en schepenen 
aangeduide plaatsen. 
De kermisattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met onderhavige bepaling 
moeten verplaatst worden bij het eerste politiebevel. Bij ontstentenis zal het bestuur ertoe 
overgaan op kosten en risico van de overtreder. 
 
§9. De kermisattracties die op de openbare weg/parking staan moeten tussen het vallen 
van de avond en het aanbreken van de dag voldoende gesignaleerd worden. Zij moeten 
's avonds voldoende verlicht zijn voor het publiek. 
 
§10. De foorkramers zullen hun inrichtingen derwijze moeten plaatsen dat er geen 
schade wordt toegebracht aan de bomen en dat deze bomen niet worden blootgesteld 
aan schadelijke uitwasemingen van schouwen. De foorkramers zullen zich moeten 
gedragen naar de onderrichtingen van de verantwoordelijke van de kermis, belast met de 
afbakeningen van de plaatsen. De beschadigingen aan de bomen aangericht zullen door 
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de technische dienst geschat en door de nalatige foorkramers onmiddellijk vergoed 
worden. 
 
§11. Het afval dient dagelijks opgeruimd te worden en op het einde van de 
kermisactiviteiten de volledige standplaats. Voor al het huisvuil dat op het grondgebied 
Hoeilaart wordt achtergelaten dienen reglementaire huisvuilzakken gebruikt te worden. 
Deze kunnen bekomen worden bij het gemeentebestuur, financiële dienst.  
 
§12. Enkel ééntalig Nederlandse opschriften zijn toegelaten. 
 
§13. Het is verboden: 
a) enig deel van de openbare weg/parking te beschadigen; 
b) de waterafvoer naar de rioolkolken te belemmeren; 
c) enig vuil water uit te gieten of te laten aflopen elders dan in de rioolkolken; 
d) dierlijke of plantaardige vetten, minerale oliën, ontvlambare stoffen of vluchtige 
solventen te lozen in de riolering; 
e) op het openbaar domein (straten, wegen, pleinen, stegen, achterbuurten, voetpaden, 
parken, aanplantingen, aangelegde groene zones, sport- en speelpleinen) te storten, 
neer te leggen of weg te werpen: vuilnis, aarde, gruis, puin, vruchtenschillen, 
groenteafval, papier en alle andere voorwerpen van aard om het wegverkeer te 
belemmeren of die nadelig zijn voor de openbare gezondheid, reinheid en veiligheid; 
f) alcoholische dranken of andere dranken zonder eetwaren te verkopen; 
g) een vergoeding aan te bieden, te geven of te aanvaarden voor het ruilen of innemen 
van standplaatsen. 
 
§14. Gezagsverhouding 
De kermisuitbater moet zich gedragen naar de onderrichtingen van de burgemeester of 
zijn afgevaardigde. Hij dient zich tegenover het publiek en de afgevaardigden van de 
gemeente correct te gedragen. 
De burgemeester of zijn afgevaardigde houdt toezicht op het innemen van de 
standplaatsen en wijst de niet ingenomen plaatsen alsnog toe. 
 
§15. Kennisname van het kermisreglement 
Een afschrift van het kermisreglement wordt overhandigd aan elke foorkramer. Door het 
bezetten van een standplaats verklaart de kermisuitbater zich te onderwerpen aan al de 
voorschriften van het huidig reglement en de hierop eventueel betrekking hebbende 
retributies. 
 
§16. Betaling van de retributies 
De houder van een standplaats moet de eventuele standplaatsvergoeding betalen 
overeenkomstig de modaliteiten van de desbetreffende retributieverordening. De 
betalingen geschieden in principe door storting in de gemeentekas. 
Wanneer de bijdrage voor het innemen van een standplaats op de kermis van hand tot 
hand wordt betaald aan de afgevaardigde van de gemeente wordt er steeds een 
ontvangstbewijs afgegeven. 
 
§17. Verwijdering van de kermis 
Afgezien van en onverminderd de opsporing en vaststelling van de overtredingen die 
onder de specifieke bevoegdheid van de ambtenaren en beambten van de Economische 
Algemene Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie of onder de 
bevoegdheid van de ambtenaren en controleurs van het Bestuur voor het Beleid van de 
K.M.O.’s van het Ministerie van Middenstand en Landbouw vallen en de wettelijk 
voorziene strafbepalingen van toepassing op deze overtredingen, zullen de overtreders 
van dit reglement door het gemeentebestuur van de kermis verwijderd worden, zonder 
enig recht op schadevergoeding noch terugbetaling van het plaatsrecht. 
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§18. Politiereglementen 
Alle politiereglementen en maatregelen betreffende de goede orde blijven gedurende de 
kermis van kracht. 
 
§19. Sancties 
Overtredingen op dit reglement kunnen naast de algemene strafmaatregelen zoals 
voorzien in dit algemeen politiereglement aanleiding geven tot ontzegging van de kermis 
zonder enig recht op schadevergoeding noch terugbetaling van het plaatsrecht. 
 
§20. Uitvoering van het reglement 
Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit reglement 
belast, alsmede met het beoordelen en beslechten van eventuele niet voorziene of 
spoedeisende gevallen en/of de misbruiken die zouden worden vastgesteld. 
 

  
Afdeling 2. Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar 
domein buiten openbare kermissen 
 

 Art. 165. Toepassingsgebied (KB art. 19 en 20) 
 
§1. Op aanvraag van een kermisuitbater 
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het 
openbaar domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van 
kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te 
vragen bij de gemeente. 
Deze aanvraag dient te gebeuren via standaardformulier. 
 
§2. Vanuit de gemeente 
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, 
wordt de procedure zoals omschreven in artikel 148. van Afdeling 1 van dit reglement 
gevolgd. 
 

 Art. 166. Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21) 
 
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (Cfr. supra Afdeling 1 
artikel 146.) en innemen van de standplaatsen op de openbare kermis (Cfr. supra 
Afdeling 1 artikel 156.) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en 
innemen.  
 

 Art. 167. Duur machtiging (KB art. 22) 
 
De machtiging wordt door de gemeente toegekend  
- hetzij voor een bepaalde periode 
- hetzij per abonnement. 
 
Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde 
standplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.  
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van 
de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op 
voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname.  
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding 
van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing 
op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. 
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Afdeling 3. 

 
 Art. 168. (KB art. 24) 

De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de 
kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, 
zijn afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in 
Afdeling 1, artikel 145 van dit reglement te controleren. 
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HOOFDSTUK IX  - BRANDPREVENTIE TENTEN 
 

 Art. 169. ALGEMEEN BRANDPREVENTIE TENTEN 
 
§1. Doel 
Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van tenten moet 
voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en 
om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken. 
 
§2. Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing in alle tenten welke toegankelijk zijn voor het publiek, dit 
met een bezetting vanaf 100 personen. 
 
§3. 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. 
 
§4. Reactie bij brand van de materialen 
Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen. 
 
Alle aangebrachte versieringen, evenals de georganiseerde activiteiten (vuurwerk, 
kaarsen, enz.), mogen geen bijzonder risico voor de (brand-)veiligheid met zich 
meebrengen. 
 

 Art. 170. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN TENTEN 
 
In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van tenten, zal de inrichter, via de 
burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst. 
De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken 
waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan: 
- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen benaderd worden tot op een afstand van 60 

meter of minder. 
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen 

met een grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te 
blijven via de openbare weg. 

De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 meter vrij te 
blijven. Dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 meter. 
 

 Art. 171. OPSTELLING VAN DE TENTEN 
 
§1. Geen enkele tent mag zich verder bevinden dan 60 meter van een plaats waar de 
brandweervoertuigen zich kunnen opstellen. 
 
§2. Rondom elke tent zal steeds een vrije doorgang blijven met een breedte van 
minimum 1,20 meter. Deze vrije doorgang zal gemeten worden vanaf de tentharingen. 
 
§3. Het is verboden om tenten op te stellen boven ondergrondse hydranten of op een 
afstand van minder dan 1 m van bovengrondse en ondergrondse hydranten. 
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 Art. 172. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN TENTEN 
 
§1. In de tent moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m² voorzien worden, met 
een minimum van twee toestellen. 
 
§2. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het 
bezit moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. 
Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen 
worden. 
 
§3. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op 
een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag 
niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden. 
 
§4. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen 
eisen. 
 

 Art. 173. BRANDSTOFFEN TENTEN 
 
§1. De opslagplaats van brandstoffen mag uitsluitend buiten de tent voorzien worden. 
 
§2. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen 

op een veilige manier opgesteld te worden buiten de tent, zodanig dat ze o.a. tegen 
omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. Deze 
gasflessen zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden, terwijl deze opslagplaats 
dient afgesloten te worden voor het publiek, bij voorkeur met hoge hekkens. 
Daarnaast dient deze afgesloten ruimte vlot bereikbaar te zijn door de brandweer.  

 
§3. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan 

de regels van goed vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting. 
 
§4. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de 

verwarmingstoestellen, worden slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de 
voeding van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste 
brandstoffen toegestaan. 

 
§5. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden. 
 

 Art. 174. ELEKTRISCHE INSTALLATIES TENTEN 
 
§1. De inrichter van de tent zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden 
waarop de standhouders kunnen aansluiten. 
 
§2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende 
reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap. 
 
§3. De inrichter van een tent die beschikt over een elektrische installatie, dient over een 
positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet 
zijn opgesteld door een erkend organisme zoals aangeduid in artikel 275 van het AREI 
en artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden. 
 

 Art. 175. UITGANGEN TENTEN 
 
§1. Voor de breedte van de uitgangen wordt gerekend met 1,25 cm uitgang per aanwezig 
persoon. De totale bezetting wordt berekend aan 2 personen per m² netto oppervlakte. 



Gecoördineerde versie - gemeenteraad 21 december 2016. 63 

De netto oppervlakte wordt bepaald in overleg tussen de inrichter en de brandweer. 
 
§2. Voor een bezetting tussen 50 en 250 personen zullen er minimum twee uitgangen 
aanwezig zijn, bij voorkeur in tegenovergestelde richtingen. Tot 500 personen zullen er 
minimum 3 uitgangen aanwezig zijn, terwijl er telkens één extra uitgang voorzien wordt 
per begonnen schijf van 500 personen. 
 
§3. De breedte van de uitgangen zal gemeten worden op een hoogte van 150 cm boven 
de normale vloerpas. 
 
§4.De verschillende uitgangen zullen aangeduid worden bij middel van de 
voorgeschreven pictogrammen, terwijl deze uitgangen en hun respectievelijke 
pictogrammen voldoende verlicht zullen worden met een veiligheidsverlichting. 
 

 Art. 176. PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN TENTEN 
 
Er moet een attest afgeleverd worden, waarin bevestigd wordt dat de tent werd 
opgebouwd conform de plaatsingsvoorschriften. De tent dient gebruikt te worden conform 
aan de richtlijnen van de plaatser van de tent. 
 
Ter hoogte van een uitgang of een nooduitgang mag het tentzeil niet dichtgevlochten zijn. 
 
Het tentzeil zal minimum een brandklasse A2 bezitten. 
 

 Art. 177. SLOTBEPALINGEN TENTEN 
 
Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de tent dient, via de burgemeester, het 
advies van de bevoegde brandweerdienst gevraagd te worden. 
 
Alvorens de tent in gebruik te nemen moet de inrichter in het bezit zijn van een gunstig 
advies van de brandweer.  
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HOOFDSTUK X – MARKTEN: REGLEMENT M.B.T. 
AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE 
MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN 
 

 

Afdeling 1. Organisatie van ambulante activiteiten op de 
openbare markten 

 
 Art. 178. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2) 

 
§1. De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht.  

De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de 
bevoegdheid toe om de markt in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college van 
burgemeester en schepenen zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het 
gebruik bepalen. 

 
§2. Iedere vrijdag wordt door het gemeentebestuur een openbare markt ingericht. De 

plaats en het uur van de openbare markt worden door het college van burgemeester 
en schepenen vastgelegd.  

