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HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1
Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder « openbare ruimte »:
1. de openbare weg, 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;
2. de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen.
De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd
is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij
wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken. Het omvat tevens, binnen dezelfde perken
van wetten en verordeningen, de installaties voor het vervoer en de bedeling van goederen,
energie en signalen.
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 bij artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet voorziene procedure.
§ 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 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.
§ 3. Wanneer de vergunningsakte betrekking heeft op:
- een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet deze
vergunningsakte zich op de plaats in kwestie bevinden;
- een activiteit op de openbare ruimte of een bezetting ervan, moet de begunstigde deze bij
zich hebben tijdens de activiteit of de bezetting.
In beide gevallen moet de vergunningsakte getoond worden op elk verzoek van de politie of
van een gemachtigde ambtenaar.
Art. 3
Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door
situaties waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen 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 er zich naar schikken.
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
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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 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, reglementen en besluiten.
Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privé-eigendom
bevinden, wanneer een lid van de politie of de gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op
verzoek van de bewoners of in geval van brand, overstroming of hulpoproep.

HOOFDSTUK 2 – DE OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID
Afdeling 2.1
Netheid van de openbare ruimte
Art. 1
Het is verboden ieder voorwerp of plaats van de openbare ruimte 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 de openbare
ruimte;
2. ieder onderdeel van het straatmeubilair;
3. galerijen en doorgangen op private grond die voor het publiek toegankelijk zijn;
4. openbare gebouwen en privé-eigendommen;
5. voertuigen van derden.
De aannemers of personen, belast met het vervoer van aarde, bouwmaterialen, afbraak- of
andere materialen die de openbare weg kunnen bevuilen, moeten hun wagens zodanig laden
en/of 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
zindelijkheid te houden.
Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt kan een
bepaalde reisweg worden opgelegd door de burgemeester.
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De vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en eveneens voor
het reinigen ervan.
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete van minimum
50 euro tot maximum 250 euro moet diegene die deze bepaling overtreedt de zaken
onmiddellijk reinigen zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op
risico van de overtreder.
Art. 2
Behoudens voorafgaande vergunning van de burgemeester of het college van burgemeester
en schepenen is het verboden storende tekens of opschriften met gelijk welk product, op de
openbare weg aan te brengen.
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete van minimum
50 euro tot maximum 250 euro moet diegene die deze bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico
van de overtreder.
Art. 3
De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, dienen het
nodige te doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun handel niet vervuilen.
De verkopers van frieten of andere ter plaatse te verbruiken eetwaren 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, door hun klanten op de grond gegooid, worden weggenomen.
Zij moeten ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden die
de voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen.
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete van minimum
50 euro tot maximum 250 euro en/of andere administratieve sanctie moet diegene die deze
bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de gemeente zich het recht
voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Art. 4
Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op de openbare ruimte of in
openbare plaatsen en parken, galerijen en passages op privé-gebied die voor het publiek
toegankelijk zijn, 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.
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete van minimum
50 euro tot maximum 250 euro moet diegene die deze bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico
van de overtreder.
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Afdeling 2.2
Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen
Art.1
De straatgoten, voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen dienen proper te
worden gehouden. Deze verplichting berust:
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, enz.
Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing,
vervuilende producten of materialen en het uitvoeren van alle herstellingen.
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.
Onder voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde of
gelijkgrondse berm, die langs de rooilijn gelegen is en voor de voetgangers bestemd is.
De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg inbegrepen is.
Art. 2
De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van
eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn, wat inhoudt dat erover dient gewaakt te
worden dat de begroeiing noch de openbare eigendom noch de openbare veiligheid bedreigt.
Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op de braakgronden neer te leggen of te
bewaren.
Deze verplichting rust op de in artikel 1 vermelde personen. Indien de verantwoordelijke in
gebreke blijft, heeft de gemeente het recht de nodige werken uit te voeren op kosten en risico
van de overtreder.
Diegene die de bepalingen van artikel 1 en artikel 2 overtreedt kan gestraft worden met een
administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
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Afdeling 2.3
Gezondheid van de woningen en hun omgeving
Reinheid van de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen
Art.1
Het is verboden binnen de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen vuil, water,
urine, keukenafval en in het algemeen alle stoffen die van aard zijn ongezonde of stinkende
uitwasemingen voort te brengen, te bewaren of op te hopen.
Iedere eigenaar of huurder moet de wc’s, de vuilniskokers, alsook alle andere inrichtingen die
daarmee verband houden, in volmaakte staat van zindelijkheid houden.
De beerputten moeten tijdig worden geledigd.
In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei eruit te
verwijderen.
Indien er besmettelijke ziekten uitbreken of dreigen, zelfs in individuele gevallen, en de
onreinheid van de woning(en) een oorzaak tot verspreiding van de kwalen kan vormen moeten
de eigenaars, huurders of bewoners alle lokalen in een behoorlijke staat van reinheid brengen
en desnoods ontsmetten.
Onbewoonbaarheid van ongezonde woningen.
Art.2
Dit artikel is van toepassing op de woningen waarvan de toestand een gevaar oplevert voor de
openbare gezondheid door onreinheid, vochtigheid, gebrek aan verlichting of verluchting,
slechte waterafvoer, afwezigheid van drinkbaar water, overbevolking, enz.
Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt schrijft de burgemeester, op grond van een verslag van
een geneesheer, van een ambtenaar van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, van
de bevoegde gemeentelijke dienst of een andere bevoegde derde over de feitelijke situatie, in
een besluit de te nemen maatregelen voor. De bewoners zullen zo vlug mogelijk van het
bezoek van bovenvermelde ambtenaren in kennis gesteld worden.
In geval van hoogdringendheid en wanneer de betrokkenen geen gevolg geven aan de
bevelen van de burgemeester kunnen de voorgeschreven maatregelen op kosten van de
nalatigen onmiddellijk uitgevoerd worden en kan de burgemeester de ontruiming van de
woning bevelen.
Wanneer er geen onmiddellijk gevaar dreigt laat de burgemeester een verslag opmaken door
een geneesheer, de gezondheidsinspecteur van het ministerie van Volksgezondheid, de
bevoegde gemeentelijke dienst of een andere bevoegde derde. De bewoners zullen minstens
12 uur vooraf van het bezoek van bovenvermelde ambtenaren verwittigd worden. Dit verslag
van het onderzoek naar de feitelijke situatie wordt aan de betrokkene meegedeeld.
Samen met de mededeling van het verslag verzoekt de burgemeester de betrokkenen, binnen
een redelijke termijn die hij vaststelt, hem hun aanmerkingen betreffende de staat van de
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woning en de maatregelen die zij voorstellen om aan de ongezonde toestand te verhelpen
mede te delen.
Na kennis genomen te hebben van die voorstellen of bij ontstentenis daarvan stelt de
burgemeester gepaste maatregelen vast evenals de termijn van uitvoering. Alle kosten hieraan
verbonden zijn ten laste van de betrokkenen.
In geval geen gevolg wordt gegeven aan het besluit van de burgemeester kunnen de
werkzaamheden op kosten van de betrokkenen uitgevoerd worden en kan in voorkomend
geval de woning onbewoonbaar verklaard worden.
Leegstaande woningen
Art. 3
De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een zodanige
wijze af te sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt.
Tevens dient in deze gebouwen de toegang voor huis- en knaagdieren via vensters, ramen,
deuren, keldergaten en riolen onmogelijk te worden gemaakt.
Onbewoonbaarheid van bouwvallige woningen
Art.4
Dit artikel is van toepassing op de woningen die door hun bouwvallige staat een gevaar
opleveren voor de openbare veiligheid door instortingsgevaar, van het volledig gebouw of een
deel ervan (b.v. dakgoten, neerschuivende pannen, scheuren in gevel, ontploffingsgevaar,
brandgevaar, vermolmd houtwerk, enz.).
Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt schrijft de burgemeester op grond van een verslag van
een ambtenaar van de bevoegde gemeentelijke dienst of een deskundige derde (ingenieur,
architect) over de gedane vaststellingen in een besluit de te nemen maatregelen voor.
Indien de betrokkenen in geval van hoogdringendheid geen gevolg geven aan het besluit van
de burgemeester kunnen de maatregelen op hun kosten uitgevoerd worden en kan desnoods
de ontruiming van de woning bevolen worden.
In geval er geen onmiddellijk gevaar dreigt laat de burgemeester een verslag opmaken door de
bevoegde gemeentelijke dienst of een andere bevoegde derde. De bewoners zullen minstens
12 uur vooraf van het bezoek van bovenvermelde ambtenaren verwittigd worden. Dit verslag
van het onderzoek naar de feitelijke situatie wordt aan de betrokkenen meegedeeld.
Samen met de mededeling van het verslag verzoekt de burgemeester de betrokkenen, binnen
een redelijke termijn die hij vaststelt, hem hun aanmerkingen betreffende de staat van de
woning en de maatregelen die zij voorstellen om aan de bouwvallige toestand te verhelpen
mee te delen.
Na kennis genomen te hebben van die voorstellen of bij ontstentenis daarvan stelt de
burgemeester gepaste maatregelen vast evenals de termijn van uitvoering. Alle kosten hieraan
verbonden zijn ten laste van de betrokkenen.
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In geval geen gevolg wordt gegeven aan het besluit van de burgemeester kunnen de
werkzaamheden op kosten van de betrokkenen uitgevoerd worden.
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Afdeling 2.4
Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen
Art. 1
Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen of voor de afvoer van
regen- of afvalwater te versperren of enig voorwerp in te gooien waardoor ze kunnen
verstoppen.
Art. 2
Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in de openbare ruimte 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 de
aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt
gedemonteerd of uitgegraven.
Art. 3
Het is verboden afvalwater afkomstig van bebouwde eigendommen ongeacht hun herkomst op
2
de openbare ruimte te doen afvloeien .
Art. 4
Het is verboden op het ijs dat zich gevormd heeft op stilstaand water en waterwegen, gelijk
welk voorwerp te werpen. Het is tevens verboden gelijk welk voorwerp, dode of levende dieren
in riolen en rioolkolken te werpen.
Art. 5
Het is verboden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens of fonteinen te baden, ze te bevuilen of er
dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat in onder te dompelen, behoudens
vergunning van de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen.
Diegene die de bepalingen van Hoofdstuk 2, Afdeling 2.4 ( wateroppervlakten, waterwegen,
kanaliseringen) overtreedt, kan gestraft worden met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 2.5
Verwijdering van bepaalde afvalstoffen georganiseerd door privé-personen
Art. 1
Het gebruik van containers die door de gemeenteadministratie of met diens goedkeuring in de
openbare ruimte worden geplaatst, is strikt voorbehouden aan de vergunninghouder en
beperkt tot de voorwerpen waarvoor de vergunning werd afgeleverd.
Art. 2

2

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2008
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De natuurlijke of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een maatschappij voor de verwijdering van hun 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 ten vroegste op de vooravond van de ophaling na 20 uur of
de dag zelf, vóór de komst van de vrachtwagen.
Wanneer de ophaling om welke reden dan ook niet heeft plaats gevonden op het voorziene
tijdstip, dienen de zakken of recipiënten in de openbare ruimte verwijderd te worden de dag
zelf vóór 20 uur.
De gemeenteadministratie 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
inzake openbare veiligheid, rust en volksgezondheid.
Art. 3
Het ledigen van beerputten en septische putten, het vervoer en de verwijdering van hun inhoud
mag enkel gebeuren door een onderneming die volgens de reglementering ter zake erkend is.