 
§3. Behoudens deze door de gemeenteraad vergunde vrijdagmarkt is het inrichten van 

andere openbare markten in de gemeente verboden. 
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van kermissen en 
feestelijkheden, kan het college van burgemeester en schepenen op andere dagen 
gelegenheidsmarkten inrichten of toelaten. 

 
§4. De burgemeester of zijn afgevaardigde heeft, bij wijze van uitzonderlijke maatregel, 

steeds het recht om de markt op een andere plaats te laten houden, ze naar een 
andere dag te verschuiven, ze af te gelasten of het aanvangs- en sluitingsuur ervan te 
wijzigen. 

 
 Art. 179. Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en 

KB art. 25) 
 
§1. Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:  

- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit 
uitoefenen houders van een “machtiging als werkgever”; 

- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden 
toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks 
bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”. 

 
§2. De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de 

verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor 
toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006. 

 
§3. De marktkramers, het bedienend personeel, en de verantwoordelijken van 

verkoopsacties zonder commercieel karakter, moeten het Nederlands voldoende 
machtig zijn om de klanten te woord te staan in die taal. 

 
§4. Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per 
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onderneming beperkt tot 2 (twee). 
 

 Art. 180. Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1) 
 
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 

- hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen); 
- hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen). 

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven 

aan de standwerkers3 tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.  

 
 Art. 181. Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art. 27) 

 
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van 
aankomst op de markt. 
Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten 
niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting. 
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats 
aanwezig zijn. 
Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de marktleider 
tegen afgifte van een ontvangstbewijs.  
 

 Art. 182. Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 
 
§1. Vacature en kandidaatstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30) 
 

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze 
vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. 
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het 
gemeentelijk infobord, via de website www.hoeilaart.be en via de lokale pers. 
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk 
ander tijdstip. 
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, 
tweede lid van het KB van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in de 
kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet 
weerhouden. 
De kandidaturen dienen op straffe van nietigheid te worden opgesteld in de 
Nederlandse taal. Markthandelaars die hun vaste standplaats op de markt onderling 
wensen te ruilen moeten zich persoonlijk aanmelden bij het gemeentebestuur. Aan 
hun verzoek zal gevolg worden gegeven indien zulks passend wordt beoordeeld. 
 
Bij het ruilen, wijzigen of uitbreiden van vaste standplaatsen op de openbare markt 
moeten de wettelijke toewijzigingsmodaliteiten gerespecteerd worden. Wanneer de 
marktkramers hun vaste standplaats willen ruilen, wijzigen of uitbreiden, moeten ze 
een kandidatuur indienen voor een wijziging of uitbreiding van een standplaats. Deze 
kandidatuur wordt geregistreerd in het register van de kandidaturen. De te ruilen, te 
wijzigen of uit te breiden standplaatsen worden toegewezen volgens de categorieën 
van kandidaturen die het gemeentelijk reglement eventueel bij voorrang heeft 
vastgelegd. Binnen elke groep, in voorkomend geval per specialisatie, wordt de 
standplaats toegewezen volgens chronologische volgorde van indiening van de 
aanvragen.  

                                                 
3 KB art. 24 §1, tweede lid: Wordt als standwerker beschouwd, de persoon van wie de activiteit uitsluitend 

bestaat uit de verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst 

en/of het gebruik uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij 

het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten. 

http://www.hoeilaart.be/
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Indien het een andere specialisatie betreft worden deze vacante standplaatsen 
toegewezen tussen de kandidaten die in aanmerking komen voor deze andere 
specialisatie, uiteraard volgens dezelfde bovenvermelde toewijzingsregels.  

 
§2. Register van de kandidaturen (KB art. 31) 
 

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in 
een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. 
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken 
door hun auteur. 
Om de 2 (twee) jaar dienen de kandidaten, opgenomen in het register, hun 
kandidatuur te bevestigen om in het register opgenomen te blijven. 

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

 
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op 
de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register4: 

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

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

a) personen aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van 
definitieve opheffing van een deel van de standplaatsen; 
b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 
c) personen die een wijziging van hun standplaats vragen; 
d) de externe kandidaten; 

 
 - en vervolgens binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde 

standplaats en specialisatie; 
 
 - en tenslotte volgens datum.  
 

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd 
ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven: 

 
a) Voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de 

aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; 
wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald 
bij loting; 

 
b) Voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 

 
§4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33) 
 

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager: 
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; 
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 
- of bij fax of e-mail met ontvangstbewijs. 

                                                 
4 Zie ook art. 31 §1, laatste lid KB 24 september 2006 inzake de te vervullen formaliteiten bij ontvangst van een 

kandidatuur 
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§5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) 
 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per 
abonnement vermeld staat: 

 
- De naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst 

de standplaats werd toegekend; 
- In voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de 

standplaats toegekend werd en het adres van zijn maatschappelijke zetel; 
- Het ondernemingsnummer; 

 - De producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 
- In voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; 
- De datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 

 - Indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 
- De prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd  
is; 

- Desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de 
overdracht. 

 
§6. Afmetingen van de standplaats 
 
Op de openbare markt worden standplaatsen voorzien van een veelvoud van 3 meter 
breedte. De diepte van een standplaats bedraagt +/-2,5 meter. 
Aan elke markthandelaar kan een standplaats van maximum 12 meter toegekend 
worden. 
 

 Art. 183. Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare 
markt (KB art. 21) 
 
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te 
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het 
kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het 
bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen 
werken.  
 
Het bord bevat volgende vermeldingen: 
 
1. Hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als 

natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de 
activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het 
dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in 
wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 

2. De firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 
3. Al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de 

uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de 
gemeente waar deze zich bevindt; 

4. Het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie 
die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

 
 Art. 184. Duur abonnement  (KB art. 32) 

 
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 (twaalf) maanden.  
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald 
door de aanvrager (cfr. artikel 185. en 186. van onderhavig marktreglement) en 
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behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen 
bepaald in artikel 187. van onderhavig marktreglement. 
 

 Art. 185. Opschorting abonnement  (KB art. 32) 
 
§1. De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene 

periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te 
oefenen: 
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest 
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.  

 
§2. De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van 

de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen 
van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn 
standplaats terug. 
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de 
overeenkomst voortvloeien.  
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als 
losse plaats. 

 
 Art. 186. Afstand van het abonnement (KB art. 32) 

 
§1. De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement 

- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 
dagen; 

- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 
30 dagen; 

- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van 
redenen vermeld in artikel 185. van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg 
nodig. 

- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen. 
 

§2. De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit 
uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het 
abonnement waarvan hij de houder was. 

 
§3. De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement 

worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten: 
- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, 
- overhandiging tegen ontvangstbewijs, 
- op fax of e-mail tegen ontvangstbewijs. 

 
 Art. 187. Schorsing en opzegging van abonnement (KB art. 32 laatste lid) 

 
§1. Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of 

ingetrokken worden in volgende gevallen: 
 

1. bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding, 
2. de toegekende standplaats niet effectief wordt ingenomen, 
3. de toegekende standplaats wordt geweigerd, 
4. bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider 

vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen, 
5. bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan 

voorwaarden bepaald in artikel 191. van onderhavig gemeentelijk reglement, 
6. wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn 
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abonnement, 
7. betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen de goede gang van zaken blijft 

storen en tegen het marktreglement in blijft handelen, 
8. wanneer betrokkene niet langer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen 

van ambulante activiteiten. 
 

§2. De schorsing of opzegging gebeurt zonder enig recht op schadevergoeding noch 
terugbetaling van het plaatsrecht. 

 De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend 
schrijven met ontvangstbewijs of op een fax of e-mail tegen ontvangstbewijs. 

 
 Art. 188. Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 §2) 

 
§1. Definitief opheffen van de standplaats 
 

Wanneer (een deel van) de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een 
termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van 
één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante 
standplaats per abonnement (cfr. artikel 182 §3). In geval van overmacht geldt een 
opzeg met onmiddellijke ingang. 

 
§2. Tijdelijk of definitief verplaatsen of opschorten van een vaste plaats 
 

Het college van burgemeester en schepenen beslist of enkele of alle 
abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats tijdelijk verliezen zonder enig recht 
op schadevergoeding door: 
- verlies van de plaats door werken aan openbare of privé-gebouwen, werken van 
openbaar nut, jaarlijkse kermis. 
In deze gevallen zal de gemeente een andere standplaats beschikbaar stellen. 

 
Het college van burgemeester en schepenen beslist of enkele 
abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats definitief verliezen door wijzigingen 
in de verkeerscirculatie, aanleg van nuts- of groenvoorzieningen, renovatie van het 
openbaar domein. 
In deze gevallen krijgen de betrokkenen een voorlopige standplaats toegewezen en 
hebben zij voorrang op de chronologische wachtlijst voor een betere vaste 
standplaats. 

 
De schorsing of opzegging gebeurt zonder enig recht op schadevergoeding noch 
terugbetaling van het plaatsrecht. 

 
Voor dringende aangelegenheden kan de burgmeester of zijn afgevaardigde steeds, 
wegens redenen van algemeen belang, de toegewezen vaste standplaats(en) 
tijdelijk of definitief ontnemen of de markthandelaar verplichten een andere 
standplaats(en) in te nemen zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding 
ontstaat. 

 
 Art. 189. Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37) 

 
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op 
producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van 
het jaar verkocht worden. 
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde 
activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. 
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden 
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als losse standplaatsen. 
 

 Art. 190. Inname standplaatsen (KB art. 26) 
 
§1. De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 
 
a) 1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen 

houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen; 
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de 
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”; 
 

b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een 
ambulante activiteit voor eigen rekening; 

 
c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon 

aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” 
voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

 
d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk 

gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, 
houder van een “machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een 
ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats 
werd toegewezen of onderverhuurd; 

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

“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening 
of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c); 

 
f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader 

van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen 
een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. 
Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze 
verantwoordelijke. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelating om deze 
personen verkopen op de markt te laten realiseren.  
De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen 
of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of 
in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon 
aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.  

 
§2. Bezetting van de standplaats 
 
1. De markthandelaar met vaste standplaats(en) is verplicht deze elke marktdag te 

bezetten, tenzij hij voorafgaandelijk, namelijk 24 uur vóór de aanvang van de markt, 
door de burgemeester of zijn afgevaardigde van deze verplichting werd ontheven om 
een door hem opgegeven geldige reden. In geval van een onvoorzienbaar belet op 
het laatste ogenblik dient de markthandelaar in ieder geval binnen de kortst mogelijke 
tijd de reden van zijn afwezigheid te melden aan de marktleider. 

2. De standplaats(en) kunnen de in gebreke zijnde markthandelaars bij het einde van de 
abonnementsperiode ontnomen worden en kunnen tijdens de abonnementsperiode 
zelf als vrije standplaats in gebruik worden genomen ingevolge toelating van de 
burgemeester of zijn afgevaardigde. 

3. Indien de markthandelaar gedurende vier opeenvolgende marktdagen afwezig is 
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zonder wettige reden of voorafgaande verwittiging aan de burgemeester of zijn 
afgevaardigde, verliest hij iedere aanspraak op zijn vroegere standplaats. 

 
§3. Standplaatsen voor demonstreerders/standwerkers 
 
Op de standplaats(en) voorbehouden voor de demonstreerders/standwerkers mogen 
deze laatsten slechts de op hun leurkaart vermelde artikelen verkopen.  
De aan demonstreerders/standwerkers toegewezen standplaats(en) worden zodanig 
aangeduid dat de doorgangen voor het publiek te allen tijde open blijven; 
 
§4. Toegelaten plaatsen voor bepaalde producten 
 
De burgemeester of zijn afgevaardigde bepaalt het aantal toegelaten plaatsen voor de 
verkoop van onder meer verse vis, belegde broodjes, gebak, frieten, fonoplaten, 
cassettes en C.D.'s, namaakjuwelen en 'petfood-artikelen' alsmede de juiste ligging 
ervan. 
Eveneens kunnen de plaatsen voor de verkoop van andere waren of goederen worden 
beperkt. 
De beperkingen en specialisaties worden vastgelegd volgens het huidig marktplan.  
De gemeenteraad vertrouwt het bepalen van de standplaatsen en de wijzigingen aan het 
plan van de standplaatsen toe aan het college van burgemeester en schepenen. 
De beslissingen en wijzigingen die het college inzake het marktplan neemt, kunnen door 
iedere betrokkene tijdens de diensturen geraadpleegd worden. 
 
§5. Verkoop buiten de markt 
 
Koopwaren die bestemd zijn om op de markt te worden verkocht mogen tijdens het 
vervoer naar en van de markt niet elders te koop aangeboden of verkocht worden. 
 
§6. Aanvangsuur- opstelling van de marktkramen 
 
1. Behoudens in uitzonderlijke omstandigheden en mits toestemming van de 

burgemeester of zijn afgevaardigde mag de markthandelaar slechts anderhalf uur 
voor het openingsuur van de markt het marktterrein betreden. Hij moet de 
standplaats(en) onmiddellijk innemen. Luifels mogen slechts een half uur voor de 
aanvang van de markt geopend worden. buiten de openingsuren van de markt mag 
niets aangekocht of verkocht worden. Hij die zijn koopwaar niet heeft afgeladen op 
het openingsuur mag deze, alvorens zulks volledig is gebeurd, niet verkopen. 

 
2. De vaste standplaatsen moeten bezet zijn om 8 uur. 

Losse standplaatsen worden bedeeld vanaf het uur dat de vaste standplaatsen 
moeten ingenomen zijn. 

 
§7. Aanwezigheid van vervoermiddelen op de markt 
 
Elk vervoermiddel waarvan geen gebruik wordt gemaakt specifiek om te verkopen mag 
niet langer op het marktterrein aanwezig zijn dan de tijd nodig voor het laden en lossen 
en dient op het aanvangsuur verwijderd te zijn uit het marktterrein. 
 
§8. Omvang van de marktkramen 
 
De markthandelaar dient zijn koopwaar en materiaal binnen de grenzen van de 
toegewezen standplaats(en) op te stellen. De uitsprong van het tentdak mag niet meer 
dan één meter bedragen en geen hinder veroorzaken voor het publiek. 
De uitklapbare panelen van de verkoopwagens die meer dan 1 meter uitsprong maken 
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moeten ten allen tijde onmiddellijk kunnen gesloten worden. De zijbekleding van het aan 
de kramen toegelaten tentdak moet in doorschijnend plastiek en mag maximum 1 meter 
bedragen. 
 
§9. Gezagsverhouding 
 
De markthandelaar moet zich gedragen naar de onderrichtingen van de burgemeester of 
zijn afgevaardigde. Hij dient zich tegenover het publiek en de afgevaardigden van de 
gemeente correct te gedragen. 
De burgemeester of zijn afgevaardigde houdt toezicht op het innemen van de 
standplaatsen en wijst de niet ingenomen plaatsen als losse standplaatsen toe. 
 
§10. Prijsaanduidingen en reclame 
 
De prijzen van de koopwaar moeten worden aangeduid overeenkomstig de voorschriften 
bepaald in de Belgische wetten en besluiten. 
Hoofdstuk II, afdeling 3, van de wet handelspraktijken in verband met de taalvereisten 
dient nageleefd te worden. 
Deze taalvereisten verplichten de taal te gebruiken van het taalgebied waar een product 
of een dienst te koop wordt aangeboden. 
 
§11. Verwarmings-, koel- en/of verlichtingsinstallaties 
 
De gemeente stelt kosteloos elektriciteit ter beschikking voor huishoudelijk gebruik. 
Het vermogen van de gebruikte installaties mag niet zwaarder zijn dan de aanwezige 
zekeringen. 
Het is verboden om gebruik te maken van verwarmings-, koel- en/of 
verlichtingsinstallaties die niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 
De gebruikers van verwarmings-, koel- en/of verlichtingsinstallaties dienen: 
- te beschikken over een positief verslag van keuring. Dit verslag moet opgesteld zijn 
door een erkend keuringsorganisme en mag niet ouder zijn dan 2 jaar. 
- een verzekering aan te gaan voor eventuele schade ten opzichte van derden. 
Het bewijs van verzekering dient jaarlijks voorgelegd te worden. 
 
§12. Geluidsinstallatie 
 
De markthandelaar dient zijn waren aan te prijzen en te verkopen van achter zijn kraam. 
Het gebruik van een geluidsinstallatie is verboden. Enkel de verkopers van fonoplaten, 
C.D.'s en dergelijke mogen zich van een geluidsinstallatie bedienen op voorwaarde dat 
de geluidssterkte niet meer dan 75 dB bedraagt, gemeten 1 meter vóór het kraam. 
Bij overtreding kan de burgemeester of zijn afgevaardigde het recht op een vaste 
standplaats schorsen of intrekken. 
 
§13. Elektriciteitsopwekking 
 
De geluidssterkte van motoren gebruikt voor het opwekken van elektriciteit mag niet meer 
dan 75 dB bedragen, gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbron. 
Bij overtreding kan de burgemeester of zijn afgevaardigde het recht op een vaste 
standplaats schorsen of intrekken. 
 
§14. Steekpenningen 
 
De markthandelaar mag geen enkele vergoeding aanbieden, geven of aanvaarden voor 
het ruilen of tijdelijk innemen van vrijgekomen standplaats(en). 
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§15. Verkeer op de markt 
 
Het is aan éénieder verboden om zich op de markt te begeven met een motorrijwiel of 
een motorvoertuig. Het is verboden te fietsen op de markt. 
 
§16. Afval - reinheid van de marktplaats 
 
De markthandelaars zorgen ervoor dat hun standplaats opgeruimd en in een perfecte 
staat van reinheid en netheid achtergelaten wordt. Zij staan daartoe zelf in voor de 
verwijdering van alle afval, inclusief het verpakkingsmateriaal. 
De marktkramen moeten derwijze zijn ingericht en uitgebaat dat er geen vloeistoffen op 
de grond lopen. 
Markthandelaars die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de onmiddellijke 
omgeving verbruikt te worden zijn verplicht een voldoende groot recipiënt ter beschikking 
te stellen om het mogelijke afval in te werpen. 
 
§17. Ontruimen van de standplaats 
 
Behoudens toestemming vanwege de burgemeester of zijn afgevaardigde dient de 
markthandelaar zijn standplaats uit te baten tot het sluitingsuur en mag hij slechts vanaf 
dat uur zijn kraam of wagen verplaatsen. Bij overtreding kan de burgemeester of zijn 
afgevaardigde het recht op een vaste standplaats schorsen of intrekken. 
Alle kramen, voertuigen, koopwaren, afval en alle andere voorwerpen moeten van het 
marktterrein verwijderd zijn uiterlijk anderhalf uur na sluiting, namelijk uiterlijk om 14 uur.  
 
§18. Handel door aanpalende handelaars 
 
Mits schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de burgemeester of zijn 
afgevaardigde is het aan de uitbaters van een handelszaak gelegen aan een marktterrein 
toegelaten om tijdens de markturen koopwaren op het voetpad en/of de autovrije zone 
vóór hun winkel uit te stallen en te verkopen, voor zover deze plaatsen tijdens de markt 
niet tot het marktplan behoren. Indien deze standplaatsen wel tot het marktplan behoren, 
moet bij de toewijzing ervan, het reglement gebaseerd op de wettelijke voorziene 
modaliteiten gerespecteerd worden. 
Zij dienen daartoe aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
- in regel zijn met de reglementen op de belasting voor het uitstallen van voorwerpen op 
de openbare weg; 
- geen andere koopwaar uitstallen dan diegene die zij normaal in hun handelszaak 
verkopen; 
- de toelating noch gratis noch tegen betaling aan derden afstaan; 
- door de uitstalling van hun koopwaar de toegang van de hulpdiensten tot de markt niet 
onmogelijk maken en zich desbetreffende steeds gedragen naar de richtlijnen van de 
marktleider. 
 
§19. Uitbating drankgelegenheden 
 
Mits schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde is 
het aan de uitbaters van een herberg gelegen aan een marktterrein toegelaten om tijdens 
de markturen tafels en stoelen op het voetpad vóór hun herberg te plaatsen, voor zover 
deze plaatsen tijdens de markt niet tot het marktplan behoren. Indien deze standplaatsen 
wel tot het marktplan behoren, moet bij de toewijzing ervan, het reglement gebaseerd op 
de wettelijke voorziene modaliteiten gerespecteerd worden. 
Zij dienen daartoe aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
- in regel zijn met de belasting op het plaatsen van tafels en stoelen op de openbare weg; 
- geen hinder veroorzaken voor markthandelaars of bezoekers van de markt; 
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- het in gebruik genomen gedeelte van het voetpad en/of van de autovrije zone voor 
eigen rekening benutten; 
- de voorziene doorgang voor de hulpdiensten steeds vrij te houden. 
 
§20. Gebruik van de marktplaats 
 
Het is ten strengste verboden om pinnen of andere voorwerpen in de grond te slaan. 
Voor het vastmaken van de kramen en dekzeilen moeten gewichten of andere methodes 
worden gebruikt. Het is ten strengste verboden om de grondbedekking van de 
marktplaats op enigerlei wijze te beschadigen of op welke wijze ook er enig merkteken op 
aan te brengen. De markthandelaar zal aansprakelijk gesteld worden voor de door hem 
aangebrachte schade die op zijn kosten zal worden hersteld. 

 
 Art. 191. Overdracht standplaats (KB art. 35) 

 
§1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende 
voorwaarden: 
 
- wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk 

persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon zijn ambulante activiteiten 
stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als 
bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen. 

- en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van 
ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op 
elke overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient 
aangevraagd te worden per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en 
schepenen. In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van 
specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van 
ambulante activiteiten te beschikken). 

- de onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2 (twee) 
standplaatsen beschikken (cfr. art. 179.) 

 
§2. In afwijking van §1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen  

 echtgenoten bij feitelijke scheiding, 

 echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en bij scheiding van goederen, 

 echtgenoten bij echtscheiding, 

 wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning. 
 
Op voorwaarde dat: 
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van 

de in dit artikel vermelde toestand. 
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in dit artikel §1. 2de en 3de 

voorwaarden.  
 
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de 
overlater. In geval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend 
vernieuwd.  
 

 Art. 192. Onderverhuur standwerkers (KB art. 36) 
 
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen 
hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers 
namelijk: 
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- rechtstreeks aan een andere standwerker; 
- via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie open staat. 
Deze standwerkers moeten het Nederlands voldoende machtig zijn om de klanten te 
woord te staan in die taal. 

 
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan 
wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. 
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs 
voor de duur van de onderverhuring. 
 

 Art. 193. Kennisname van het marktreglement 
 
Een afschrift van het marktreglement wordt overhandigd aan elke markthandelaar. Bij de 
betaling van het marktrecht wordt de markthandelaar beschouwd als zijnde op de hoogte 
van dit reglement en dit in al zijn bepalingen te aanvaarden. 
Door het bezetten van een standplaats op de markten, verklaren de markthandelaars 
zich te onderwerpen aan al de voorschriften van het huidig reglement en de hierop 
betrekking hebbende retributies. 
 

 Art. 194. Betaling van de retributies 
 
De houders van een standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen 
overeenkomstig de modaliteiten van de desbetreffende retributieverordening. De 
betalingen geschieden in principe door storting in de gemeentekas. 
Wanneer de bijdrage voor het innemen van een standplaats op de markt van hand tot 
hand wordt betaald aan de afgevaardigde van de gemeente wordt er steeds een 
ontvangstbewijs afgegeven. 
 

 Art. 195. De marktleider 
 
De marktleider wordt aangesteld door het college van burgemeester en schepenen en 
handelt dan ook in naam van het college. 
 

 Art. 196. Verwijdering van de markt 
 
Afgezien van en onverminderd de opsporing en vaststelling van de overtredingen die 
onder de specifieke bevoegdheid van de ambtenaren van de Dienst Controle en 
Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vallen en de wettelijk 
voorziene strafbepalingen van toepassing op deze overtredingen, zullen de overtreders 
van dit reglement door het gemeentebestuur van de markt verwijderd worden, zonder 
enig recht op schadevergoeding noch terugbetaling van het plaatsrecht. 
 