Afdeling 2.6
Ophaling van huishoudelijk afval door de gemeente
Onderafdeling 1 - Begripsomschrijvingen
Art. 1
Groente-, Fruit-en Tuinafval (G.F.T.)
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt als Groente-, Fruit- en Tuinafval beschouwd,
hierna G.F.T. genoemd: organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen van
citrus- of andere vruchten, groenten- 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, resten uit groente- en siertuin en mest
van kleine huisdieren (planteneters), die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding of ermee vergelijkbare handelsafvalstoffen.
Timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen, mosselschelpen, kadavers, wegwerpluiers, aarde en zand, sausen, vetten en oliën, stofzuigerzakken, as, houtskool, kunststoffen,
metalen en kattenbakvulling worden niet als G.F.T. beschouwd.
Klein Gevaarlijk Afval (K.G.A.)
§ 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna K.G.A.
genoemd, verstaan, de afvalstoffen zoals opgenoemd in artikel 5.5.2.1. van het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming - en beheer (hierna: VLAREA), zijnde o.m. verven, inkten,
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lijmen, harsen, olie, vetten, solventen, zuren, basen, schoonmaakmiddelen, batterijen, stoffen
en producten met kwik, gevaarlijk huishoudelijk afval van gemengde samenstelling, verpakkingen die nog resten van bovenvermelde afvalstoffen bevatten.
Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons (P.M.D.)
§ 3. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder P.M.D. verstaan: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons.
- Plastic flessen en flacons van water en limonade, fruit- en groentesappen, melk, afwas- en
onderhoudsproducten (vloeibaar of in poeder), wasproducten en wasverzachters, producten
voor bad of douche, bleekmiddelen, gedistilleerd water.
- Metalen verpakkingen (drankblikjes, conservenblikjes, schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en bokalen, dozen en bussen, spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes).
-Drankkartons van vloeibare producten (fruitsap, melk, …).
Speelgoed, emmers, kleding, electrotoestellen, keukenafval, luiers, medisch afval (b.v. injectienaalden); plastic doosjes, vlootjes (b.v. van boter, margarine of yoghurt), plastic zakken, folie of
film, piepschuim, bidons van motorolie, aluminiumfolie, verpakkingen die giftige of bijtende producten bevat hebben, worden niet als P.M.D. beschouwd.
De aangeboden plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen
K.G.A., glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
Restfractie (RF)
§ 4. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder restfractie verstaan: alle afvalstoffen die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de afvalstoffen die
daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse regering en die in voorgeschreven
recipiënt voor de ophaling van het huisvuil kunnen geborgen worden, met uitzondering van
papier en karton, glas, K.G.A., G.F.T., P.M.D., snoeihout, groenafval, textiel en andere selectief
ingezamelde afvalstoffen.
Grof huisvuil
§ 5. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder grof huisvuil verstaan: alle afvalstoffen
die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de 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 recipiënt voor huisvuil kunnen geborgen worden,
met uitzondering van papier, karton, glas, K.G.A., G.F.T., P.M.D., snoeihout, groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, puin, isomo en andere selectief ingezamelde
afvalstoffen.
Snoeihout
§ 6. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder snoeihout verstaan: alle niet verkleinde
takken afkomstig van het inkorten van bomen en heesters.
Glas
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§ 7. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan: hol glas en vlak glas,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal, opaal glas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, stenen, tegels, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d.
Hol glas betreft alle zuivere flessen, bokalen, glazen en andere glazen voorwerpen die in glascontainers kunnen gedeponeerd worden.
Vlak glas betreft glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die door hun grootte en
omvang uitsluitend in open glascontainers voor vlak glas kunnen gedeponeerd worden op het
containerpark.
Papier en karton
§ 8. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder papier en karton verstaan: alle kranten,
reclamedrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier, 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, voorgelijmd papier, carbonpapier, vervuild papier,
papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cementzakken, meststofzakken, sproeistofzakken en dergelijke.
Zware metalen voorwerpen
§ 9. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder zware metalen voorwerpen verstaan:
alle afvalstoffen die grotendeels bestaan uit metaal en omwille van hun omvang, aard en/of
gewicht niet in een gewone huisvuilzak kunnen worden aangeboden (koelkasten, diepvriezers,
wasmachines,...).
Bruingoed
§ 10. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder bruingoed verstaan:
1. Beeldbuishoudend bruingoed: zoals televisies, monitoren
2. Niet-beeldbuishoudend bruingoed: zoals radio, versterker, tuner, cassettedeck, platenspeler, cd-speler, videorecorder, computer en randapparatuur, telefoon -en faxtoestellen, kopieerapparaten, mobilofoon, luidspreker, camera’s, printer.
3. Klein huishoudelijk apparatuur: zoals waterkokers, frituurpannen, broodroosters, mixers
en blenders, tuingereedschappen, stofzuigers, naaimachines, strijkijzers, haardrogers,
scheerapparaten.
Witgoed
§ 11. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder witgoed verstaan: koelkasten, diepvriezers, aircoapparaten, kookfornuizen, (af)wasmachines, droogkasten, boilers, ovens, dampkappen, draagbare verwarmingstoestellen, …
Textiel
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§ 12. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder textiel verstaan: alle kledij (textiel en
lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten,…), lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Onderafdeling 2 – Algemene bepalingen
Art. 2
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.
Art. 3
§1. Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten met om het even welke ophaling
van huishoudelijke afvalstoffen of recycleerbare producten mee te geven.
§2. 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.
Art. 4
§1. Het toezicht op de selectieve inzameling van de verschillende afvalfracties, wordt uitgevoerd door de ophalers van de ophaaldienst of door de toezichter, in geval van inzameling van
afvalstoffen via een containerpark.
§2. Indien wordt vastgesteld dat de wijze van aanbieding niet conform de bepalingen van dit
reglement geschiedt, wordt het afval niet aanvaard en/of meegenomen. De ophalers en toezichters zijn gerechtigd om de aanbieder te wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige
richtlijnen te verstrekken.
Onderafdeling 3 – Selectieve inzameling van groente-, fruit-en tuinafval (G.F.T.)
Voor een begripsomschrijving van groente-, fruit –en tuinafval wordt verwezen naar artikel 1 §
1 van onderhavig politiereglement.
Inzameling
Art. 5
Het GFT-afval wordt opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen en aan een
door het college te bepalen frequentie.
Art. 6
De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden meegegeven
met de ophalingen van het GFT-afval indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijk-
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baar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan
de bepalingen van deze onderafdeling.
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Wijze van aanbieding
Art. 7
§ 1. Het GFT-afval moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden aangeboden in de speciaal hiervoor bestemde composteerbare zakken met het specifiek opschrift van de gemeente
Grimbergen. Deze composteerbare zakken zijn verkrijgbaar tegen een door de gemeenteraad
te bepalen bedrag. De handelaars kunnen op eenvoudig verzoek van het gemeentebestuur
toelating krijgen om de vuilniszakken van de gemeente te verkopen.
§ 2. Het gewicht van één zak GFT-afval mag niet meer zijn dan 10 kg.
§ 3. De GFT-zakken dienen goed dichtgebonden te worden.
Art. 8
Het GFT-afval dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 7 wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit GFT-afval nog dezelfde dag
van de openbare weg te verwijderen.
Art. 9
§ 1. Het GFT-afval mag ten vroegste om 20.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het GFT-afval zal plaats vinden, aan de rand van de weg worden geplaatst.
§ 2. Het GFT-afval moet door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare weg
en voor het betrokken perceel, 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 GFT-afval neerzetten op de kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is.
§ 3. De inwoners die GFT-zakken buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor het wegwaaien of
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
Onderafdeling 4 – Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval (K.G.A.)
Voor een begripsomschrijving van klein gevaarlijk afval wordt verwezen naar artikel 1 § 2 van
onderhavig politiereglement.
Inzameling
Art. 10
§ 1. Het K.G.A. wordt opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen en aan een
door het college te bepalen frequentie.
§ 2. K.G.A. mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of een andere
selectieve ophaalmethode dan omschreven in de vorige paragraaf.
Art. 11
De bedrijfsafvalstoffen kunnen niet worden meegegeven met de ophalingen van het K.G.A..
Wijze van aanbieding
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Art. 12
Het K.G.A. moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden aangeboden aan de K.G.A.ophaalwagen. Hiervoor stelt de gemeente per gezin een milieubox ter beschikking.
De aanbieder dient persoonlijk zijn milieubox te overhandigen aan de aangestelde.
Art. 13
Het aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de
voortbrenger zelf de aanduiding over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van
het K.G.A. op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd en tevens dient de verpakking van elk afzonderlijk product te worden aangepast
om lekken of andere ongewenste effecten te voorkomen.
Art. 14
§ 1. De aanbieder van het K.G.A. mag deze niet zelf in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten deponeren.
§ 2. De afgifte van K.G.A. gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van een aangestelde van
de vergunninghouder. Deze aangestelde persoon heeft te allen tijde het recht om de identiteit
te vragen van de persoon die het K.G.A. aanbrengt.
Onderafdeling 5 – Selectieve inzameling van plastiek, metaal en drankkartons (P.M.D.)
Voor een begripsomschrijving van plastiek, metaal en drankkartons wordt verwezen naar artikel
1 § 3 van onderhavig politiereglement.
Inzameling
Art. 15
Het P.M.D.-afval wordt opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen en aan een
door het college te bepalen frequentie.
Art. 16
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 zijn met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt
aan de bepalingen van deze onderafdeling.
Wijze van aanbieding
Art. 17
§ 1. Het P.M.D.-afval moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden aangeboden in de speciaal hiervoor bestemde lichtblauwe kunststof zakken met het specifieke P.M.D.-opschrift van
de Intercommunale Haviland en Fost-Plus. Deze kunststof zakken zijn verkrijgbaar tegen een
door de gemeenteraad te bepalen bedrag. De handelaars kunnen op eenvoudig verzoek toelating van het gemeentebestuur krijgen om de vuilniszakken van de gemeente te verkopen.
§ 2. De verschillende fracties van het P.M.D.-afval mogen gemengd in de daartoe bestemde
zakken worden aangeboden.
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§ 3. Het gewicht van één zak P.M.D.-afval mag niet meer zijn dan 10 kg en de zak moet volledig gesloten worden aangeboden.
Art. 18
P.M.D.-afval dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden vermeld
in artikel 17 wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit het P.M.D.-afval nog dezelfde dag
van de openbare weg te verwijderen.
Art. 19
§ 1. Het P.M.D.-afval mag ten vroegste om 20.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag
waarop de ophaling van het P.M.D.-afval zal plaats vinden, aan de rand van de weg worden
geplaatst.
§ 2. Het P.M.D.-afval moet door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare
weg en voor het betrokken perceel, 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 kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is.
§ 3. De inwoners die P.M.D.-zakken buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor het wegwaaien of
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
Onderafdeling 6 – Selectieve inzameling van restfractie
Voor een begripsomschrijving van restfractie wordt verwezen naar artikel 1 § 4 van onderhavig
politiereglement.
Inzameling
Art. 20
De restfractie wordt aan een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen frequentie opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht.
Art. 21
De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden meegegeven
met de ophalingen van de restfractie indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met de restfractie en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de bepalingen
van deze onderafdeling.
Wijze van aanbieding
Art. 22
§ 1. De restfractie moet verpakt worden in kunststof vuilniszakken met het specifiek opschrift
van de gemeente Grimbergen. Deze vuilniszakken zijn verkrijgbaar tegen een door de gemeenteraad te bepalen bedrag. De handelaars kunnen op eenvoudig verzoek van het gemeentebestuur toelating krijgen om de vuilniszakken van de gemeente te verkopen.
§ 2. Het gewicht van één vuilniszak mag niet meer zijn dan 20 kg en de zak moet volledig gesloten worden aangeboden.
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§ 3. Scherpe voorwerpen moeten extra verpakt worden alvorens te worden meegegeven met
het gewoon huisvuil. In elk geval moet voorkomen worden dat de ophaler zich zou kunnen
kwetsen.
Art. 23
Restfractie die wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van artikel
22 van dit reglement, wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit afval nog dezelfde dag
van de openbare weg te verwijderen.
Art. 24
§ 1. De restfractie mag ten vroegste om 20.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag van de
ophaling aan de rand van de weg worden geplaatst.
§ 2. De vuilniszakken moeten door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel, 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 neerzetten op de kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is.
§ 3. De inwoners die de vuilniszakken buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het wegwaaien
of uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 4. Het opschrift op de huisvuilzakken van de gemeente moet naar de openbare weg gericht
worden.
Onderafdeling 7 – Selectieve inzameling van grof huisvuil
Voor een begripsomschrijving van grof huisvuil wordt verwezen naar artikel 1 § 5 van onderhavig politiereglement.
Inzameling
Art. 25
Het grof huisvuil wordt opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen en aan een
door het college te bepalen frequentie en mits voorafgaande schriftelijke of telefonische melding.
Art. 26
De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden meegegeven
met de ophalingen van het grof huisvuil indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt
aan de bepalingen van deze onderafdeling.
Wijze van aanbieding
Art. 27
§ 1. Het grof huisvuil moet - indien nodig - stevig samengebonden worden zodat het niet kan
uiteenvallen. Het mag niet in vuilniszakken, kartonnen dozen of papieren zakken worden aangeboden.
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§ 2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet meer zijn
dan 30 kg. Het grof huisvuil mag niet langer zijn dan 2 meter, breder dan 1 meter of groter dan
1 m3.
§ 3. Scherpe voorwerpen moeten op voldoende wijze worden verpakt alvorens te worden meegegeven met het grof huisvuil. In elk geval moet voorkomen worden dat de ophaler zich zou
kunnen kwetsen.
Art. 28
Grof huisvuil dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 27 wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit afval nog dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen.
Art. 29
§ 1. Grof huisvuil mag ten vroegste om 20.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop
de ophaling van het grof huisvuil zal plaatsvinden aan de rand van de weg worden geplaatst.
§ 2. Het grof huisvuil moet door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare
weg en voor het betrokken perceel, 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 afval neerzetten op de kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is.
§ 3. De inwoners die het grof huisvuil buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel
wegwaaien of uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen.
Onderafdeling 8 – Selectieve inzameling van snoeihout
Voor een begripsomschrijving van snoeihout wordt verwezen naar artikel 1 § 6 van onderhavig
politiereglement.
Inzameling
Art. 30
Het snoeihout wordt opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen en aan een
door het college te bepalen frequentie.
Art. 31
De afvalstoffen van ambachtelijke- en handelsactiviteiten kunnen slechts worden meegegeven
met de ophalingen van het snoeihout indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan
de bepalingen van deze onderafdeling.
Wijze van aanbieding
Art. 32
§ 1. Het snoeihout moet, met behulp van een koord, stevig samengebonden worden tot een
gemakkelijk te hanteren bundel. In geen geval mogen ijzerdraad, kunststof zakken of kartonnen dozen gebruikt worden om het snoeihout aan te bieden.
§ 2. Het gewicht van één afzonderlijke bundel mag niet meer zijn dan 30 kg. De bundel mag in
zijn geheel niet langer zijn dan 2 meter. Per ophaalbeurt is de ophaling beperkt tot 1 m3.
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Art. 33
Het snoeihout dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 32, wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit afval nog dezelfde dag van
de openbare weg te verwijderen.
Art. 34
§ 1. Het snoeihout mag ten vroegste om 20.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van deze voorwerpen zal plaats vinden, aan de rand van de weg worden geplaatst.
§ 2. Het snoeihout moet door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare weg
en voor het betrokken perceel, 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 afval neerzetten op de kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is.
§ 3. De inwoners die het snoeihout buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het wegwaaien of
uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen.
Onderafdeling 9 - Selectieve inzameling van glas
Voor een begripsomschrijving van glas wordt verwezen naar artikel 1 § 7 van onderhavig politiereglement.
Inzameling
Art. 35
§ 1. Voor het verwijderen van hol glas kunnen de inwoners van de gemeente terecht bij de
glascontainers die op verschillende plaatsen in de gemeente zijn geplaatst. Het gebruik van
deze containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente. Indien de
glascontainer vol is, dient het glas terug te worden meegenomen en zal het op een andere dag
of op een andere plaats weer moeten aangeboden worden.
§ 2. Glas mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil, of een andere
selectieve ophaalmethode, dan omschreven in de vorige paragraaf.
Wijze van aanbieding
Art. 36
§ 1. Alle glazen voorwerpen dienen ontdaan te worden van deksels, stoppen en omwikkelingen
en dienen leeg en voldoende gereinigd te zijn.
§ 2. Het glas moet, zoals aangegeven op de glascontainers, gescheiden worden in 2 fracties:
enerzijds het kleurloos, doorschijnende glas en anderzijds het gekleurde glas.
Art. 37
§ 1. Het storten in de glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol 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 22.00 uur ‘s avonds en 7.00
uur ‘s morgens.
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Onderafdeling 10 – Selectieve inzameling van papier en karton
Voor een begripsomschrijving van papier en karton wordt verwezen naar artikel 1 § 8 van onderhavig politiereglement.
Inzameling
Art. 38
Voor het verwijderen van papier en karton kunnen de inwoners van de gemeente terecht bij de
papiercontainers op het containerpark en bij de huis-aan-huis ophalingen langs de straten,
wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college bepaalde dagen en aan
een door het college te bepalen frequentie.
Art. 39
De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden meegegeven
met de ophalingen van het papier en karton indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid
vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van deze onderafdeling.
Wijze van aanbieding
Art. 40
§ 1. Het papier en karton moeten voor de huis-aan-huis ophalingen bij voorkeur verpakt worden in kartonnen dozen of papieren zakken of samengebonden worden. In elk geval dient te
worden voorkomen dat los papier kan wegwaaien of uitgespreid worden.
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 meer zijn dan 20 kg.
Art. 41
Papier en karton dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van
artikel 40 wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit papier en karton nog dezelfde dag
van de openbare weg te verwijderen.
Art. 42
§ 1. Papier en karton mogen ten vroegste om 20.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag
waarop de ophaling van het papier en karton zal plaats vinden, aan de rand van de weg worden geplaatst.
§ 2. Het papier en karton moeten door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de
openbare weg en voor het betrokken perceel, 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 kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is.
§ 3. De inwoners die het papier en karton buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor het wegwaaien of uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen.
Onderafdeling 11 – Selectieve inzameling van zware metalen voorwerpen