 Art. 197. Politiereglementen 
 
Alle politiereglementen en -maatregelen betreffende de goede orde blijven gedurende de 
markturen op de marktplaatsen van kracht. 
 

 Art. 198. Sancties 
 
Overtredingen op dit reglement kunnen naast de algemene strafmaatregelen zoals 
voorzien in dit algemeen politiereglement aanleiding geven tot ontzegging van de markt. 
 

 Art. 199. Uitvoering van het reglement 
 
Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit reglement 
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belast, alsmede met het beoordelen en beslechten van eventuele niet voorziene of 
spoedeisende gevallen en/of de misbruiken die zouden worden vastgesteld. 
 

  
Brandpreventie markten 

 
 Art. 200. ALGEMEEN MARKTEN 

 
§1. Doel 
Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een markt 
moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten 
verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken. 
 
§2. Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een markt in open lucht wordt 
georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur. 
 
§3. Terminologie 
Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen. 
Onder een marktkraam wordt verstaan: alle verkooppunten en verkoopstanden in haar 
breedste betekenis. 
 
§4. Reactie bij brand van de materialen 
Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen. 

 
 Art. 201. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN MARKTEN 

 
In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een markt, zal de inrichter, via de 
burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst. 
De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken 
waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan: 
- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen benaderd worden tot op een afstand van 60 

meter of minder. 
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen 

met een grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te 
blijven via de openbare weg.  

De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 meter vrij te 
blijven, dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 meter. 

 
 Art. 202. OPSTELLING VAN DE MARKTKRAMEN 

 
§1. Geen enkel marktkraam mag zich verder bevinden dan 60 meter van een plaats waar 
de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen. 
 
§2. De rijen die gevormd worden door de marktkramen dienen minstens om de 30 meter 
voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 meter.  
 
§3. Tussen de gebouwen en de achterkant van de marktkramen dient steeds een 
doorgang met een minimum breedte van 1 meter vrij te blijven. 
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§4. Het is verboden om marktkramen te stationeren boven ondergrondse hydranten of op 
een afstand van minder dan 1 meter van bovengrondse en ondergrondse hydranten. 
 
§5. Marktkramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar 
zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere hamburger- 
en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands, enz. 

 
 Art. 203. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN MARKTEN 

 
§1. Alle marktkramen met een kook-, bak- of braadtoestel, en/of van een 
verwarmingstoestel, moeten in het bezit zijn van een blustoestel met een capaciteit van 
minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk 
bereikbare plaats opgehangen te worden. 
 
§2. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op 
een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag 
niet in de directe omgeving van de vuren opgehangen te worden. 
 
§3. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen 
eisen. 

 
 Art. 204. BRANDSTOFFEN MARKTEN 

 
§1. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen 
op een veilige manier opgesteld te worden, zodanig dat ze o.a. tegen omvallen 
beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren.  
 
§2.Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de 
regels van goed vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting. 
 
§3. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de 
verwarmingstoestellen, worden slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding 
van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen 
toegestaan. 
 
§4. Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn verboden. 
 

 Art. 205. ELEKTRISCHE INSTALLATIES MARKTEN 
 
§1. De inrichter van de markt zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden 
waarop de standhouders kunnen aansluiten. 
 
§2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende 
reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap. 
 
§3. De marktkramen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, dienen over een 
positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet 
zijn opgesteld door een extern organisme zoals aangeduid in artikel 275 van het AREI en 
artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden. 
 

 Art. 206. SLOTBEPALINGEN MARKTEN 
 
Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de markt of van de opstelling van de 
marktkramen onderling dient, via de burgemeester, het advies van de bevoegde 
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brandweerdienst gevraagd te worden. 
 

  

Afdeling 2. Organisatie van ambulante activiteiten op het 
openbaar domein buiten de openbare markten 

 
 Niet vooraf bepaalde plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag 

plaatsvinden. 

 
 Art. 207. Toepassingsgebied (KB art. 43) 

 
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het 
openbaar domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen 
dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente. 
 

 Art. 208. Voorafgaande machtiging 
 
§1. Aanvraag machtiging (KB art. 43) 
 
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 207. moet voldaan zijn aan de 
voorwaarden vermeld in afdeling 1 – organisatie van ambulante activiteiten op de 
openbare markten, artikel 179. en dient men te beschikken over een machtiging. 
Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit 
aangevraagd te worden bij de gemeente: 
Gemeentebestuur Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart.  
De aanvraag dient op straffe van nietigheid te worden opgesteld in de Nederlandse taal. 
 
§2. Beslissing machtiging  
 
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin 
vermeld: 
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 
- de plaats 
- de datum en duur van de verkoop. 
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van 
onderstaande redenen: 
- redenen van openbare orde 
- redenen van volksgezondheid 
- bescherming van de consument 
- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen 
- de aanvrager is het Nederlands niet voldoende machtig om de klanten te woord te 

staan in die taal. 
 
De gemeente zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve 
beslissing aan de aanvrager en tevens verwijzen naar rechtsmiddelen inzake beroep. 
 

 Art. 209. Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 
 
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cfr. supra Afdeling 1 
artikel 179.) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cfr. supra Afdeling 
1 artikel 190.) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.  
 

 Art. 210. Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2) 
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De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van 
aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. 
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, 
gebeurt de toewijzing via loting. 
 

 Art. 211. Toewijzingsregels per abonnement  
 
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cfr. supra), de voorrang voor 
standwerkers uitgezonderd. Voorwaarden inzake melding van vacature (cfr. Afdeling 1 
artikel 182 §1. van dit reglement) gelden niet. 
 

 Art. 212. Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten (KB art. 21) 
 
§1. Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient 

zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst 
op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig 
uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden 
wanneer dezen alleen werken.  
 

§2. Het bord bevat volgende vermeldingen: 
 

- Hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent 
als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst 
de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het 
dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in 
wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 

- De firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 
- Al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de 

uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de 
gemeente waar deze zich bevindt; 

- Het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie 
die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 
 

  

Afdeling 3. 
 

 Art. 213. Bevoegdheid marktleider / afgevaardigde (KB art. 44) 
 
De marktleider of afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen is 
bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een 
ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren. 
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HOOFDSTUK XI - BRANDVEILIGHEID IN 
HORECAZAKEN: REGLEMENTERING MET BETREKKING 
TOT DE BRANDVEILIGHEID IN DE HORECAZAKEN 
 

 Art. 214. ALGEMEEN 

§1. Doel 

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de 
inrichting van horecazaken moeten voldoen om:  

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

§2. Toepassingsgebied 

Deze reglementering is van toepassing op alle horecazaken welke permanent uitgerust 
zijn met stoelen en/of tafels, dit om de bezoekers toe te laten tot consumptie van eten of 
drinken. 

Onder horecazaken worden verstaan: zalen, restaurants, feestzalen, parochiezalen, 
kantines, drankgelegenheden, cafés, verbruikszalen, tavernen, frituren, 
dansgelegenheden, enz. 

Onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen die van toepassing kunnen 
zijn, zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing op alle gebouwen, lokalen of 
plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart 
toegang heeft. 
Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "de 
horecazaak". 

Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard 
zoals kermisinrichtingen, tenten, e.d. 

§3. Terminologie  

1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

“basisnormen”:  het Koninklijke Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan 
de nieuwe gebouwen moeten voldoen, en haar latere wijzigingen. 

 
“netto-oppervlakte”:    de oppervlakte die beschikbaar is voor de aanwezige personen,  

verminderd met de oppervlakte van vast meubilair, vestiaires en 
sanitair. 
 

"stappenplan":            een voorstel van de exploitant tot  
regularisatie van de vastgestelde gebreken. De exploitant dient zelf 
bouwtechnisch verantwoorde termijnen tot uitvoering van de 
noodzakelijke aanpassingswerken voor te stellen. 
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Dit stappenplan dient goedgekeurd door de bevoegde 
brandweerdienst en de opvolgingscommissie. 
 

"opvolgingscommissie": orgaan dat instaat voor de goedkeuring en de opvolging van het  
stappenplan en dat advies geeft bij het verkrijgen van afwijkingen. 
De samenstelling en de werking van de opvolgingscommissie 
worden bepaald door de gemeenteraad. Een brandweerofficier-
preventionist van de bevoegde brandweerdienst maakt ambtshalve 
deel uit van de opvolgingscommissie. 
Andere zetelende leden kunnen zijn: 

- vertegenwoordigers van de betrokken stad of gemeente 
(voorzitter, secretaris, milieudienst, politie, 
gezondheidsdienst, urbanisatiedienst, ...); 

- vertegenwoordigers van de horeca of 
middenstandsorganisatie van de betrokken stad of 
gemeente. 

2. Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen. 

§4. Reactie bij brand van de materialen  

Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de 
materialen wordt verwezen naar bijlage 5 bij de basisnormen. 

1. Wanden van de lokalen 
De bekledingen van de wanden moeten voldoen aan de classificatie opgenomen in 
onderstaande tabel: 

Vloerbekledingen Bekleding van verticale wanden Plafonds en valse 
plafonds 

Lokaal 

 
A1 

 
A1 

 
A1 

Technische 
lokalen + 
stookplaatsen + 
keukens 

 
A3 

 
A2 

 
A2 

Evacuatiewegen + 
publiek 
toegankelijke 
lokalen 

A3 A3 A 2 Gebouwen met 
één bouwlaag 

2. Meubilair 
De bekledingen van het meubilair hebben een minimale classificatie A2. 

3. Versieringen 
Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid 
met zich mee brengen. 

§5. Bepaling van het aantal toegelaten personen 

Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria: 
  - de netto-oppervlakte; 
  - het aantal uitgangen; 
  - de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen. 

1. Op basis van de netto-oppervlakte 
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Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,4 per m2 netto-oppervlakte. Dit aantal wordt 
naar het juist hoger geheel getal afgerond. 

In horecazaken waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan bepaald worden op 
basis van het meubilair, wordt het aantal toegelaten personen gelijkgesteld met het 
aantal zitplaatsen.  

2. Op basis van het aantal uitgangen 
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig 
artikel 216. §2.1. van dit reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen. 

3. Op basis van de vereiste nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen 
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, 
overeenkomstig punt 5.6. van bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de 
vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen.   

De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt minimaal 0,80 meter.  

In horecazaken die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner 
dan 1,20 meter, bedraagt het aantal toegelaten personen 80. 

4. Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het aantal 
toegelaten personen. 

§6. Procedure 

Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, 
vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij 
bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, dient 
voorafgaandelijk een brandveiligheidverslag aangevraagd bij de burgemeester. 

Het openhouden, openen of heropenen van horecazaken vermeld onder §2 van dit artikel 
is onderworpen aan een exploitatievergunning af te leveren door de burgemeester, na 
advies van de brandweer. Deze toelating is steeds herzienbaar. 
 

 Art. 215. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 

De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer.  

Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere soortgelijke 
toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid 
van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.  
 

 Art. 216. COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE 

§1. Algemeen principe 

De horecazaak dient gecompartimenteerd te zijn van woongedeelten met 
overnachtingsmogelijkheden, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of door 
derden.  

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

De volgende uitzondering is nochtans toegestaan: een compartiment mag zich 
uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap 
(duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 
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2 500 m2. 

§2. Evacuatie van de compartimenten 

1. Aantal uitgangen  
Elk compartiment heeft minimum: 
- één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;  
- twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen 

bedraagt;  
- 2 + n uitgangen waarbij "n" het 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. 

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van 
de bezetting en de configuratie van de lokalen. 

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

Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen gebruikt wordt als 
privé-lokalen voor de exploitant mag een uitgang van de horecazaak ook dienst doen als 
uitgang van dit privé-gedeelte. 

Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen gebruikt wordt als 
privé-lokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist. 

2. De uitgangen  
De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het 
compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte. 
 

 Art. 217. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN 

§1. Doorvoeringen door wanden 

Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen brand 
van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden. 

§2. Structurele elementen 

De structurele elementen dienen te voldoen aan onderstaande tabel: 

 structuur van het gebouw 

aantal bouwlagen bovengrondse structuur dakstructuur ondergrondse 
structuur ** 

1 stabiliteit ½ h stabiliteit ½ h Rf 1 h 

2 Rf ½ h Rf ½ h* Rf 1 h 

> 2 Rf 1 h Rf ½ h* Rf 1 h 

* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is 
door een bouwelement met weerstand tegen brand 1/2 h. 
** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau. 

De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de 
structurele elementen.  
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§3. Plafonds en valse plafonds 

1. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse 
plafonds een stabiliteit bij brand van 1/2 h. 

2. De ruimte tussen het plafond en het valse plafond wordt onderbroken door de 
verlenging van alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand 1/2 h 
bezitten.  
 

 Art. 218. VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN 
EVACUATIEWEGEN 

§1. Compartimenten 

De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de 
structurele elementen met een minimum van 1/2 h. 

§2. Evacuatiewegen 

1. De binnenwanden van de evacuatiewegen moeten minstens de weerstand tegen 
brand van de structurele elementen hebben. 
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 meter 
verwijderd zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden.  

2. Trappenhuizen 
De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. 

Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een 
evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van §3 van dit artikel. 

3. Trappen 
De trappen hebben de volgende kenmerken: 
1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van 1/2 h of dezelfde 

opvatting van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand 1/2 h;  
2. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige 

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

3. de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 meter;  
4. de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;  
5. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);  
6. zij zijn van het “rechte” type. Maar “wenteltrappen” worden toegestaan zo ze 

verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande 
punten 1, 2, 4 en 5, ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn.  

§3. Evacuatiewegen en vluchtterrassen 

De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 meter bedragen. 

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

De af te leggen afstand van op elk punt van de horecazaak tot aan de dichtstbijzijnde 
uitgang bedraagt maximaal: 

- 20 meter indien er maar één uitgang is; 
- 25 meter indien er 2 of meerdere uitgangen zijn. 
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De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het 
compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte. 

Worden als veilige ruimten beschouwd: een ander compartiment, of in open lucht indien 
minstens 6 meter verwijderd van het gebouw en in verhouding tot de hoeveelheid 
gebruikers van deze weg. Voor de berekening van deze veilige ruimte zal men rekening 
houden met de volledige maximale capaciteit van de horeca-inrichting en 2 personen per 
m². 

Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële 
functie, die geen weerstand tegen brand van 1/2 h hebben, uitgeven op de evacuatieweg 
die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering 
van de laatste 3 meter van deze evacuatieweg.  

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

§4. Draaizin van uitgangsdeuren 

1. De deuren moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang 
opendraaien. 
Voor inrichtingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur 
naar binnen draaien. 
Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet 
tenminste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang 
opendraaien. 
Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in 
beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 

2. Draaideuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet 
toegelaten. 
De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich 
rekenschap te geven van hun aanwezigheid. 

3. Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan 
worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur 
automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, 
uitvalt. 

§5. Signalisatie 

De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de 
reglementering op de arbeidsbescherming. 

Deuren in overtal die niet voldoen aan de criteria van uitgang of nooduitgang dienen 
aangeduid met de gepaste pictogrammen. Dit zijn geen groen-witte pictogrammen. 
Deuren die niet leiden tot uitgangen krijgen de vermelding “GEEN UITGANG”. 
 

 Art. 219. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN 
TECHNISCHE RUIMTEN 

§1. Technische lokalen en ruimten 

1. Algemeen 
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment. 
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2. Verwarming en brandstof 
a. Stookplaatsen 
De stookplaats beschikt over een hoge- en lage verluchting. 
Op een oliegestookte verwarmingsinstallatie dient een automatische blusinstallatie 
aangebracht. 
Bij een gasgestookte verwarmingsinstallatie dient steeds een buitenafsluiter voorzien. 
Er mag geen opslag zijn van brandbare materialen in een strook van 1 meter rond de 
stookinstallatie. 
Indien de stookplaats gecompartimenteerd is door wanden met een brandweerstand van 
1 h en door zelfsluitende deuren met een brandweerstand van ½ h, dient geen 
automatische blusinstallatie voorzien te worden. 
Verwarmingsinstallaties met een vermogen > 70kW, ongeacht de aard van de brandstof, 
worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan 
de voorschriften van de norm NBN B 61-001. 

b. Lokale verbrandingstoestellen 
De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een 
schoorsteen. 
Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of houders met vloeibare 
brandstoffen zijn niet toegelaten in de horecazaken. 

c. Butaan- en propaangas in flessen 
Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege flessen, moeten in de open lucht 
worden ondergebracht. 
De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast. 

3. Keukens 

Enkel keukens voorzien van een frituurtoestel dienen gescheiden van de andere 
bouwdelen door wanden met een brandweerstand van 1 h en door (bij brand) 
zelfsluitende deuren of luiken met een weerstand tegen brand van ½ h. 

Deze keukens, met een vast frituurtoestel, dienen niet gecompartimenteerd ten opzichte 
van de horecazaak indien elk frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische 
blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het 
frituurtoestel automatisch onderbreekt. 
 

 Art. 220. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN 

§1. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en 
signalisatie 

1. Zij moeten voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire 
teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 
 
2. Veiligheidsverlichting 
De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de 
liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek moeten worden 
voorzien van een veiligheidsverlichting.  

Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt 
deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autonome stroombronnen. 

Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale 
verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor 
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een goede werking bieden.  

§2. Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen 

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

§3. Installaties voor melding en alarm 

Deze installaties worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst.  

1. Melding 
Elke horecazaak moet voorzien zijn van een telefoontoestel met vermelding van de 
oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het 
telefoonnummer van de horecazaak. 
 
2. Alarm 
In horecazaken met een capaciteit vanaf 100 personen moet er een alarmsysteem 
beschikbaar zijn, waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe 
aangezet de horecazaak zo spoedig mogelijk te verlaten. 
Een alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het 
publiek toegankelijke lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn. 

§4. Brandbestrijdingsmiddelen  

1. De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen. 
 
2. Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij 
brand en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. Deze instructies dienen 
vermeld in het veiligheidsregister. 
 
3. Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen 
vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het 
moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 

§5. Andere technische installaties (verluchting, R.W.A.-installaties, ... ) 

In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen 
voor andere technische installaties. 
 

 Art. 221.  ONDERHOUD EN PERIODIEKE CONTROLE 

§1. Onderhoud 

De technische uitrustingen van de horecazaak, zoals dampkappen enz., moeten in goede 
staat gehouden worden. 

§2. Periodieke controle 

Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een 
bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een daartoe 
aangestelde Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC): 
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Installatie controleorgaan periodiciteit 

Personenliften EDTC zie 
reglementering 
ter zake 

Goederenliften EDTC zie 
reglementering 
ter zake 

CV en schouwen BI/BP jaarlijks 

Alarm * BI/BP jaarlijks 

Branddetectie * BI/BP jaarlijks 

Brandbestrijdingsmiddelen * BI/BP jaarlijks 

Individuele gasverwarmingstoestellen * BI/BP jaarlijks 

Gasinstallatie * BI/BP 5 jaarlijks 

Laagspanning * EDTC 5 jaarlijks 

Veiligheidsverlichting BI/BP jaarlijks 

Veiligheidsverlichting EDTC 5 jaarlijks 

Hoogspanning behorende tot de zaak EDTC jaarlijks 

Installaties aangeduid met een “*” moeten bovendien bij elke wijziging van exploitatie of 
exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij 
wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de 
brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen worden. 

§3. Veiligheidsregister 

In elke horecazaak dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde 
personen.  Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen: 

- exploitatievergunning; 
- stappenplan; 
- aantal toegelaten personen; 
- verslagen van de periodieke controles; 
- instructies bij brand; 
- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en 

ontploffing (indien van toepassing). 
 

 Art. 222. OVERGANGSBEPALINGEN (ter informatie) 
 
Bij wijze van overgangsmaatregel kan de burgemeester voor bestaande inrichtingen 
termijnen toestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren. 
 
De termijnen van de overgangsbepalingen worden opgelegd door de brandweer. Zij 
gebruikt de volgende leidraad: 
 

 drie maanden: opmerkingen met betrekking tot evacuatie zoals 
veiligheidsverlichting, alarm en melding, detectie, uitgangen en 
evacuatiewegen, pictogrammen, draagbare blustoestellen en hun 
signalisatie, RWA-installaties, keuringen van elektrische installaties, 
gasinstallaties en liften. 

 zes maanden: opmerkingen met betrekking tot de overige blusmiddelen 
en hun signalisatie, toegankelijkheid van de brandweer. 

 twee jaar: opmerkingen met betrekking tot compartimentering, reactie bij 
brand van materialen, brandweerstand van bouwelementen, stabiliteit, en 
gebruikte materialen. 
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De aanpassingen mogen niet in strijd zijn met punten die door andere wets- of 
verordeningsbepalingen geregeld worden. De brandweer kan rekening houden met 
plaatselijke omstandigheden en strengere termijnen opleggen. 
 

 Art. 223. AFWIJKINGEN 
 
Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de 
burgemeester, indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van 
deze reglementering, afwijkingen toestaan. 
 
De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient 
duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de 
voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd. 
 
Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan 
het niveau vereist in de voorschriften. 
 
Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden mits gunstig advies van de brandweer. 
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HOOFDSTUK XII – JEUGDLOKALEN: REGLEMENTERING 
MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN 
JEUGDLOKALEN 
 

 Art. 224. ALGEMEEN JEUGDLOKALEN 
 
§1. Doel 
Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de 
inrichting van jeugdlokalen moeten voldoen om:  
a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;  
b) de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 
c) preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken. 

 
§2. Toepassingsgebied 
Onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen die van toepassing kunnen 
zijn, zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing op alle jeugdlokalen.  
 
Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "het 
jeugdlokaal". 
 
Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard 
zoals tenten, e.d. 

 
§3. Terminologie  
 
1. 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. 

 
“netto-oppervlakte”:  de oppervlakte die beschikbaar is voor de aanwezige personen, 

verminderd met de oppervlakte van vast meubilair, vestiaires en 
sanitair. 
 

2. Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen. 
 
§4. Reactie bij brand van de materialen  
Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de 
materialen wordt verwezen naar bijlage 5 bij de basisnormen. 
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1. Wanden van de lokalen 
De bekledingen van de wanden moeten voldoen aan de classificatie opgenomen in 
onderstaande tabel: 

 

Lokaal vloerbekledingen bekleding van plafonds en 
  vertikale wanden valse plafonds 

technische lokalen       
stookplaatsen A 0 A 0 A 0 
keukens    

slaapvertrekken A 3 A 2 A 2 

evacuatiewegen A 3 A 2 A 2 
met verdieping    

evacuatiewegen A 3 A 3 A 3 
alleen gelijkvloers    

 
2. Versieringen 
Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid 
met zich mee brengen. 

 
§5. Bepaling van het aantal toegelaten personen 
Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria: 
  - de netto-oppervlakte; 
  - het aantal uitgangen; 
  - de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen. 

 
1. Op basis van de netto-oppervlakte: 
Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,4 per m2 netto-oppervlakte. Dit aantal wordt 

naar het juist hoger geheel getal afgerond. 
 
2. Op basis van het aantal uitgangen: 
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, in 
overeenstemming met artikel 226 §2 van dit reglement, overeenstemt met het aantal 
uitgangen. 

 
3. Op basis van de vereiste nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen: 
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, in 
overeenstemming met punt 5.6. van bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de 
vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen. 
 
De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt minimaal 0,80 meter, 
uitgezonderd de buitenladders.  
In jeugdlokalen die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner 
dan 1,20 meter, bedraagt het aantal toegelaten personen 80. 

 
4. Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het aantal 
toegelaten personen. 
 
§6. Procedure 
Bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging 
van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de 
brandveiligheid kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk een brandveiligheidverslag 
aangevraagd bij de burgemeester. 
De burgemeester kan de brandweer opdracht geven de jeugdlokalen vijfjaarlijks op 
brandveiligheid te controleren. 
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 Art. 225. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 

 
De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer.  
 