Goedgekeurd op 23 februari 2006

20

Voor een begripsomschrijving van zware metalen voorwerpen wordt verwezen naar artikel 1 §
9 van onderhavig politiereglement.
Inzameling
Art. 43
De zware metalen voorwerpen worden opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen
en aan een door het college te bepalen frequentie en mits voorafgaande schriftelijke of telefonische melding.
Art. 44
De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden meegegeven
met de ophalingen van de zware metalen voorwerpen indien hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van aanbieding
beantwoordt aan de bepalingen van deze onderafdeling.
Wijze van aanbieding
Art. 45
§ 1. De zware metalen voorwerpen moeten - indien nodig - stevig samengebonden worden
zodat ze niet kunnen uiteenvallen. Ze mogen niet in vuilniszakken, kartonnen dozen of papieren zakken worden aangeboden.
§ 2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet meer zijn
dan 25 kg. De zware metalen voorwerpen mogen niet langer zijn dan 2 meter, breder dan 1
meter of groter dan 1 m3.
§ 3. Scherpe voorwerpen moeten op voldoende wijze worden verpakt alvorens ze worden meegegeven met de inzamelwagen. In elk geval moet voorkomen worden de ophaler zich zou kunnen kwetsen.
Art. 46
De zware metalen voorwerpen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de
voorwaarden van artikel 45 van dit reglement, worden niet meegenomen. De aanbieder dient
dit afval nog dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen.
Art. 47
§ 1. Zware metalen voorwerpen mogen ten vroegste om 20.00 uur van de dag voorafgaand
aan de dag waarop de ophaling van deze voorwerpen zal plaatsvinden, aan de rand van de
weg worden geplaatst.
§ 2. De zware metalen voorwerpen moeten door de inwoners geplaatst worden aan de rand
van de openbare weg en voor het betrokken perceel, 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 afval neerzetten op de kortst bij hun woning gelegen straathoek
die wel bereikbaar is.
§ 3. De inwoners die de zware metalen voorwerpen buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het
wegwaaien of uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen.
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Gebruik milieubox
Art. 48
De milieubox is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt slechts voor gebruik aan de gebruikers ter beschikking gesteld. De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de milieubox dat dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van dit reglement. Bijgevolg mogen alleen de afvalstoffen vermeld in artikel 1, § 1 van het besluit van de
Vlaamse Executieve van 13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene voorwaarden die gelden voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, worden aangeboden in de milieubox.
Art. 49
De milieubox moet verbonden blijven aan het adres waar hij initieel is afgeleverd. In geval van
verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar diens
nieuw adres. In geval van een nieuwe woning dient de bewoner een nieuwe milieubox aan te
vragen bij het gemeentebestuur.
Onderafdeling 12 – Slotbepalingen
Art. 50
De inbreuken op Hoofdstuk 2, Afdeling 2.6 worden gestraft met een administratieve geldboete
van minimum 50 euro tot maximum 250 euro, voor zover wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen, op dit vlak geen andere straffen voorzien.

Afdeling 2.7
Gemeentelijke containerparken
Onderafdeling 1 – Algemeen
Art. 1
Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de
maximale recyclage van deze afvalstoffen.
Voor de toepassing van deze politieverordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en
afvalstoffen die daarmee gelijk gesteld worden, zoals gedefinieerd in artikel 2.1.1. van het
Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en – beheer (hierna genoemd VLAREA).
Voor de toepassing van deze politieverordening wordt onder bedrijfsafvalstoffen – die omwille
van hun aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen,
hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd – verstaan: afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 5.2.1.1. van het VLAREA.
Art. 2
De gemeentelijke containerparken zijn gelegen te:
- 1850 Grimbergen, Humbeeksesteenweg 243
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- 1853 Strombeek-Bever, Nijverheidslaan 13.
Art. 3
§1. De containerparken zijn enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeente en voor ondernemingen (kleine-en middelgrote ondernemingen (hierna afgekort KMO) en zelfstandige
ondernemingen (hierna afgekort ZO)) die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn
in zoverre de door hen aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar zijn overeenkomstig de definitie
in artikel 1, afdeling 2.6 van dit politiereglement. De aanvoerders van afvalstoffen van ambachtelijke-of handelsactiviteiten mogen uitsluitend de fracties, die zijn opgenomen in het retributiereglement naar het containerpark brengen en dit tegen de tarieven en op de voorziene tijdstip3
pen vermeld in het retributiereglement.
Ter controle moet de natuurlijke persoon zijn identiteitskaart aan de gemachtigde parktoezichter tonen. Een KMO en ZO dient zich te identificeren als een op het grondgebied van Grimbergen gevestigde rechtspersoon.
De toezichthouders zijn gemachtigd nummerplaten en identiteitsgegevens te noteren in registers of daartoe geïnstalleerde computers.
§2. Het containerpark is geopend op de door de gemeenteraad bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan
de dienst.
De afvalstoffen moeten minstens 15 minuten voor sluitingstijd worden aangeboden.
Onderafdeling 2 – Gebruik van het containerpark
Art. 4
Op de containerparken mogen de hierna vermelde vooraf gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden.
A. Containerpark gelegen te 1850 Grimbergen, Humbeeksesteenweg, 243.4
Papier en karton
Vlak glas
Groenafval
Snoeihout
Oude metalen
Steenpuin en sloopafval
Grof huisvuil
Afvalolie, motorolie en frituurolie
Wit glas
Gekleurd glas
Witgoed
Bruingoed
Boomstronken
P.M.D.
3
4

Ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 27 september 2007
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2008.
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KGA
Autobatterijen
TL-lampen
Plastiek- en kunststoffolies
Isomo (EPS/piepschuim)
Landbouwfolies
Houtafval
Ytong, gyproc, vezelcementplaten (asbestcement)
Textiel
Niet recupereerbare fractie die bij het sorteren op het containerpark ontstaat.
De aanvoer van de fracties KGA en motorolie door handelaars en KMO’s is niet toegelaten.
B. Containerpark gelegen te 1853 Strombeek-Bever, Nijverheidslaan 13.5
Groenafval
Grof huisvuil
P.M.D.
Witgoed
Bruingoed
Oude metalen
Steenpuin en sloopafval
Papier en karton
Textiel
Snoeihout
Isomo (EPS/piepschuim)
Niet recupereerbare fractie die bij het sorteren op het containerpark ontstaat.
Voor de begripsomschrijving van deze afvalstoffen wordt verwezen naar artikel 1 afdeling 2.6
van dit reglement.
Art. 5
De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parktoezichter, enkel in de
daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.
Behoudens hetgeen gesteld wordt in het volgende lid dient elke aanbieder van afvalstoffen
deze eigenhandig te deponeren in de daartoe bestemde ruimte of container.
Het K.G.A. dat aangeboden wordt op het containerpark wordt evenwel door het bevoegd personeel in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder van het K.G.A.
mag dit niet zelf doen. Dit verbod geldt niet voor motorolie, frituurolie of -vetten
Art. 6
Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de parktoezichter.
De aanbrengers dienen zich te gedragen conform de aanwijzingen en bevelen van de parktoezichter. Bij niet naleving van zijn onderrichtingen kan hij de aanbrengers de toegang tot het
5