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere soortgelijke 
toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid 
van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.  
 

 Art. 226. COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE 

 
§1. Algemeen principe 
Het jeugdlokaal dient gecompartimenteerd te zijn van lokalen gebruikt door derden.  
De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.  
De volgende uitzondering is nochtans toegestaan: een compartiment mag zich 
uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap 
(duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 
2.500 m2.  

 
§2. Evacuatie van de compartimenten 

 
1. Aantal uitgangen  
Elk compartiment heeft minimum: 
- één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;  
- twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen 
bedraagt;  
- 2 + n uitgangen waarbij n het 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. 
  
Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van 
de bezetting en de configuratie van de lokalen. 
Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de 
compartimenten.  
Compartimenten waarin lokalen met slaapgelegenheid moeten beschikken over ten 
minste twee onafhankelijke nooduitgangen. Voor de verdiepingen bestaat de eerste 
vluchtmogelijkheid uit een binnen- of een buitentrap. Aanvaardbare oplossingen voor een 
tweede vluchtmogelijkheid zijn: een tweede binnentrap, een buitentrap, een vaste 
buitenladder of een glijbaan voor maximum 1 verdieping met een maximale capaciteit 
van 25 bedden.  
De slaapgelegenheid voor andersvaliden moet zich op het gelijkvloers bevinden. 

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

 Art. 227. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN 

 
§1. Doorvoeringen door wanden 
Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen brand 
van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden. 
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§2. Structurele elementen 
 

De structurele elementen bezitten een weerstand tegen brand in overeenstemming met 
onderstaande tabel: 
 
 structuur van het gebouw 

aantal bouwlagen bovengrondse structuur dakstructuur ondergrondse structuur ** 

1 stabiliteit ½ uur stabiliteit ½ uur* 1 uur 

2 ½ uur ½ uur* 1 uur 

> 2 1 uur ½ uur* 1 uur 

* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door 
een  bouwelement met weerstand tegen brand ½ uur. 
** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau. 

 

De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de 
structurele elementen.  

 
§3. Plafonds en valse plafonds 
 

1. In alle evacuatiewegen en in de lokalen met slaapgelegenheid bezitten de valse 
plafonds een stabiliteit bij brand van ½ uur.  
 

2. De ruimte tussen het plafond en het valse plafond moet onderbroken worden door de 
verlenging van alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand van ½ 
uur bezitten.  
 

 Art. 228. VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN  
    EVACUATIEWEGEN 

 
§1. Compartimenten 
De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de weerstand tegen brand van de 
structurele elementen met een minimum van ½ uur. 

 
§2. Evacuatiewegen 
 
1. De binnenwanden van de evacuatiewegen en de slaapgelegenheden hebben ten 
minste de weerstand tegen brand van de structurele elementen. 
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 meter 
verwijderd zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden.  

 
2. Trappenhuizen 
De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. 
Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een 
evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van §3 en §2. 

 
3. Trappen 
De trappen moeten aan volgende kenmerken voldoen: 
1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van ½ uur of dezelfde 
opvatting van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand van ½ uur;  
2. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige 
breedte, kleiner dan 1,20 meter, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is 
voor het vallen;  
3. de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 meter;  
4. de optrede van de treden mag niet meer dan 0,18 meter bedragen;  
5. hun helling mag niet meer dan 75 % bedragen (maximaal hellingshoek 37°);  
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6. zij zijn van het “rechte” type, maar “wenteltrappen” worden toegestaan zo ze verdreven 
treden bezitten en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 1, 2, 4 en 5, 
ten minste 0,24 meter aantrede hebben op de looplijn.  

 
§3. Evacuatiewegen en vluchtterrassen 

 
De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 meter bedragen. 
De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie 
kan belemmeren. 
 
De af te leggen afstand van op elk punt van het jeugdlokaal tot aan de dichtstbijzijnde 
uitgang bedraagt maximaal: 
  - 20 meter indien er maar één uitgang is; 
  - 25 meter indien er 2 of meerdere uitgangen zijn. 
   
De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte. 
 
Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële 
functie, die geen weerstand tegen brand van ½ uur bezitten, uitgeven op de 
evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, 
met uitzondering van de laatste 3 meter van deze evacuatieweg.  
 
De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie 
kunnen belemmeren.  

 
§4. Draaizin van uitgangsdeuren 
 
1. De deuren moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang 
opendraaien.  
Voor inrichtingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur 
naar binnen draaien. 
 
Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet 
ten minste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang 
opendraaien. 
 
Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in 
beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. Indien er minimum 2 
deuren naar buiten opendraaien, mag een derde deur eventueel naar binnen 
opendraaien. De deur(en) van de hoofdingang moet(en) steeds naar buiten opendraaien.  

 
2. Draaideuren, draaipaaltjes, schuiframen en manueel bediende schuifdeuren zijn als 
uitgang niet toegelaten. 
 
De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich 
rekenschap te geven van hun aanwezigheid. 

 
3. Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan 
worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur 
automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, 
uitvalt. 

 
§5. Signalisatie 
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De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de ‘Codex over 
het welzijn op het werk’. Deuren die niet leiden tot uitgangen krijgen de vermelding 
“GEEN UITGANG”. 
 

 Art. 229. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN  
    TECHNISCHE RUIMTEN 

 
§1. Technische lokalen en ruimten 

 
1. Algemeen 
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment. 
 
Verwarmings- en kooktoestellen moeten beantwoorden aan de algemeen geldende 
voorschriften en normen. Ze zijn geplaatst volgens de regels van een goed vakmanschap 
en verkeren in goede staat van werking en onderhoud. 
 
Verwarmingstoestellen, kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn ver genoeg verwijderd 
of geïsoleerd van alle ontvlambare materialen. 

 
2. Verwarming en brandstof 

 
a. Stookplaatsen 
De stookplaats moet over een hoge en lage verluchting beschikken. 
 
Op een oliegestookte verwarmingsinstallatie dient een automatische blusinstallatie 
aangebracht. 
Bij een gasgestookte verwarmingsinstallatie dient steeds een buitenafsluiter voorzien. 
 
Er mag geen opslag zijn van brandbare materialen in een strook van 1 meter rond de 
stookinstallatie. 
 
Indien de stookplaats gecompartimenteerd is door wanden met een brandweerstand van 
1 uur en door zelfsluitende deuren met een brandweerstand van ½ uur, dient geen 
automatische blusinstallatie voorzien te worden. 
 
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. 

 
b. Lokale verbrandingstoestellen 
De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een 
schoorsteen. 
Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of houders met vloeibare 
brandstoffen zijn niet toegelaten in de jeugdlokalen. 

 
c. Butaan- en propaangas in flessen 
Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege gasflessen, moeten in de open lucht 
worden ondergebracht. De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast. 

 
§2. Keukens 
 
Enkel keukens voorzien van een frituurtoestel dienen gescheiden van de andere 
bouwdelen door wanden met een brandweerstand van minimum 1 uur en door (bij brand) 
zelfsluitende deuren of luiken met een weerstand tegen brand van minimum ½ uur. 
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Deze keukens, met een vast frituurtoestel, dienen niet gecompartimenteerd ten opzichte 
van de andere lokalen indien elk frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische 
blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het 
frituurtoestel automatisch onderbreekt. 

 
§3. Slaapruimten 

 
1. Elke slaapruimte bevat minimum één autonome rookdetector. 
 
2. Elke slaapruimte heeft een minimaal volume van 4 m3 per persoon en heeft een 

vluchtweg met een minimale breedte van 0,8 meter. 
 
3. Stapelbedden zijn bovenaan voorzien van een randbeveiliging. 
Stapelbedden mogen maximaal twee aan twee met de lange zijden tegen elkaar 
geplaatst zijn. Wanneer meer dan twee stapelbedden met de lange zijden tegen elkaar 
geplaatst zijn beschikt elk stapelbed over een ladder aan de korte zijde van het bed. 
 
4. Ladders vastgemaakt aan of geplaatst tegen stapelbedden moeten steeds zo geplaatst 
zijn dat evacuatie van de personen zowel uit de onderste als de bovenliggende bedden 
hierdoor niet gehinderd wordt. 

 
5. In de slaapruimtes is steeds voldoende ruimte voorzien voor het plaatsen van bagage, 
zodanig dat de vluchtwegen en de weg naar de vluchtwegen niet door bagage gehinderd 
worden. 
 

 Art. 230. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN 
 
§1. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en 
signalisatie 

 
1. Zij moeten voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire 

teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 
 
2. Veiligheidsverlichting 
De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de 
liftkooien, de zalen of lokalen waarin gelegenheid is tot overnachten, moeten worden 
voorzien van een veiligheidsverlichting. 
  
Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar 
indien deze uitvalt, dan moet de voeding kunnen geschieden door één of meer autonome 
stroombronnen. 
 
Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale 
verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor 
een goede werking bieden.  

 
§2. Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen 

 
Deze installaties moeten voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van 
goed vakmanschap. 
 
§3. Installaties voor melding en alarm 

 
Deze installaties worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst.  
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1. Melding 
Elk jeugdlokaal moet voorzien zijn van een telefoontoestel met vermelding van de 
oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het 
telefoonnummer van het jeugdlokaal. 

 
2. Alarm 
In jeugdlokalen met een capaciteit vanaf 100 personen, met lokalen op meerdere 
verdiepingen of met lokalen waar geslapen kan worden, moet er een alarmsysteem 
beschikbaar zijn, waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe 
aangezet de jeugdlokalen zo spoedig mogelijk te verlaten. 

 
§4. Brandbestrijdingsmiddelen  

 
1. De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen.  
 
2. De verantwoordelijke(n) moet(en) duidelijke instructies ontvangen hebben over de 
taakverdeling bij brand en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.  
 
3. Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen 
vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het 
moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 
 
§5. Andere technische installaties (verluchting, R.W.A.-installaties, ... ) 
 
In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen 
voor andere technische installaties. 
 

 Art. 231. ONDERHOUD EN PERIODIEKE CONTROLE 
 
§1. Onderhoud 
 
De technische uitrustingen van de jeugdlokalen, zoals dampkappen enz., moeten in 
goede staat gehouden worden. 
 
§2. Periodieke controle 
 
Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een 
bevoegde persoon (BP), hetzij door een bevoegde installateur (BI), hetzij door een 
Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC): 

 
Installatie controleorga

an 
periodiciteit 

personenliften EDTC zie reglementering ter zake 

goederenliften EDTC zie reglementering ter zake 

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 5 jaarlijks 

laagspanning * EDTC 5 jaarlijks 

veiligheidsverlichting BI/BP jaarlijks 

veiligheidsverlichting EDTC 5 jaarlijks 
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Installaties aangeduid met een “*” moeten bovendien bij elke wijziging van exploitatie of 
exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij 
wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de 
brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle worden onderworpen. 

 
§3. Veiligheidsregister 
 
In elk jeugdlokaal dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde 
personen. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen: 
 - exploitatievergunning; 
 - stappenplan; 
 - aantal toegelaten personen; 
 - verslagen van de periodieke controles; 
 - instructies bij brand; 
 - verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing 
               (indien van toepassing). 
 

 Art. 232. OVERGANGSBEPALINGEN (ter informatie)  
 
Bij wijze van overgangsmaatregel kan de burgemeester voor bestaande inrichtingen 
termijnen toestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren. 
 
De termijnen van de overgangsbepalingen worden opgelegd door de brandweer. Zij 
gebruikt de volgende leidraad: 

 drie maanden: opmerkingen met betrekking tot evacuatie zoals 
veiligheidsverlichting, alarm en melding, detectie, uitgangen en 
evacuatiewegen, pictogrammen, draagbare blustoestellen en hun 
signalisatie, RWA-installaties, keuringen van elektrische installaties, 
gasinstallaties en liften. 

 zes maanden: opmerkingen met betrekking tot de overige blusmiddelen 
en hun signalisatie, toegankelijkheid van de brandweer. 

 twee jaar: opmerkingen met betrekking tot compartimentering, reactie bij 
brand van materialen, brandweerstand van bouwelementen, stabiliteit, en 
gebruikte materialen. 

De aanpassingen mogen niet in strijd zijn met punten die door andere wets- of 
verordeningsbepalingen geregeld worden. De brandweer kan rekening houden met 
plaatselijke omstandigheden en strengere termijnen opleggen. 
 

 Art. 233. AFWIJKINGEN 

 
Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de 
burgemeester, indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van 
deze reglementering, afwijkingen toestaan. 
 
De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient 
duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de 
voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd. 
Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is 
aan het niveau vereist in de voorschriften. 
 
Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden mits gunstig advies van de brandweer. 



Gecoördineerde versie - gemeenteraad 21 december 2016. 99 

  

HOOFDSTUK XIII – PARKEERGARAGES: 
REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT DE 
BRANDVEILIGHEID IN PARKEERGARAGES 
 

 Art. 234. ALGEMEEN PARKEERGARAGES 
 
§1. Toepassingsgebied  
Onderstaande richtlijn is van toepassing op alle nieuw op te richten parkeergebouwen, 
waarop het K.B. van 12 juli 2012 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie 
van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (inclusief de 
wijzigingen en navolgende K.B.’s), van toepassing is. 
 
§2. Definitie 
Een parkeergarage is elke van wanden voorziene ruimte waarin wagens (inclusief 
vrachtwagens en bussen) tijdelijk worden geplaatst zonder het oogmerk deze ten toon te 
stellen of te verkopen of ze anderszins commercieel te benutten, zelfs wanneer die 
wanden zeer grote openingen vertonen. 
Een parkeergebouw is een parkeergarage met als bijzondere kenmerken dat het een 
boven- of ondergrondse constructie is die enkel het parkeren van voertuigen tot doel 
heeft, ook als daar lokalen in zijn die rechtstreeks verbonden zijn met deze 
parkeerfunctie. 
Open parkeergebouwen: een parkeergebouw waarvan elk niveau over 2 
tegenovergestelde gevels beschikt die aan volgende voorwaarden voldoen: 

a) Deze gevels staan over hun gehele lengte maximaal 60 m uit elkaar; 
b) Elk van deze gevels bevat openingen waarvan de nuttige oppervlakte minstens 

1/6de van de totale oppervlakte van de verticale binnen- en buitenwanden van de 
omtrek van deze bouwlaag is; 

c) De openingen zijn gelijkmatig verdeeld over de lengte van elk van de twee gevels; 
d) Tussen deze twee gevels zijn eventueel obstakels toegestaan, voor zover de 

nuttige oppervlakte voor de luchtdoorstroming, waarbij rekening gehouden wordt 
met een volledige bezetting van parkeerplaatsen, minstens gelijk is aan de 
oppervlakte van de openingen die vereist is in elk van deze gevels; 

e) De horizontale afstand in open lucht tussen deze gevels en elk buitenobstakel 
moet minstens 5 m bedragen. 

 
Gesloten parkeergebouwen 
 
Afhankelijk van de totale oppervlakte van het parkeercompartiment dienen volgende 
maatregelen te worden opgelegd: 
 
Opp. < 1500 m²: 
De parkeergarage dient uitgerust te worden met een branddetectie installatie; deze 
installatie dient gekoppeld te worden aan het bedieningssysteem van de 
toegangspoort(en) van de parkeergarage. In geval van brandmelding dienen de 
toegangs(poorten) automatisch te openen. 
 
Opp. ≥ 1500 m²: 
De parkeergarage dient uitgerust te worden een rook- en warmteafvoersysteem dat 
voldoet aan de norm NBN S21-208 deel 2. 
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HOOFDSTUK XIV – GEBOUWEN VOOR MEERVOUDIGE 
BEWONING: REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT 
DE BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN VOOR 
MEERVOUDIGE BEWONING 
 

 Art. 235. – ALGEMEEN BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN VOOR 
MEERVOUDIGE BEWONING 
 
§1. Doel 
 
De voorschriften van onderhavige afdeling bepalen de minimale eisen waaraan de 
opvatting en de inrichting van een gebouw dienstig voor meervoudig - en zelfstandig 
wonen moet voldoen om: 
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen; 
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 
- de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken. 
 
§2. Toepassingsgebied 
 
Deze reglementering is van toepassing op bestaande gebouwen die gebruikt worden als 
meergezinswoning of waarvoor een bestemmingswijziging als dusdanig werd 
aangevraagd. 
 
§3. Procedure 
 
Voor de inrichtingen vermeld onder §2 van dit artikel van deze reglementering zal bij het 
aanvragen en verstrijken van de vergunning, bij transformatie- of renovatiewerken bij 
wijziging van de netto vloeroppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die 
de brandveiligheid kan beïnvloeden, voorafgaandelijk het opstellen van een 
brandpreventieverslag worden aangevraagd bij de burgemeester.  
Bij het einde der werken en vóór het afleveren van de vergunning  zal de territoriaal 
bevoegde brandweerdienst op verzoek van de eigenaar / exploitant een controlebezoek 
uitvoeren. Het initieel opgemaakte brandpreventieverslag zal als basis dienen bij dit 
onderzoek. Van dit bezoek zal opnieuw een verslag worden opgemaakt dat aan de 
eigenaar / exploitant en aan de burgemeester zal worden overgemaakt. 
 
Het openen, openhouden of heropenen van een gebouw beoogd in § 2 van dit artikel is 
onderworpen aan een vergunning af te leveren door de vergunning verlenende overheid 
van de plaats waar het gebouw voor meervoudige bewoning gelegen is en dit na advies 
van de territoriaal bevoegde brandweerdienst.  
 
§4. Terminologie 
 
1. Een gebouw voor meervoudige bewoning: een gebouw waarin gelijktijdig meer dan 
één gezin of alleenstaande gehuisvest is. 
 
2. Een gezin: meerdere personen die op duurzame wijze in dezelfde woning, of 
gedeelten ervan, samenwonen en daar hun hoofdverblijfplaats hebben. 
 
3. De verhuurder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-
eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of lasthebber een gebouw of een 
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gedeelte van een gebouw, al of niet met inboedel, verhuurt of ter beschikking stelt tegen 
betaling of niet, aan derden. 
 
4. Een woning: elk onroerend goed of een deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor 
de huisvesting van een gezin of alleenstaande. 
 
5. Gemeenschappelijke ruimten: ruimte(n) gelegen binnen het gebouw dat (die) door 
meerdere gezinnen / alleenstaanden mogen gebruikt worden. 
 
6. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
- “basisnormen”: het koninklijk besluit van 07/07/1994 tot vaststelling van de basisnormen 
voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten 
voldoen. 
- “technisch lokaal of -ruimte”: lokaal of ruimte waarin vaste toestellen of installaties zijn 
opgesteld, verbonden met het gebouw, en dat (die) enkel toegankelijk is (zijn) voor de 
personen belast met bediening, toezicht, onderhoud of herstelling. 
 
7. Woonlokalen: onder woonlokalen wordt verstaan de leefruimte(n), kookruimte(n) en 
slaapruimte(n) met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 4 m². 
 
8. Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen. 
 

 Art. 236. REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN. 
 
Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de 
materialen wordt verwezen naar de bijlage 5 bij de basisnormen. 
 
2.1. Wanden van de technische lokalen en van de evacuatiewegen 
 
De bekleding van deze wanden moet voldoen aan de classificaties, opgenomen in de 
hierna volgende tabel: 
 

Lokaal Vloerbekleding Bekleding verticale wanden Plafonds en valse 
plafonds 

Technische lokalen 
& 

Stookplaatsen 

 
A0 

 
A0 

 
A0 

 
Evacuatiewegen 

 

 
A3 

 
A2 

 
A1 

 
 

 Art. 237. BEPALING VAN HET AANTAL TOEGELATEN PERSONEN 
 
Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel: 
 

Totale netto-vloeroppervlakte (m2) van 
                                                 tot 

0 
12 

12 
18 

18 
35 

35 
45 

45 
50 

50 
60 

60 
65 

65 
75 

75 
80 

80 
90 

90 
95 

Mogelijk aantal personen (*) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vanaf 95 m2 netto-vloeroppervlakte geldt elke bijkomende 10 m2 voor één bijkomende 
persoon. 
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Aantal woonlokalen 1 2 3 4 5 6 

Mogelijk aantal personen (*) 2 2 3 5 8 10 

Vanaf 6 woonlokalen geldt elk bijkomend lokaal voor één bijkomende persoon. 
 
(*) Beide tabellen worden samen genomen en daarvan wordt het kleinste getal in 
rekening gebracht. 
 
Bij de berekening wordt uitgegaan van het aantal woonlokalen (leefruimte(n), 
kookruimte(n), slaapruimte(n)) en de totale netto-vloeroppervlakte ervan. 
 
De netto-oppervlakte wordt gemeten in de zone met een plafondhoogte van minstens 
220 cm. Bijkomend wordt bij hellende plafonds de netto-oppervlakte meegerekend met 
een vrije hoogte van meer dan 180 cm. 
Met de volgende lokalen wordt geen rekening gehouden: 
- lokalen waarvan de in aanmerking te nemen netto-oppervlakte kleiner is dan 4 m²; 
- lokalen die nergens een plafondhoogte van minstens 220 cm hebben. 
 
Referenties: 
- Decreet houdende de Vlaamse wooncode (15 juli 1997). 
- Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen 

voor  kamers en studentenkamers (3 oktober 2003). 
- Decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en 

studentenkamers (4 februari 1997). 
 

 Art.  238. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 
 
De toegangswegen worden bepaald in overleg met de territoriaal bevoegde 
brandweerdienst. Als basis zullen de voorschriften, zoals vermeld in de basisnormen, 
worden aangewend. Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of 
andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, 
noch de veiligheid van de aanwezige personen, noch de actie van de brandweer in het 
gedrang komt. 
 

 Art. 239. COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE 
 
§1. Compartimentering 
 
Elke woning vormt een compartiment ten opzichte van andere woningen en ten opzichte 
van de gangen en de evacuatiewegen 
De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.  
De volgende uitzondering is nochtans toegestaan; een compartiment mag zich 
uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap 
(duplex).  
 
§2. Evacuatie van de compartimenten 
 
1. De uitgangen 
 
De trappen, gangen en deuren, evenals de wegen die er naartoe leiden, hierna met de 
term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de 
aanwezigen mogelijk maken. 
De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het 
compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige plaats. 
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2. Aantal uitgangen 
 
Iedere woning beschikt over minstens één uitgang en moet rechtstreeks bereikbaar zijn 
vanuit een gang en / of trap die zelf gevat zit in een gang- of trappenkoker.  
Elke gang en / of trappenkoker heeft minimum: 
- één uitgang, indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt; 
- twee uitgangen, indien de bezetting 100 of meer dan 100, maar minder dan 500 
personen bedraagt; 
- twee + n uitgangen, waarbij ‘n’ het geheel getal is, onmiddellijk groter dan de deling 
door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of 
meer dan 500 personen bedraagt. 
Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van 
de bezetting en de configuratie van de lokalen. 
 

 Art. 240. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN 
 
§1. Doorvoeringen door wanden 
 
Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen brand 
(Rf-waarde) van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden. 
 
§2. Structurele elementen 
 
De structurele elementen dienen een Rf. 1 u te vertonen. Voor wat betreft het dak wordt 
verwezen naar artikel 241 §1. 
De brandweer kan bijkomende eisen stellen voor de weerstand tegen brand van de 
structurele elementen zo deze te verrechtvaardigen zijn door de aanwezigheid van 
bijzondere risico's. 
 
§3. Plafonds en valse plafonds 
 
1. In de evacuatiewegen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½  u.  
 
2. De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de 
verlenging van alle verticale wanden die ten minste een Rf. ½  u bezitten. 
 