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2008.
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containerpark ontzeggen.
Art. 7
§1. Het is de parktoezichter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining
te laten wachten indien er zich reeds teveel mensen op het containerpark bevinden, evenals in
functie van een goede verkeersregeling op het containerpark.
§2. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassen begeleider.
§3. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.
§4. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten op de containerparken aan
te bieden.
Art. 8
§1. De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige
ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de parktoezichter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.
§2. Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden om afval voor de toegangspoorten, voor of over de omheining op het containerpark te deponeren of te gooien. Dergelijke
handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten.
Art. 9
Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. Het
is verboden om enige beschadigingen aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, beplanting of uitrusting.
Art. 10
Ingevolge technische- alsook veiligheidsredenen (o.a. plaatsgebrek, technisch defect van een
container) kunnen afvalstoffen geweigerd worden en kan de aanbieder doorverwezen worden
naar het andere containerpark.
Art. 11
Het storten van afval gebeurt volkomen op eigen verantwoordelijkheid van de aanbrengers. In
geen geval kan het gemeentebestuur aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, lichamelijke
en/of stoffelijke schade die het gevolg is van eigen stortverrichtingen.
Onderafdeling 3 – Wijze van aanbieding en beperkingen
Art. 12
De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals voorzien in dit reglement. Afvalstoffen die aangeboden worden op een wijze die niet
voldoet aan de voorwaarden van dit reglement worden niet aanvaard. De aanbieder dient onmiddellijk de niet aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.
Art. 13
§1. Het K.G.A. dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van de
andere afvalstoffen aangeboden te worden in de milieubox die door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
§2. Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de
voortbrenger zelf de aanduidingen over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren
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van het KGA op de verpakking aan.
§3. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient
alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van
het KGA tegen te gaan.
Art. 14
De afvalstoffen kunnen ofwel gratis, ofwel tegen het in het retributiereglement bepaalde tarief
aangeboden worden op de containerparken.
Voor het aanbieden van afvalstoffen op de containerparken gelden volgende hoeveelheidsbeperkingen per gezin of per bedrijf:
- maximaal 3m³ groot huisvuil per aanbieding;
- maximaal 10 boomstronken per aanbieding;
- maximaal 1m³ steenpuin/bouwafval per aanbieding.
In bovenvermelde gevallen is slechts één aanbieding per dag toegelaten.
Het aangebrachte snoeihout dient gemakkelijk verwerkbaar te zijn en vrij van alle vervuiling,
zoals metaal of draad.
Art. 15
Volgende afvalstoffen kunnen slechts aangeboden worden in de door de gemeente voorgeschreven zakken waarvoor een contantbelasting verschuldigd is bij aankoop ervan op de door
de gemeente vastgestelde plaatsen:
- plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (P.M.D.)
De recipiënten dienen zorgvuldig gesloten te worden en mogen noch scheuren, barsten of lekken vertonen.
Art. 16
De afvalstoffen dienen gesorteerd6 te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van de
bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 5 km/uur.
De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen.
Art. 17
De inbreuken op Hoofdstuk 2, Afdeling 2.7 worden gestraft met een administratieve geldboete
sanctie van minimum 50 euro tot maximum 250 euro, voor zover wetten, decreten, algemene
of provinciale verordeningen, op dit vlak geen andere straffen voorzien.

Afdeling 2.8
Onderhoud en schoonmaak van voertuigen
Art. 1
Het is verboden de openbare ruimte te gebruiken voor het onderhoud, de smering,
olieverversing of herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen, met uitzondering
van het depanneren vlak na het zich voordoen van een defect voor zover het gaat om zeer

6

Ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 27 september 2007
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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 de openbare ruimte 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 ter hoogte van het gebouw waar de
eigenaar van het voertuig woont of voor diens garage en voor zover dit niet is verboden door
het verkeersreglement.
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.
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan gestraft worden met een administratieve
geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 2.9
Vuur, vuurwerk en rook
Art. 1
Het is verboden vuur te maken in de openbare ruimte, 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.
Behoudens schriftelijke en voorafgaande vergunning van de burgmeester of het college van
burgemeester en schepenen is het eveneens verboden vuur te maken buiten gebouwen en in
open lucht afval te verbranden, met inbegrip van groenafval.
Onverminderd het eerste lid zijn barbecues toegelaten in private tuinen en enkel als er gebruik
wordt gemaakt van vaste of mobiele barbecuestellen.
Het is verboden in de openbare ruimte, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privéeigendommen over te gaan tot het ontsteken van vuurwerk, behoudens vergunning van de
burgemeester of het college van burgemeester en schepenen.
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan gestraft worden met een administratieve
geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 2.10
Overnachting en kamperen
Art. 1
Behoudens vergunning is het verboden op het hele grondgebied van de gemeente en op
iedere plaats van de openbare ruimte langer dan 24 uur ononderbroken te verblijven of te
slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen.
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Het is eveneens verboden meer dan 24 uur ononderbroken op een privé-terrein te verblijven in
een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome,
behoudens vergunning van de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de
administratieve intrekking van de administratieve vergunning uitspreken als de houder de
daaraan verbonden voorwaarden niet naleeft of als hij een bepaling van onderhavig artikel
schendt.
Indien de overtreder van deze bepalingen geen vergunning heeft, kan de overtreder bestraft
worden met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 2.11
Strijd tegen schadelijke dieren
Art. 1
Uitgezonderd de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelatingen is
het verboden in de openbare ruimte eender welke materie voor de voeding van zwervende
dieren 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 doen
schoonmaken en ontsmetten.
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan gestraft worden met een administratieve
geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 2.12
Preventiemaatregelen
Art. 1
De toegang tot cabines, stortbaden of zwembaden en sportinrichtingen die voor het publiek
toegankelijk zijn, kan verboden worden door de uitbater voor personen:
- die duidelijk niet zindelijk of onrein zijn;
- die een huidziekte vertonen waarvoor de weigering van de toegang medisch verantwoordbaar
is;
- die ongedierte (b.v. luizen) meedragen;
- die een wonde vertonen die nog niet geheeld is of met een verband bedekt is.
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Voor het betreden van de stortbaden en de zwembaden wordt een welvoeglijk zwempak vereist, dat voldoet aan de gangbare en hygiënische normen. Het dragen van shorts en bermuda’s is niet toegelaten.

Afdeling 2.13
Aanplakking, graffiti
Art. 1
Aanplakbrieven, borden of spandoeken mogen slechts op die plaatsen van de openbare weg
aangebracht worden, aangeduid door de gemeentelijke overheid.
De aanplakkers moeten in het bezit zijn van een toelating tot aanplakken, afgeleverd door de
burgemeester of het college van burgemeester en schepenen en dienen deze toelating bij zich
te hebben. Zij moet vertoond worden op verzoek van de politie. Voor het aanbrengen van een
aanplakbiljet, 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:
- 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;
- de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de
provincies, de gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven,
de polders en wateringen en de openbare instellingen;
- de plakbrieven van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en
oorlogsslachtoffers;
- de plakbrieven in kieszaken
- de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de
oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst;
- de plakbrieven van de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de Vlaamse
Landmaatschappij erkende maatschappijen, de plakbrieven van het Woningfonds van de Bond
van Grote en Jonge Gezinnen, het Vlaamse Woningfonds van de Grote Gezinnen; de
plakbrieven van het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen –
België – Stichting naar Belgisch recht, en die van de verenigingen die actief zijn bij de
opsporing van verdwenen kinderen of in strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen,
wanneer zij handelen in overleg met of op verzoek van het genoemde centrum;
De aanplakbiljetten, aangebracht in overtreding met huidig artikel, zullen verwijderd worden of
overplakt worden door andere affiches door de zorgen van het gemeentebestuur, op kosten en
risico van de overtreder.
Het is verboden de uithangborden van de huizen af te rukken, te veranderen of te bevuilen of
de plakbrieven, door de zorgen of met de toelating van het gemeentebestuur geplaatst, af te
rukken of op enigerlei wijze te bedekken.
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Het is verboden op de gevels en afsluitingen van de huizen en gebouwen met gelijk welk
voorwerp of middel opschriften aan te brengen, te krabbelen, ze te bevuilen of te schenden of
op welke wijze ook schade toe te brengen aan de gedenktekens en voorwerpen die dienen tot
algemeen nut of tot openbare verfraaiing.
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve intrekking van de vergunning uitspreken als de houder de daaraan verbonden voorwaarden niet naleeft.
De affiches of zelfklevers die in strijd met onderhavig reglement werden aangebracht, dienen
op het eerste politiebevel verwijderd te worden. Zo niet zal de overheid ambtshalve overgaan
tot de verwijdering, op kosten en risico van de overtreder en onverminderd een mogelijke
administra-tieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Art. 2
Onverminderd de eventuele administratieve sanctie uitgesproken door het college van burgemeester en schepenen in de voorziene gevallen, kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro, zij die de in overeenstemming
met onderhavig reglement aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig aftrekken, scheuren,
bevuilen of bedekken.

HOOFDSTUK 3 – DE OPENBARE VEILIGHEID EN DE VLOTTE
DOORGANG
Afdeling 3.1
Samenscholingen, betogingen, optochten
Art. 1
Het is verboden in de openbare ruimte, openbare gebouwen, galerijen en passages op voor
het publiek toegankelijk privé-gebied, samenscholingen, betogingen of optochten van gelijk
welke aard te organiseren, te veroorzaken en eraan deel te nemen, behoudens vergunning
van de burgemeester.
Art. 2
De vergunningsaanvraag moet minstens tien werkdagen voor de voorziene datum schriftelijk
aan de burgemeester gericht worden en moet de volgende elementen 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.
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De houders van een vergunning moeten zich schikken naar de voorwaarden vervat in de
machtiging. Het niet naleven van de voorwaarden brengt het onmiddellijk verval van de
vergunning met zich mee.
Diegene die de bepalingen van artikel 1 tot 2 overtreedt kan gestraft worden met een
administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 3.2
Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in de openbare ruimte
Art. 1
§ 1. Het is verboden in de openbare ruimte, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in
privé-eigendommen over te gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en
vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals:
1° voorwerpen gooien, stoten of lanceren, behoudens machtiging van de bevoegde overheid; deze bepaling is niet van toepassing op de sportdisciplines en spelen die in adequate
installaties worden verricht, noch op darts of jeu-de-boules op andere plaatsen dan in de
openbare ruimte;
2° gebruik maken van vuurwapens of wapens met samengeperste lucht, uitgezonderd in
stands die daartoe een vergunning hebben of in schietkramen op kermissen en
onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht;
3° klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen, constructies of allerhande installaties,
behoudens vergunning van de bevoegde overheid;
4° gewelddadige of lawaaierige spelen of oefeningen doen, behoudens vergunning van
de
bevoegde overheid;
5° allerhande werken verrichten, behoudens vergunning van de bevoegde overheid;
6° artistieke prestaties leveren, behoudens vergunning van de bevoegde overheid.
Wapens, munitie of vuurwerk dat gebruikt werd in strijd met bovenvermelde bepalingen,
worden in beslag genomen.
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de
administratieve intrekking van de vergunning uitspreken als de houder de daaraan verbonden
voorwaarden niet naleeft.
§ 2. Onverminderd de bepalingen van de wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening
dient bij elke bouwwerf voor de aanvang van de bouwwerken en tijdens de gehele duur ervan,
een mededeling aangebracht waaruit blijkt dat een bouwvergunning werd afgeleverd. Deze
mededeling gesteld op een formulier afgeleverd door de gemeente wordt voor een nieuwbouw
op een stevig bord aangebracht langs de straat, op een hoogte van minstens 1,50 m en van
maximum 2,00 m. Voor verbouwingswerken wordt de mededeling op een goed zichtbare wijze
aangebracht op de straatgevel van de eigendom waar de verbouwing plaats grijpt.
§ 3. De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg
kunnen verspreiden mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare
schermen.
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Diegene die de bepalingen van dit artikel niet naleeft kan gestraft worden met een
administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Art. 2
Het is verboden voor ieder persoon die in de openbare ruimte een activiteit uitoefent, ongeacht
of hij hiervoor een vergunning 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 verhinderen.
In geval van overtreding van onderhavig artikel kan de politie de activiteit onmiddellijk doen
stopzetten.
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de
administratieve intrekking van de administratieve vergunning uitspreken als de houder de
daaraan verbonden voorwaarden niet naleeft of als hij een bepaling van onderhavig artikel
schendt.
Indien de overtreder van deze bepalingen geen vergunning heeft, kan de overtreder gestraft
worden met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Art. 3
Het gebruik van skateboards in de openbare ruimte is enkel toegelaten op voorwaarde dat de
veiligheid van de voetgangers noch de vlotte doorgang in het gedrang wordt gebracht.
De burgemeester of het college van burgemeester en schepenen kan het echter verbieden op
de plaatsen die zij bepaalt.
Bij overtreding van dit artikel kan een administratieve geldboete worden opgelegd van
minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Art. 4
Behoudens vergunning van de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen
is het verboden in de openbare ruimte en in openbare plaatsen:
- inzamelingen en verzamelingen door middel van verkoop te houden;
- vermakelijkheden zoals fuiven, bals, tentoonstellingen, spektakels te organiseren of
feestverlichting aan te brengen.
Behoudens andersluidende dwingende bepalingen, moeten de vergunningsaanvragen
ingediend worden ten laatste vijftien werkdaqen voorafgaand aan de activiteit, met uitzondering
van fuiven en bals waar deze termijn is vastgesteld op drie maanden voorafgaand aan de
activiteit.
Art. 5
Onverminderd de andere bij onderhavig reglement voorziene bepalingen mag niemand, ook
niet tijdelijk, goederen uitstallen op de openbare ruimte zonder vergunning van de bevoegde
overheid en kan de overtreder bestraft worden met een administratieve geldboete van
minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
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In geval van overtreding van artikel 4 en artikel 5 kan de politie of de gemachtigde ambtenaar
de activiteit onmiddellijk laten stopzetten en kan de overtreder gestraft worden met een
administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Art. 6
Het is verboden aanstootgevende reclame, drukwerken of tekeningen uit te delen in de
openbare ruimte en in openbare plaatsen.
Behoudens vergunning van de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen,
is het verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, documenten, drukwerken
of reclame:
- voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen;
- stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare weg of op de drempel van
deuren en vensterbanken van gebouwen;
- reclame-, advertentie-en informatiebladen af te leveren in brievenbussen, waar de sticker met
opschrift ‘ Geen reclame, geen advertentie- en informatiebladen’ is aangebracht;
Indien de overtreder van deze bepalingen geen vergunning heeft moet hij, onverminderd de
mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete van minimum 50 euro tot
maximum 250 euro, de zaken onmiddellijk reinigen, zo niet houdt de gemeente zich het recht
voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Art. 7
Het is verboden, buiten de zalen voor spektakels of concerten en plaatsen voor
sportbijeenkomsten of vermakelijkheden, de voorbijgangers op de openbare weg 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. 8
Het is verboden op welke manier dan ook ieder concert, spektakel, vermakelijkheden en
bijeenkomsten op de openbare weg toegelaten door de burgemeester, te storen.
De toegang tot de scène is verboden voor ieder die er niet om dienstredenen hoeft te zijn.
Het is verboden voor het publiek bij spektakels, feesten, concerten of sport:
1° 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 de inrichting of degene die voor de
artiesten of sportlui voorbehouden zijn;
2° 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.
3° de stabiliteit en/of veiligheid van de installaties of plaatsen in gevaar te brengen door
hun gedrag.
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Diegene die de bepalingen van artikel 7 en artikel 8 overtreedt kan gestraft worden met een
administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 3.3
Plaatsing van bouwhijskranen
Art. 1
Iedere plaatsing van een bouwhijskraan in de openbare ruimte is onderworpen aan een
vergunning van het college van burgemeester en schepenen.
In geval van overtreding van artikel 1, kan de verantwoordelijke, bestraft worden met een
administratieve boete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Art. 2
§ 1. Ongeacht de plaats waar de bouwhijskraan wordt opgesteld, dient vóór iedere
ingebruikname van een bouwhijskraan en telkens als het Algemeen Reglement op de
Arbeidsbescherming (hierna genoemd ‘ARAB’) het opmaken van een proces-verbaal van
verificatie vereist, een fotokopij van dit document, opgesteld door een erkend organisme, te
worden opgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen, binnen een termijn van
drie weken vóór de montage of het opnieuw monteren.
§ 2. Onverminderd andere reglementaire bepalingen, dient de verantwoordelijke van de
bouwhijskraan de nodige maatregelen te nemen teneinde ten allen tijde de veiligheid in de
openbare ruimte en de omliggende private eigendommen te vrijwaren. Zo nodig kan het
college van burgemeester en schepenen bijkomende veiligheidsmaatregelen opleggen.
In geval van overtreding of indien geen gevolg wordt gegeven aan de bepalingen van artikel
2 §§ 1 en 2, kan het college van burgemeester en schepenen de administratieve schorsing of
de administratieve intrekking van de vergunning uitspreken.

Afdeling 3.4
Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte
Art. 1
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.

Goedgekeurd op 23 februari 2006

34

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 politieverzoek 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. 2
Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen, stoelen, banken, tafels, windschermen, aanplakborden of reclameborden en dergelijke
te plaatsen onder gelijk welke vorm of koopwaren in de openbare ruimte 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 bevelen van de machtiging die het verleend had aan de
uitbater indien deze laatste de voorwaarden niet respecteert die gesteld werden bij de toekenning van de voormelde machtiging.
Art. 3
Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw en ruimtelijke
ordening 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.
Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een vlaggenversiering waarvoor een algemene machtiging of een machtiging van de gemeente verkregen werd.
Art. 4
Onverminderd de voorschriften van de gewestelijke of gemeentelijke reglementen die ze
uitdrukkelijk verbieden, mag de externe installatie van hertz- of parabolische antennes die
radiodiffusie en televisie ontvangen, of gelijk welke andere gelijkwaardige ontvangstinstallatie,
worden toegelaten.
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 dat niet meer gebruikt wordt, moet worden verwijderd binnen de dertig dagen die volgen op de stopzetting van het gebruik ervan.
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In geval van niet-naleving van de voorwaarden die in de vergunning gesteld zijn, zal het college van burgemeester en schepenen de definitieve intrekking van de vergunning uitspreken.
Indien de eigenaar of gebruiker geen vergunning heeft, kan hij bestraft worden met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro en 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. 5
Zonder de toelating van de burgemeester mogen op de openbare weg geen laad- of
hijstoestellen, containers of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden.
Onverminderd de voorschriften van het verkeersreglement en van de lokale reglementering op
het stationeren van voertuigen is het parkeren van mobilhomes, caravans, opleggers van
vrachtwagens en dergelijke in de openbare ruimte verboden behoudens schriftelijke toelating
van de burgemeester.
Onverminderd de voorschriften van het verkeersreglement en van de lokale reglementering op
het stationeren van voertuigen is voor bedrijven, handelaars en zelfstandigen het parkeren van
voertuigen, welke dienen voor het vervoer van goederen en diensten of voor het
gemeenschappelijk vervoer van personen al dan niet bezoldigd, op dezelfde plaats, verboden
behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester en mits zich te schikken naar de
voorwaarden vervat in het toelatingsbesluit.

Art. 6
Indien om welke reden dan ook een persoon uit het huis dat hij/zij bewoont, wordt gedreven en
diens meubels op de openbare weg worden gezet, moet deze persoon ze op het moment van
de uitzetting verwijderen. Indien de eigenaar zijn goederen niet onmiddellijk verwijdert zullen
ze, ten gevolge van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten
particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van
vonnissen tot uitzetting (B.S. van 17 januari 1976) door de gemeente gedurende zes maanden
worden bewaard, behoudens het voortijdig ophalen ervan door de eigenaar. Na deze termijn
worden de goederen eigendom van de gemeente. De gemeente mag de kosten die zij
gemaakt heeft voor het weghalen en bewaren van de goederen aanrekenen aan de eigenaar
of zijn rechthebben-den.
Art. 7
Bomen en beplantingen op private eigendommen moeten zodanig gesnoeid worden dat iedere
tak die over de openbare weg hangt, zich op minstens 2,50 m. hoogte van de grond bevindt en
het uiteinde ervan zich op minstens 0,50 m. afstand van de rijweg bevindt.
Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de politie andere afmetingen opleggen
en de voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn na de desbetreffende
betekening verricht te worden. Indien er aan onderhavige bepaling geen gevolg wordt
gegeven, zullen de werken door het gemeentebestuur verricht worden op kosten en risico van
de in gebreke blijvende partij.
Bomen van gelijk welke aard en gelijk welke hoogte, hagen of struikgewas moeten derwijze
geplant en gesnoeid worden dat ze het verkeer op de openbare weg niet hinderen. De levende
afsluitingen moeten op minstens 50 cm. van de rooilijn of van de grenslijn tussen twee erven
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geplant worden en mogen niet hoger dan 2 m. zijn, behoudens andersluidende bepalingen in
stedenbouwkundige vergunningen. In de bochten of bij een kruising van wegen of waar zulks
ten bate van het zicht op de rijbaan noodzakelijk is mogen de levende afsluitingen niet hoger
zijn dan 1.20 m.
Hoogstammige bomen moeten op minimum twee meter van de rooilijn van de weg of van de
grenslijn tussen twee erven geplant worden.
In geval van overtreding, zal de verantwoordelijke persoon bestraft worden met een
administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro en zal hij de levende
afsluiting moeten inkorten binnen de drie werkdagen na ontvangst van het bevel, zoniet zal
zulks van ambtswege gebeuren op kosten van de overtreder7.
Art. 8
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.
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.
Art. 9
Ingangen van kelders en toegangen tot ondergrondse ruimten op de openbare weg mogen
slechts geopend worden:
- overdag en gedurende de tijd die nodig is voor de handelingen waarvoor de opening vereist
is.
- met inachtneming van alle maatregelen om de veiligheid van de voorbijgangers te
waarborgen. Tijdens de openstelling zal de eigenaar de nodige materiele voorzieningen treffen
of laten treffen, om ongevallen te voorkomen. Indien dit niet mogelijk is dan zal minstens de
aandacht van het publiek hierop gevestigd worden met daartoe geschikte middelen of
verkeerssignalisatie.
Beide voorwaarden zijn cumulatief.
Diegene die de bepalingen van artikel 1 tot en met artikel 9 overtreedt kan gestraft worden met
een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 3.5