 Art. 241. VOORSCHRIFTEN VOOR CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN 
EVACUATIEWEGEN 
 
§1.- Compartimenten 
 
-Iedere woning vormt een compartiment met Rf. minimum 1 u. 
-Een woning mag nooit ingericht worden onder het maaiveld. 
-De toegang tot iedere woning moet gebeuren via een deur Rf. ½ u. 
-Een kelderverdieping vormt steeds een compartiment met Rf. 1 u. De kelderverdieping 
 moet afgesloten zijn met een deur Rf. ½  u. 
-Indien onder het dak geen woningen ondergebracht zijn dan moet deze zolderverdieping 
een compartiment vormen met Rf. ½  u. De toegang tot deze zolderverdieping moet dan 
gebeuren via een deur of luik met Rf. ½  u. 
-Het gebouw voor meervoudige bewoning vormt in zijn geheel een compartiment ten 
opzichte van derden en heeft zodoende minstens een Rf. 1 u. De eventuele verbindingen 
zijn afgesloten met zelfsluitende deuren met een Rf ½  u. 
 
§2. Evacuatiewegen en vluchtterrassen 
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1. De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben een Rf. 1 u. 
 
2. Trappenhuizen 
 
De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.  
Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een 
evacuatieweg. 
Bovenaan de gang- en / of trappenkoker zit een verluchtingsopening met een doorsnede 
van minimum 1 m2 en die uitmondt in de open lucht. Deze opening is normaal gesloten; 
voor het openen gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst is op het 
evacuatie-niveau. Indien hieraan niet kan worden voldaan dan dient, in de 
evacuatiewegen, een branddetectieinstallatie te worden geïnstalleerd die voldoet aan de 
voorschriften van de norm NBN S 21-100. 
 
 
3. Trappen 
 
Wanneer er, binnen het object, boven- & kelderverdiepingen aanwezig zijn dan moeten 
deze door vaste trappen worden bediend zelfs indien er andere toegangsmiddelen zoals 
liften zijn voorzien.  
De trappen hebben de volgende kenmerken: 
1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van 1/2 u of dezelfde opvatting 
van constructie als een betonplaat met een Rf. ½  u;  
2. de trappen hebben een minimum breedte van 0,8 m; zij zijn aan beide zijden uitgerust 
met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 m, is één 
leuning voldoende voor zover er geen gevaar is voor het vallen;  
3. de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 m;  
4. de optrede van de treden mag niet meer dan 0,18 m bedragen;  
5. het maximum aantal opeenvolgende treden wordt beperkt tot 17; 
6. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);  
7. zij zijn van het “rechte" type. ‘Wenteltrappen’ worden toegestaan zo ze verdreven 
treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 1, 2, 4 en 5, 

ten minste 0,24 m aantrede hebben op de looplijn. 
 
4. Geen enkel punt van een compartiment mag zich verder bevinden dan 20 m van een 
veilige evacuatieplaats. 
 
5. Voor alle bouwlagen wordt het volgnummer duidelijk aangebracht op de overlopen en 
in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften. 
 
6. De deuren in de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie 
kan belemmeren. 
 
7. De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie 
kunnen belemmeren.  
 
§3. Draaizin van uitgangsdeuren 
 
1. Voor gebouwen voor meervoudige bewoning met een capaciteit vanaf 100 personen 
moeten alle uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang 
opendraaien. 
 
2. Draaideuren en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet toegelaten. 
De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich 
rekenschap te geven van hun aanwezigheid. 
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3. Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan 
worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur 
automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, 
uitvalt. 
 
4. De deuren welke rechtstreeks op de openbare weg uitgeven mogen niet buiten de 
rooilijn komen. 
 
§4. Signalisatie 
 
De plaats en de richting van de nooduitgangen en evacuatiewegen moeten worden 
gesignaleerd overeenkomstig de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk. 
 

 Art. 242. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN 
TECHNISCHE RUIMTEN 
 
§1. Technische lokalen en ruimten 
 
1. Algemeen 
 
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment met 
een Rf. 1 u. Zijn hoogte kan over verscheidene opeenvolgende bouwlagen reiken. Ze zijn 
enkel bereikbaar via een deur met Rf. ½  u. Ze mogen in kelders ingericht worden. 
 
2. Verwarming en brandstof 
 
Binnen een strook van één meter rond de verwarmingsinstallatie mogen er geen 
brandbare materialen opgeslagen worden.  
De brander van de op stookolie werkende verwarmingsinstallatie moet beveiligd zijn met 
een automatische blusinstallatie. 
Indien de op stookolie werkende verwarmingsinstallatie niet beveiligd is met een 
automatische blusinstallatie dan moet het stooklokaal worden gecompartimenteerd met 
wanden met een Rf. van minimaal 1 u. De binnendeur die toegang geeft tot het 
stooklokaal heeft een Rf. van minimaal ½  u. 
De stookplaats beschikt over een hoge- en lage verluchting. 
De vloer onder de brandstoftank voor vloeibare brandstof moet in een kuipvorm worden 
aangelegd, derwijze dat bij een lek de ganse brandstofvoorraad erin kan worden 
opgevangen. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de brandstoftank 
dubbelwandig is uitgevoerd. 
Indien er hevelwerking mogelijk is tussen de brandstoftank en stookinstallatie dan moet 
op de toevoerleiding een afsluitkraan worden voorzien. 
 
Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht. 
De gastoevoer moet afsluitbaar zijn buiten de opstellingsplaats van het 
verwarmingstoestel. 
 
Verwarmingsinstallaties met een vermogen groter 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. 
 
Butaan- en propaangas in flessen 
 
Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege gasflessen, moeten in de open lucht 
worden ondergebracht. 
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Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed 
vakmanschap (richtlijn FEBUPRO – handleiding Butaan & Propaan). 
 

 Art. 243. Uitrusting van de gebouwen 
 
§1. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en 
signalisatie 
 
1. Zij moeten voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire 
teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 
 
2. Veiligheidsverlichting 
 
De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de buiten 
de inrichting gelegen onvoldoende verlichtte evacuatiewegen, de technische lokalen en 
ruimten, de liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek moeten 
voorzien zijn van een veiligheidsverlichting. Deze veiligheidsverlichting dient te voldoen 
aan de voorschriften van de norm NBN C 71-100. 
Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt 
deze uit, dan moet de voeding kunnen geschieden door één of meer autonome 
stroombronnen. 
Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale 
verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor 
een goede werking bieden.  
 
§2. Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen 
 
Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed 
vakmanschap (NBN D 51-001, NBN D 51-003 en NBN D 51-004).  
Indien binnen de inrichting aardgas is voorzien moet een goed bereikbare buitenafsluiter 
worden geplaatst. 
 
§3. Installaties voor melding en alarm 
 
Deze installaties worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst.  
Het alarmsignaal moet de aanwezigen, te allen tijde en op een ondubbelzinnige wijze, 
ertoe kunnen aanzetten om het gebouw onmiddellijk te verlaten.  
 
§4. Brandbestrijdingsmiddelen 
 
1. De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen.  
 
2. De signalisatie van de brandbestrijdingsmiddelen moet zijn uitgevoerd overeenkomstig 
de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk 
 
3. De bewoners moeten de aanwezige brandblusmiddelen kunnen gebruiken. 
 
§5. Andere technische installaties 
 
Liften 
 
Liften zijn toegelaten op voorwaarde dat hun schachten en machinekamers, wat betreft 
de brandtechnische aspecten, worden ingericht volgens NBN EN 81-1 of NBN EN 81-2. 
Indien de lift doorloopt tot in de kelder dan moet daar de toegang tot deze lift worden 
gecompartimenteerd.  
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De machinekamer van een hydraulische lift moet uitgerust worden met een opvangbak 
voor de hydraulische olie en voorzien zijn van een automatisch blustoestel. 
Roltrappen, paternosterliften, containerliften en goederenliften met laad- en 
losautomatisme zijn verboden. 
 

 Art. 244. ONDERHOUD EN PERIODIEKE CONTROLE 
 
§1. Onderhoud 
 
De technische uitrustingen van het gebouw moeten in goede staat gehouden worden. 
 
§2. Periodieke controle 
 
De volgende installaties moeten periodiek nagezien worden, hetzij door een bevoegd 
persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een Externe Dienst 
voor Technische Controle (EDTC): 
 

Installatie Controleorgaan 
 

Periodiciteit 

Personenliften EDTC volgens de geldende 
reglementeringen 

Centrale verwarming en schouwen BI/BP jaarlijks 

Alarm  BI/BP jaarlijks 

Branddetectie  BI/BP jaarlijks 

Brandbestrijdingsmiddelen  BI/BP jaarlijks 

Individuele verwarmingstoestellen  BI/BP jaarlijks 

Gasinstallatie  BI/BP 5 jaarlijks 

Laagspanning  EDTC 5 jaarlijks 

Veiligheidsverlichting BI/BP jaarlijks 

 EDTC 5 jaarlijks 

 
 
§3. Veiligheidsregister 
 
In elk gebouw voor meervoudige bewoning dient een veiligheidsregister ter inzage te 
liggen voor de burgemeester of zijn aangestelde.   
Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen: 
- exploitatievergunning; 
- aantal toegelaten personen; 
- verslagen van de periodieke controles 
 

 Art.  245. AFWIJKINGEN 
 
Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen kan de 
burgemeester, indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van 
deze reglementering, afwijkingen toestaan. 
Deze afwijkingen worden evenwel slechts toegestaan in de mate dat ze onontbeerlijk zijn 
om het behoud te verzekeren van werkelijk waardevolle elementen en op uitdrukkelijke 
voorwaarde dat aanvullende brandbeschermings- en -bestrijdingsmiddelen worden 
aangebracht. De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de 
burgemeester, dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen en verklarende 
nota's dienen te worden bijgevoegd. Alternatieve oplossingen moeten een 
veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau vereist in de voorschriften. 
Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden mits gunstig advies van de brandweer. 
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HOOFDSTUK XV – BIJZONDERE BEPALINGEN UIT HET 
STRAFWETBOEK 
 

 Art. 246.  Onderstaande gedragingen, zoals beschreven in het strafwetboek, kunnen 
bestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met een 
administratieve geldboete van maximum 350 euro.  
 

Vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden, kunstvoorwerpen 
(art. 526 Sw); 

Kwaadwillig bomen omhakken ( art. 537 Sw ); 

Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II titel IX, hoofdstuk III van het 
strafwetboek andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen 
(art. 559,1 Sw); 

Nachtlawaai of nachtrumoer (art. 561,1°) 

Beschadiging van landelijke of stedelijke afsluitingen (art. 563, 2 Sw); 

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 (art. 563,3 Sw). 
 
Zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of 
gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn (art. 563 bis Sw). 
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HOOFDSTUK XVI – SANCTIES, PROCEDURE EN 
SLOTBEPALINGEN 
 

 Art. 247. In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder 
aanmanen om de niet reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd 
voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit politiereglement. 
 
Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie, kunnen 
eveneens vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in art. 21 van de wet van 
24 juni 2013. 
 

 
Art. 248. §1. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale 
reglementen niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen 
van deze verordening gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig 
de wet van 24 juni 2013: 

1° een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de 
overtreder minderjarig of meerderjarig is; 

2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of 
vergunning; 

3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of 
vergunning; 

4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 
 
§2. Alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°, 
kunnen worden opgelegd: 

1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang 
uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit); 

2° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de 
overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte 
schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. 
 
§3. Een procedure van ouderlijke betrokkenheid kan worden voorzien voorafgaand aan 
het aanbod tot bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of desgevallend, de oplegging van 
een administratieve geldboete. 
 

 Art. 249. De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke 
voorziene maximum van 350 euro.    
Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten 
kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 175 euro. 
 
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte 
van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij dit reglement 
voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, 
zonder dat deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden.  
Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde 
inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de 
inbreuk. 
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 Art. 250. 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. 
 

 Art. 251. Onderhavig besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 
van het Gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek art. 15 met 
betrekking tot minderjarigen. 
 

 Art. 252. Een afschrift van dit reglement zal conform art. 119 Nieuwe Gemeentewet 
worden toegezonden aan de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank. 
 

 Art. 253. Dit reglement vernietigt en vervangt het vorig algemeen politiereglement van de 
gemeente Hoeilaart. 
 

 Art. 254. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017. 
 

 
Goedgekeurd door gemeenteraad in zitting van 21 december 2016. 

 
 

 

 