7

Ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 27 september 2007
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Het gebruik van gevels van gebouwen
Art. 1
Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende huisnummer
goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen overeenkomstig de bepalingen van Afdeling
3.6 ‘ Nummering van huizen en gebouwen’ van onderhavig Hoofdstuk 3.
Art. 2
De 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, toe te staan dat aanduidingen van openbaar nut en
andere nutsvoorzieningen worden aangebracht.
Art. 3
Diegene die de bepalingen van artikel 1 t.e.m. artikel 3 overtreedt kan gestraft worden met een
administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 3.6
Nummering van huizen en gebouwen
Art. 1
De burgemeester of zijn gemachtigde stelt de nummering van de huizen en gebouwen en de
wijziging aan deze nummering vast, met inachtneming van de hierna volgende regels.
Art. 2
De hernummering gebeurt bij een algemene volkstelling. De burgemeester kan evenwel beslissen tot een gehele of gedeeltelijk tussentijdse hernummering. De burgemeester kan ook beslissen slechts enkele woningen of gebouwen te hernummeren.
Art. 3
1° De nummering van de huizen en gebouwen in een straat begint aan het uiteinde van de
straat dat het dichtst ligt hetzij bij een hoofdweg, hetzij bij het gemeentehuis;
2° In de straten die aan beide kanten bebouwd zijn, worden vanaf het straateinde met de laagste nummers, aan de linkerkant de onpare en aan de rechterkant de pare nummers aangebracht;
3° Straten en lanen die slechts aan één kant bebouwd zijn, evenals pleinen en woonerven,
krijgen een ononderbroken reeks van afwisselend pare en onpare nummers;
4° Indien er tussen reeds bebouwde percelen onbebouwde terreinen liggen, worden er voldoende nummers vrij gehouden voor de daar eventueel nog te bouwen huizen of gebouwen;
enkel ingeval van onvoldoende nummers kan worden gewerkt met een onderverdeling in letters.
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Art. 4
Iedere woning en ieder gebouw moeten in Arabische cijfers gemerkt worden met het door de
burgemeester of zijn gemachtigde vastgestelde nummer.
Art. 5
Bijgebouwen of aanhorigheden, zoals garages, loodsen, wagenhuizen, schuren, stallen, werkplaatsen en dergelijke, worden als bijhorigheden van het hoofdgebouw beschouwd en worden
niet afzonderlijk genummerd.
Art. 6
Het huisnummer moet goed zichtbaar en hecht aangebracht worden naast de belangrijkste
toegangsdeur; wanneer de voornaamste toegangsdeur niet aan de voorkant is gelegen of op
meer dan 6 meter van de openbare weg, moet het nummer worden aangebracht aan de voornaamste inrit, op of naast de brievenbus.
Art. 7
De cijfers moeten minimaal 5 cm groot zijn. Zij moeten goed contrasteren met de achtergrond
waarop zij zijn aangebracht. Zij moeten bestaan uit duurzaan, niet corroderend materiaal.
Art. 8
De huisnummers moeten worden aangebracht op een hoogte van minimaal 1 meter en maximaal 2 meter.
Art. 9
In geval van wijziging van het huisnummer mag het vorige niet behouden blijven. Van de wijziging wordt melding gemaakt in een register.
Art. 10
Wanneer in een gebouw verschillende appartementen zijn, moet niet alleen het nummer van
het hoofdgebouw worden vastgesteld, maar ook een nummering binnen het gebouw. Deze
aanvullende nummering geschiedt enkel in Arabische cijfers, van beneden naar boven en van
links naar rechts van de openbare weg naar het gebouw toekijkend. Het eerste cijfer geeft de
verdieping aan, het volgende cijfer het appartementnummer van die verdieping.
Het aanvullend nummer moet worden aangebracht in de inkomhal of, wanneer deze niet voor
het publiek toegankelijk is, op of naast de toegangsdeur van het appartement, evenals op de
overeenstemmende brievenbus.
Art. 11
Aan de verplichting nummering aan te brengen op de wijze zoals voorzien in dit reglement,
moet voldaan zijn binnen een termijn van 30 dagen.
Deze termijn gaat in:
1° voor huizen of gebouwen die nog niet genummerd werden, de dag waarop het aan te brengen nummer door de burgemeester of zijn gemachtigde wordt meegedeeld;
2° voor huizen of gebouwen die al genummerd zijn:
a) de dag van de voltooiing van om het even welk onderhouds- of veranderingswerk dat de
verwijdering van het nummer tot gevolg heeft gehad;
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b) de dag van het verzoek van de burgemeester of zijn gemachtigde om te voldoen aan deze
reglementering, indien vastgesteld werd dat het bestaande huisnummer ontbreekt of niet voldoende zichtbaar of leesbaar is;
3° voor huizen of gebouwen die samengevoegd worden: de dag waarop het te gebruiken huisnummer door de burgemeester of zijn gemachtigde wordt meegedeeld.
Art. 12
Het is verboden de nummers van de huizen of gebouwen eigenhandig te wijzigen of te verwijderen.
Art. 13
De bewoner van het huis of de verantwoordelijke voor het gebouw wanneer er meerdere eigenaars of huurders zijn, moeten ervoor zorgen dat het huisnummer in goede staat blijft. Wanneer hieraan niet is voldaan binnen de in artikel 11 bepaalde termijn, laat het gemeentebestuur, op kosten van de bewoner of de verantwoordelijke van het gebouw, een nieuw huisnummer aanbrengen.
Art. 14
Wanneer met het oog op een algemene volkstelling, of om het nummeren van de huizen of
gebouwen na te zien, te verbeteren of aan te vullen, de burgemeester beslist dat het nodig is
tot hernummering over te gaan, zal dit geschieden op kosten van het gemeentebestuur, door
en onder toezicht van de door de burgemeester aangeduide personen. De gevolgen van de
hernummering komen niet ten laste van het gemeentebestuur.
Vooraleer tot hernummering over te gaan, zal het bestuur de betrokkenen schriftelijk op de
hoogte brengen van deze beslissing.
Aan de bewoner of de verantwoordelijke van het gebouw wordt nochtans de gelegenheid geboden deze hernummering zelf en op eigen kosten uit te voeren, mits zij de hoger vermelde
bepalingen van dit reglement in acht nemen. Het werk moet echter uitgevoerd zijn op de datum
bepaald door de burgemeester of zijn gemachtigde.

Afdeling 3.7
Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen van de openbare
veiligheid
Art. 1
Het is verboden de geluidssignalen van brandweer, lokale of federale politie en andere
hulpdiensten te imiteren.
Art. 2
Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel
bestemd om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden.

Goedgekeurd op 23 februari 2006

40

Art. 3
Onbevoegde personen mogen niet binnendringen in gebouwen of voorzieningen van openbaar
nut die niet voor het publiek toegankelijk zijn.
De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot de onbezette gebouwen te verhinderen.
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. 4
Personen die daar door het gemeentebestuur niet toe werden gemandateerd, mogen geen
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.
Art. 5
Onverminderd de wettelijke voorschriften of reglementen, is het verboden elk gevaarlijk, giftig,
explosief of ontvlambaar product te bezitten, te bewerken of te vervoeren.
Diegene die de bepalingen van Hoofdstuk 3, Afdeling 3.7 overtreedt kan gestraft worden met
een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 3.8
Brandpreventie
Onderafdeling 1: Algemene bepalingen
Art. 1
Zodra er brand uitbreekt dienen de personen die het vastgesteld hebben, dit onmiddellijk te
melden, hetzij bij de politie, hetzij bij de dichtstbijzijnde brandweerdienst, hetzij op het centraal
noodoproepnummer. Indien mogelijk dienen zij eveneens de bewoners of gebruikers van het
pand te waarschuwen.

Art. 2
De personen die zich bevinden in een gebouw waar brand is uitgebroken, alsook in de
omringende gebouwen moeten:
1. onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van brandweer, burgerbescherming, politie of
andere openbare diensten waarvan de tussenkomst vereist is om het onheil te bestrijden;
2. de toegang tot hun gebouw mogelijk maken;
3. het gebruik van watertappunten en alle middelen om de brand te bestrijden waarover ze
beschikken mogelijk maken.
Art. 3
Onverminderd de bepalingen van het strafwetboek (art. 519 Sw.) is iedere eigenaar of huurder
verplicht schouwen waarvan hij gebruik maakt om brandstoffen, andere dan aardgas te verbranden minstens éénmaal per jaar door een geschoold vakman te laten reinigen.
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Art. 4
Zijn verboden op de openbare weg en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn: het
parkeren van voertuigen en het plaatsen, ook al is dit maar tijdelijk, van voorwerpen waardoor
de opsporing van, de toegang tot of het gebruik van waterbronnen voor het blussen van branden, kan verhinderd of onmogelijk gemaakt worden.
Art. 5
Het is verboden de signalisatie voor identificatie of het vinden van waterbronnen voor het
blussen van branden te beschadigen, te verbergen of te laten verbergen.
Art. 6
De brandkranen, deksels of luiken die de kamers met brandkranen en putten afsluiten, moeten
steeds vrij, goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn. Iedereen is verplicht er bij sneeuwval
voor te zorgen dat voor het eigendom dat hij bewoont, de toegang tot de brandkranen
vrijgehouden wordt.
Diegene die de bepalingen van artikel 4 tot en met artikel 6 overtreedt kan gestraft worden met
een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Art. 7
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. 8
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.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan gestraft worden met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Art. 9
§ 1. Elk gebouw of elke constructie die meer dan twee verdiepingen telt boven het gelijkvloers
en waarvan de hoofdingang niet uitgeeft op de openbare weg, moet toegankelijk zijn voor de
hulpvoertuigen.
De toegangsweg moet het verkeer, het parkeren en het aanwenden van het materiaal dat door
de hulpdiensten en de brandweer gebruikt wordt, toelaten.
§ 2. De 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.
§ 3. Deze toegangsweg zal aangeduid worden hetzij door wegmarkeringen, hetzij door elk ander signalisatiemiddel dat gepast geacht wordt.
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Diegene die de bepalingen van artikel 9, § 2 overtreedt, kan gestraft worden met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Onderafdeling 2: Brandpreventie voor inrichtingen van tijdelijke aard: markten, kermissen en tenten
Markten
Art. 10
§ 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. 11 - Inplanting en toegangswegen
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 ten allen tijde over een toegangsweg beschikken
waardoor aan volgende eisen voldaan wordt:
a) de lage gebouwen (LG) moeten kunnen benaderd worden tot op een afstand van 60 m of
minder
b) middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een
grote bezetting of met een bijzonder risico dienen ten allen tijde bereikbaar te blijven via de
openbare weg.
De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven, dit
met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.
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Art. 12 - Opstelling van de marktkramen
§ 1. Geen enkel marktkraam mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de
brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
§ 2. De rijen die gevormd worden door de marktkramen dienen minstens om de 30 m onderbroken te worden door een vrije ruimte van tenminste 1, 20 m.
§ 3.Tussen de gebouwen en de achterkant van de marktkramen dient steeds een doorgang
met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.
§ 4. Het is verboden om marktkramen te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een
afstand van minder dan 1m 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. 13 - Brandbestrijdingsmiddelen
§ 1. Alle marktkramen met een kook-, bak- of braadtoestel, en/of met een verwarmingstoestel,
moeten in het bezit zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid.
Het blustoestel 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 gehangen worden.
§ 3. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.
Art. 14 - Brandstoffen
§ 1. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op
een veilige manier opgesteld te worden, zodat 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 te worden voor een goede verluchting. 8
§ 3. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een barbecue of van
een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.
§ 4. Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn verboden.
8
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Artikel 15 - Elektrische installaties
§ 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 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 erkend organisme zoals aangeduid in artikel 275 van het Algemeen Reglement op de
Elektrische Installaties (hierna AREI) en artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder
9
zijn dan 13 maanden .
Art. 16
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 brandweerdienst
gevraagd te worden.
Kermissen
Art. 17
§ 1. Algemeen
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 moeten voldoen.
Onder een kermisattractie worden eveneens al zijn 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.

9
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Art. 18 - Inplanting en toegangswegen
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:
a) de lage gebouwen (LG) moeten kunnen benaderd worden tot op een afstand van 60 m of
minder;
b) 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 m vrij te blijven. Dit
met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.
Art. 19 - 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 m bedragen.
§ 2. Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de
brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
§ 3. De rijen die gevormd worden door de kermisattracties dienen minstens om de 30 m voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1, 20 m.
§ 4. Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een doorgang
met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.
§ 5. Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse hydranten of op
een afstand van minder dan 1m 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.20 - Brandbestrijdingsmiddelen
§ 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 en/of van een
verwarmingstoestel, 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. Deze 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. 21 - Brandstoffen
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§ 1. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op
een veilige manier opgesteld te worden, zodat 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, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een barbecue of van
een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.
§ 4. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.
Art. 22 - Elektrische installaties
§ 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.
§ 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
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. 23 - Slotbepalingen
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.

Tenten
Art. 24
§ 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.
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§ 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. 25 – Inplanting, toegangswegen en opstelling
§ 1. Geen enkele tent mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van tenten, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.
§ 2. Rondom elke tent zal steeds een vrije doorgang blijven met een breedte van minimum 1,
20 m. 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.
Art. 26 – Brandbestrijdingsmiddelen
§ 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 en/of een verwarmingstoestel, 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 te worden.
§ 3. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit branddeken 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. 27 - Brandstoffen
§ 1. De opslagplaats van brandstoffen zal steeds 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, zodat 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
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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.
§ 4. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een barbecue of van
een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.
§ 5. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.
Art. 28 - Elektrische installaties
§ 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
10
van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden.
Art. 29 – Uitgangen
§ 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. De netto oppervlakte wordt bepaald in overleg tussen de inrichter en de brandweer.
§ 2. Vanaf 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. 30 - Plaatsing- en gebruiksvoorschriften
Er moet een attest afgeleverd worden, waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd
conform de plaatsingsvoorschriften. De tent dient gebruikt te worden conform 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.

10

Ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 27 september 2007.
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Art. 31 - Slotbepalingen
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.
Art. 32
Inbreuken op Hoofdstuk 3, Afdeling 3.8, Onderafdeling 2 worden gestraft met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Onderafdeling 3: Brandveiligheid in horeca
Art. 33
§ 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 waar gelegenheid is tot verbruik
van eten of drinken door de bezoekers.
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, enz.
§ 3. Terminologie
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
a) “basisnormen”: het koninklijk besluit van 7 juli 1994 (en haar latere wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de
nieuwe gebouwen moeten voldoen.
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“netto-oppervlakte”: de oppervlakte die beschikbaar is voor de aanwezige personen, verminderd met de oppervlakte van vast meubilair, vestiaires en sanitair.
b) 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

A1

A1

A1

A3

A2

A2

A3

A3

A2

Lokaal
Technische lokalen +
stookplaatsen +
keukens
Evacuatiewegen +
publiek toegankelijke
lokalen
Gebouwen met één
bouwlaag

2° Vast meubilair
De bekledingen en de vullingen van het vast 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.
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 dit
reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen.
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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 m.
In horecazaken die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan
1,20 m, 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 brandveiligheidsverslag aangevraagd bij de burgemeester.
Het openhouden, openen of heropenen van horecazaken vermeld onder artikel 33 § 2 is onderworpen aan een “vergunning in het kader van het reglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken” af te leveren door de burgemeester, na advies van de brandweer. Deze toelating is steeds herzienbaar.
Art. 34 - Inplanting en toegangswegen
De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer.
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitdragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.
Art. 35 - 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 2 500 m2.
§ 2. Evacuatie van de compartimenten
a) 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
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personen bedraagt;
- 2 + n uitgangen waarbij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door
1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer
dan 500 personen bedraagt.
Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de 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.
b) De uitgangen
De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte.
Art. 36 - 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 een weerstand tegen brand overeenkomstig onderstaande
tabel te hebben :
Structuur van het gebouw
Aantal bouwlagen

Bovengrondse structuur

Dakstructuur

Ondergrondse structuur **

1

Stabiliteit ½ u

Stabiliteit ½ u

Rf 1 u

2

Rf ½ u

Rf ½ u*

Rf 1 u

>2

Rf 1 u

Rf ½ u*

Rf 1 u

* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door
een bouwelement met weerstand tegen brand ½ u.
** 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
In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ u.
De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van
alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand ½ u bezitten.
Art. 37 - 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 ½ u.
§ 2. Evacuatiewegen
1° De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand tegen brand van
de structurele elementen.
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m verwijderd
zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden.
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 dit reglement.
3° Trappen
De trappen hebben de volgende kenmerken:
a) evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van ½ u of dezelfde opvatting
van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand ½ u;
b) 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;
c) de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 m;
d) de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;
e) hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);
f) 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 m bedragen.
De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan
belemmeren.
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De af te leggen afstand van op elk punt van de horecazaak tot aan de dichtstbijzijnde uitgang
bedraagt maximaal:
- 20 m indien er maar één uitgang is;
- 25 m indien er 2 of meerdere uitgangen zijn.
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 m 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 ½ u hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de
uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de
laatste 3 m van deze evacuatieweg.
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 instellingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur naar
binnen draaien.
Voor instellingen 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 instellingen 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. 38 - Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten.
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§ 1. Technische lokalen en ruimten
a) Algemeen
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment.
b) Verwarming en brandstof
1° 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 m rond de stookinstallatie.
Indien de stookplaats gecompartimenteerd is door wanden met een brandweerstand van 1 u
en door zelfsluitende deuren met een brandweerstand van ½ u, 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.
2° 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.
3° 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.
§ 2. Keukens
Enkel keukens voorzien van een frituurtoestel dienen gescheiden te worden van de andere
bouwdelen door wanden met een brandweerstand van 1 u en door (bij brand) zelfsluitende
deuren of luiken met een weerstand tegen brand van ½ u.
Deze keukens, met een vast frituurtoestel, dienen niet gecompartimenteerd te zijn ten opzichte
van de horecazaak indien elk frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie dat gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel automatisch onderbreekt.

Art. 39 - Uitrusting van de gebouwen
§ 1. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie
a) Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten,
evenals aan het AREI.
b) Veiligheidsverlichting
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De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de
zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek 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 een goede werking bieden.
§ 2. Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen
Deze installaties 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.
a) Melding
Elke horecazaak moet voorzien zijn van een vast telefoontoestel met vermelding van de oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van
de horecazaak.
b) 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
a) De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen
b) Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand
en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.
c) 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.40 - Onderhoud en periodieke controle
§ 1. Onderhoud
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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 Externe
Dienst voor Technische Controle (EDTC):
Installatie
Personenliften

Controleorgaan
EDTC

Goederenliften

EDTC

CV en schouwen
Alarm *
Branddetectie *
Brandbestrijdingsmiddelen *
Individuele gasverwarmingstoestellen *
Gasinstallatie *
Laagspanning *
Veiligheidsverlichting
Veiligheidsverlichting
Hoogspanning behorende tot de zaak

BI/BP
BI/BP
BI/BP
BI/BP
BI/BP
BI/BP
EDTC
BI/BP
EDTC
EDTC

Periodiciteit
Zie reglementering ter zake
Zie reglementering ter zake
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
5 jaarlijks
5 jaarlijks
Jaarlijks
5 jaarlijks
Jaarlijks

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

§ 3. Veiligheidsregister
In elke horecazaak dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde personen. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen:
- vergunning in het kader van het reglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken
- de te volgen timing voor de nodige aanpassingen
- aantal toegelaten personen
- verslagen van de periodieke controles
- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van
toepassing)
Art. 41 - Overgangsbepalingen
Bij wijze van overgangsmaatregel kan de burgemeester voor bestaande inrichtingen termijnen
toestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren.
De toegestane termijn zal beperkt blijven tot 30 april 2009.
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De termijnen van de overgangsbepalingen worden opgelegd door de brandweer. Zij gebruikt
de volgende leidraad:
1. 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.
2. zes maanden: opmerkingen met betrekking tot de overige blusmiddelen en hun signalisatie, toegankelijkheid van de brandweer.
3. 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.42 - Afwijkingen
Onverminderd de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
(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 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.
Art. 43 - Strafbepalingen
Inbreuken op de bepalingen van Hoofdstuk 3, Afdeling 3.8, Onderafdeling 3 worden gestraft
met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 3.9
Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw, of
vrieskou, ijs en ijzel
Art. 1
De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden
over tweederden van hun breedte, met een minimum van 1,50 m. Deze verplichting berust op
de in artikel 1 van afdeling 2.2 vermelde personen.
De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg
gegooid worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.
Art. 2
IJskegels die zich vormen aan verheven delen van gebouwen die over de openbare weg
uitsteken, dienen verwijderd te worden.
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Deze verplichting geldt voor de in artikel 1 van afdeling 2.2 van onderhavig reglement beoogde
personen, volgens de erin vastgelegde bepalingen. Indien deze in gebreke blijven zullen de
ijskegels verwijderd worden door de gemeentelijke diensten, op kosten en risico van de in
gebreke blijvende partij.
Art. 3
Het is verboden op de openbare weg:
- water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;
- glijbanen aan te leggen;
- sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Art. 4
Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van sneeuw of ijs
op de treden van buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft de personen die
daartoe overgaan niet van hun verplichting tot onderhoud van trottoirs, overeenkomstig artikel
1 van afdeling 2.2 en artikel 1 van afdeling 3.9 van onderhavig reglement.
Diegene die de bepalingen van artikel 1 tot en met artikel 4 overtreedt kan gestraft worden met
een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Art.5
Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens
en waterlopen, zonder toelating van de bevoegde autoriteiten.

Afdeling 3.10
Ontspanningsactiviteiten en –plaatsen
Art. 1
§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
speelterrein.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt kan gestraft worden met een administratieve geldboete van minimum 50 tot maximum 250 euro.
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Afdeling 3.11
Verhuizingen, laden en lossen
Art. 1
Er mogen geen meubels of andere goederen geladen of gelost worden tussen 22 en 7 uur
zonder machtiging van de burgemeester/het college van burgemeester en schepenen.
Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen of andere goederen op de
openbare weg moet erop 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.
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan gestraft worden met een administratieve
geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Art. 2
Het is verboden voor het cliënteel van grote winkelcentra winkelkarren op de openbare ruimte
achter te laten. De uitbaters van grote winkelcentra zijn verplicht alle nodige maatregelen te
nemen die de naleving van deze bepaling mogelijk maken; bovendien dienen zij te zorgen voor
herkenbare winkelkarren.
Iedere overtreding op deze bepaling kan gestraft worden met een administratieve geldboete
van minimum 50 euro tot maximum 250 euro ten laste van de uitbater vermeld op de winkelwagentjes.

Afdeling 3.12
Bewegwijzering
Art.1
De verkeersborden en signalisatieborden geplaatst bij inname van het openbaar domein mogen geen anderstalige vermeldingen bevatten.
Signalisatie met anderstalige vermeldingen dient op het eerste verzoek van de politie te worden verwijderd en vervangen door eentalig Nederlandstalige borden, zoniet zal de gemeente
ambtshalve overgaan tot de verwijdering en de vervanging op kosten en risico van de overtreder.
De overtreding van deze bepaling kan bestraft worden met een administratieve geldboete van
11
minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Onderafdeling 1 – Wegwijzers voor bedrijven en instellingen
Art. 2
De plaatsing van wegwijzers alsook van signalisatie voor het aanduiden van een reisroute is
onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.
11
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De aanvraag dient vergezeld te zijn van een volledig inplantingsplan.
Art. 3
Indien de wegwijzers dienen geplaatst te worden op provincie- en/of gewestwegen zal de vergunning van het college van burgemeester en schepenen slechts afgeleverd worden na het
bekomen van een vergunning van de bevoegde wegbeheerder.
Art. 4
De gemeentediensten staan in voor de levering, plaatsing en het onderhoud van de wegwijzers
en palen onder de in het belastingsreglement en retributiereglement bepaalde voorwaarden.
De wegwijzers (borden en palen) blijven eigendom van de gemeente.
Art. 5
De burgemeester is gemachtigd om niet vergunde wegwijzers ambtshalve te laten wegnemen
onder de in het retributiereglement bepaalde voorwaarden.
Onderafdeling 2 : Tijdelijke bewegwijzering en signalisatie voor het aanduiden van een
reisroute
Art. 6
De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke vergunning voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering en signalisatie voor het aanduiden van een reisroute dient vergezeld te zijn
van een volledig plan.
De vergunning wordt uitsluitend verleend vanuit het oogpunt van de gemeente en ontslaat de
vergunninghouder niet van de verplichting van andere overheden alle andere vergunningen te
bekomen die eventueel mochten vereist zijn.
Art. 7
De vergunninghouder staat zelf in voor de plaatsing en verwijdering van de tijdelijke bewegwijzering en signalisatie voor het aanduiden van een reisroute, zoals bepaald in de vergunning.
Art. 8
De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan tijdelijke
bewegwijzering of signalisatie voor het aanduiden van een reisroute of voor schade aan derden, die voortspruiten uit de opstelling of opstellingswijze van de bewegwijzering en signalisatie.
De gemeente kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor diefstal van de bewegwijzering of signalisatie.
Art. 9
Bij gebrek aan een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden
overtreedt, zal de bewegwijzering en signalisatie ambtshalve verwijderd worden op kosten van
de overtreder onder de in het retributiereglement bepaalde voorwaarden.

Goedgekeurd op 23 februari 2006

62

In geval van ambtshalve verwijdering van de bewegwijzering en signalisatie worden deze laatsten eigendom van de gemeente.

HOOFDSTUK 4 – DE OPENBARE RUST
Afdeling 4.1
Hinderlijke activiteiten
Art. 1
Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke
en voorafgaande gemotiveerde toelating van de burgemeester, is het verboden op het
openbaar en het privaat domein van de overheid het gelaat zodanig te bedekken dat
identificatie van de persoon onmogelijk is.
Het in het voorgaand lid voorziene verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt, zoals bijvoorbeeld
carnaval, processies, georganiseerde stoeten, Sinterklaas, Kerstmis, e.a.
Het dragen van een wapen of enig ander gevaarlijk voorwerp is verboden.
Art. 2
Het is verboden tijdens kerkelijke diensten in de omgeving van de kerken en/of gebedsplaatsen, gerucht te maken of daden te stellen die storend zouden zijn.
Art. 3
Het college van burgemeester en schepenen kan iedere tentoonstelling, verspreiding en handel van boeken, audiovisuele middelen of van ieder ander voorwerp dat aanzet tot geweld,
haat en/of in tegenstrijdigheid is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verbieden.
Art.4
Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de bewoners te storen.
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
vergunning vereist is.
Diegene die de bepalingen van artikel 1 tot en met artikel 4 overtreedt, kan gestraft worden met
een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 4.2
Geluidsoverlast
Art. 1
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Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door
geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te
wijten is aan een gebrek aan voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners te verstoren,
12
is verboden.
Lawaai of rumoer dat wordt veroorzaakt door spelende kinderen kan niet worden beschouwd
als overlast. 13
Art. 2
Bij het laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen dienen deze zo veel mogelijke
gedragen te worden en niet gesleept, verplaatst of geworpen. Als de voorwerpen omwille van
hun afmetingen of hun gewicht niet kunnen gedragen worden, dienen zij uitgerust te zijn met
14
een voorziening waardoor ze zo geluidloos mogelijk kunnen verplaatst worden.
Art.3
Behoudens vergunning van de burgemeester zijn volgende zaken verboden op de openbare
weg:
1. stem-, instrumentale of muzikale audities;
2. het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven produceren
of reproduceren;
3. kermisparades en –muziek.
Art. 4
Onverminderd de wetten, besluiten en reglementen betreffende de strijd tegen lawaai, mag de
intensiteit van geluidsgolven geproduceerd in private eigendommen de milieukwaliteitsnormen
voor geluid in open lucht en binnenshuis zoals toepasselijk in het koninklijk besluit van 24
februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private
inrichtingen (B.S. van 26 april 1977) niet overschrijden. Het geluid in voertuigen die zich op de
openbare weg bevinden, als ze hoorbaar zijn op de openbare weg, mogen het niveau van het
straatgeluid niet overschrijden. De overtredingen tegen onderhavige bepaling die aan boord
van de voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan.
15

Art. 5
§1 Op kampeerterreinen, terreinen van jeugdcentra, sportterreinen en dergelijke mogen de
geluidsinstallaties niet gebruikt worden tussen 22 uur en 7 uur, tenzij voor dringende mededelingen. Overdag mag het geluid voortgebracht door dergelijke geluidsinstallaties niet van aard
zijn de rust van de inwoners te verstoren.
§2 De maximum geluidssterkte van de installatie dient in verhouding te staan tot de uitgestrektheid van het terrein.
Art. 6

16
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Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is
buiten het voertuig. Een uitzondering wordt gemaakt voor geluid voortgebracht voor het maken
van reclame en publiciteit; dit wordt geregeld in artikel 7 van onderhavige afdeling.
Art.717
§1 Het is verboden geluidsvoortbrengende middelen te gebruiken voor verkiezingspropaganda,
voor het maken van reclame of om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of
het verlenen van een commerciële dienst, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toelating
van de burgemeester. In deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
§2 Deze toelating kan slechts worden toegekend tussen 7 uur en 22 uur. Het voortgebrachte
geluid mag evenwel niet van aard zijn de rust van de inwoners te verstoren.
Art.818
Het geluid voortgebracht door andere dan hierboven vermelde toestellen om geluid voort te
brengen mag niet van aard zijn de rust van de inwoners te verstoren.
Art.919
§ 1. Het geluid voortgebracht door voertuigen mag niet van aard zijn de rust van de inwoners te
verstoren als het voortkomt hetzij uit een ongewone wijze van besturen, hetzij uit het herhaaldelijk gas geven in vrije loopstand, hetzij uit het niet oordeelkundig gebruik van remmen.
§ 2. In de open lucht op minder dan 100 meter van woningen is het verboden koelinstallaties of
andere installaties op voertuigen draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat, uitgezonderd tijdens het laden en lossen.
§ 3. Artikel 9 § 2 is niet van toepassing op markten, kermissen en feestelijkheden.
20

Art.10
§ 1. Onverminderd de wettelijke voorschriften terzake mag het gebruik van met motoren aangedreven speeltuigen en andere voertuigen om oefeningen, vertoningen, persoonlijke of
groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of in te richten op openbaar en op privaat domein niet van aard zijn de rust van de inwoners te verstoren tenzij mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester. In de toelating kunnen bijzondere voorwaarden
worden opgelegd.
§ 2. Het voortgebrachte geluid mag niet van aard zijn de rust van de inwoners te verstoren.
Art.1121
Onverminderd de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen dienaangaande, is het verboden, op openbaar of privaat domein, gebruik te maken van vuurwapens, wapens met samengeperste lucht of vreugdesalvo’s af te vuren tenzij mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester. In deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
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Art.12
§ 1. De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing op de inrichtingen die gewoonlijk
voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is het er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten.
§ 2. Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bestrijding van geluidshinder, mag
het geluid binnen de voor het publiek toegankelijke inrichtingen, zowel overdag als 's nachts,
het niveau van het straatlawaai niet overschrijden dat hoorbaar is op de openbare weg. De
waarden vastgelegd bij bovengenoemd koninklijk besluit van 24 februari 1977 zijn van toepassing.
§ 3. Het is verboden voor uitbaters van voor het publiek toegankelijke inrichtingen, café-, cabaret-, restauranthouders en uitbaters van danszalen en in het algemeen degenen die wijn, bier
of andere dranken verkopen, hun inrichting af te sluiten zolang er zich één of meer klanten
bevinden.
§ 4. De politie kan de voor het publiek toegankelijke inrichtingen laten ontruimen en sluiten als
wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden kan
storen.
§ 5. De toegang tot de voor het publiek toegankelijke inrichtingen kan verboden worden aan
personen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt.
Als de wanorde of het lawaai blijft aanhouden, kan de burgemeester iedere maatregel nemen
die hij nuttig acht om een einde te stellen aan de storing, meer bepaald door de tijdelijke sluiting van de inrichting te bevelen gedurende de uren en voor de duur die hij bepaalt en dit gedurende een periode van maximum 3 maand.
Art.1322
§ 1. De burgemeester, de lokale politiediensten en de technische ambtenaren van de gemeenten, zoals bedoeld in art. 58, 1° van Titel I van Vlarem zijn volgens de hen toegewezen bevoegdheden belast met het toezicht en de controle op de uitvoering van de bepalingen van
afdeling 4.2.
§ 2. Bij vaststelling, door de politie of een bevoegd ambtenaar, van een overtreding van bovenstaande bepalingen kan, om de rust van de inwoners te vrijwaren, het onmiddellijk
stopzetten van de verstorende activiteit opgelegd worden.
§ 3. Voor zover door wetten, decreten, besluiten en algemene of provinciale verordeningen
geen andere straffen voorzien zijn, worden de inbreuken op afdeling 4.2 gestraft met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 4.3
Gebruik van tuin-, hobby en bouwwerktuigen
Art. 1

22
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Het gebruik van tuin-, hobby en bouwwerktuigen, die door een motor worden aangedreven, is
verboden op zondagen en wettelijke feestdagen. Op andere dagen is het gebruik ervan verboden tussen 22u en 7u.23
Bij gebrek aan een opgelegde strafsanctie kan iedere overtreding op deze bepaling gestraft
worden met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 4.4
Afstelling van motoren
Art. 1
Het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot de luidruchtige afstelling van motoren,
ongeacht hun vermogen.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan gestraft worden met een
administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 4.5
Alarmsystemen
Art. 1
De voertuigen die zich in de openbare ruimte of op privaateigendommen bevinden en gebouwen die uitgerust zijn met een alarmsysteem, mogen in geen enkel geval de buurt verstoren.
De eigenaar van een voertuig of gebouw 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 hulpdiensten de nodige maatregelen nemen om een einde te
stellen aan deze hinder, op kosten en risico van de overtreder.
Onverminderd de bovengenoemde maatregelen die zich opdringen om de hinder te
beëindigen, kan de eigenaar van een voertuig of gebouw waarvan het alarm zonder geldige
reden hinder veroorzaakt, gestraft worden met een administratieve geldboete van minimum 50
euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 4.6
Gebruik van vogelschrikkanonnen
Art.1 24
Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met
inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt het geluid laten horen van krijsen23
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de vogels om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is
enkel toegestaan mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.
Art. 2
Vogelschrikkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter
van een woongebied zoals bepaald in de ontwerpgewestplannen of gewestplannen en/of andere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen en op een afstand van minstens 300
meter van een woning alsook op een afstand van minstens 200 meter van de openbare weg.
Art. 3
Het gebruik van vogelschrikkanonnen is verboden tussen 22 u en 7 uur25.
Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald.
26

Art. 4
De machtiging kan maximaal voor een duur van 3 weken na elkaar worden toegestaan, uitsluitend in de periode van 15 april tot 15 juni. Langer gebruik vereist het indienen van een nieuwe
aanvraag.
Art. 5
Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren.
Art. 6
De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten
aanzien van de hindergevoelige plaatsen of gebieden vermeld in artikel 2.
Art. 7
De ambtenaren van de lokale politie, de agenten en de technische ambtenaren van de gemeente als bedoeld in artikel 58.1° van Titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem) zijn belast met het toezicht op de naleving van dit reglement en de
vaststelling van overtredingen.
Art. 8
Voor zover hiervoor door andere wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen
geen bijzondere straffen zijn uitgevaardigd, worden de inbreuken van Hoofdstuk 4, Afdeling
4.6, gestraft met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 4.7
Lichtpollutie
Art.1
Behoudens schriftelijke en voorafgaande 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 laserlichtbundels of gelijk-

25
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aardig licht. Onverminderd andere reglementaire bepalingen moet elke uitbater de nodige
maatregelen nemen om lichtpollutie te voorkomen.
Degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt kan gestraft worden met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 4.8
Dierengeluiden
Art.1
De eigenaars of houders van dieren moeten alle maatregelen treffen om aanhoudende en/of
storende geluiden, veroorzaakt door dieren, te voorkomen.
Voor zover wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen andere straffen
voorzien, kan degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt gestraft worden met een ad27
ministratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

Afdeling 4.9

28

Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
Art. 1
Dit reglement is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op
het grondgebied van de gemeente die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van
artikel 2, worden beschouwd als een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie.
Art. 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan:








27
28

uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak
(maar niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat.
vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een
adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de wet van 10
november 2006 van toepassing is,uitgeoefend worden.
nachtwinkel: een vestigingseenheid die
a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de
rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld
c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²
d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt
privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten

Ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 27 september 2007
Ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2008

Goedgekeurd op 23 februari 2006

69





vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie verleend door het college van burgemeester en schepenen zoals omschreven in artikel 18§1 van de wet van 10 november 2006.
uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan een
aantal uitbatingsvoorwaarden.

Art. 3 Sluitingsuren
3.1

Nachtwinkels

In afwijking van artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, mogen nachtwinkels geopend zijn
van 18 uur ’s avonds tot 1 uur ’s morgens van zondag tot en met donderdag, en van 18 uur
’s avonds tot 2 uur ’s morgens op vrijdag en zaterdag.
3.2

Private bureaus voor telecommunicatie

In afwijking van artikel 6,d) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren
in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot private bureaus voor telecommunicatie toegelaten van 5 uur tot 20 uur.
Art. 4
§ 1. De vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie is
onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen.
Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen.
§ 2. Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van
een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie weigeren op grond van:
- de ruimtelijke ligging van de handelszaak
Er wordt enkel een vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel, respectievelijk privaat bureau voor telecommunicatie verleend indien de nieuwe vestigingseenheid zich niet
bevindt in een straal van 1.5 km in vogelvlucht gemeten vanaf een bestaande vestigingseenheid.
- de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust
Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de
politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid
en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.
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Art. 5
§1. Voor elke uitbating van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie zoals
bedoeld in artikel 2 van dit reglement, moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning
aanvragen.
§2. Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die worden opgericht na
de inwerkingtreding van onderhavige afdeling, moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.
§3. Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die bestaan op het
ogenblik van de inwerkingtreding van afdeling 4.9, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 3 maanden na de inwerkingtreding van deze afdeling een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning
wordt verleend of geweigerd.
§ 4. De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:
1. een brandveiligheidsonderzoek:
een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door
de brandweer.
2. een stedenbouwkundig onderzoek :
een onderzoek naar de conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt onderzocht of
de vestigingseenheid beschikt over de nodige stedenbouwkundige vergunningen en in
overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Dit onderzoek is
niet van toepassing voor vestigingseenheden die over een vestigingsvergunning beschikken.
3. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten:
een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer of enige andere vergunning
die wettelijk voorgeschreven is.
4. een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling
van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die be
trekking hebben op de instelling en de exploitant.
5. een moraliteitsonderzoek: een onderzoek naar zedelijkheid
van de exploitant, inbreuk op de drugswetgeving, aanwijzingen van fraude, …(gevoerd door
de politie).
§5 De vergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting
voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.
§6 De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de
burgemeester.
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§7 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie en kan niet worden
overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.
§8 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten
opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
§9 De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende
ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.
Art.6
§ 1. Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting bevelen van
de nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie die worden uitgebaat in overtreding
op onderhavig gemeentelijk reglement.
§ 2. Bij het niet-respecteren van de in artikel 3 voorziene openingsuren gelden de strafbepalingen zoals voorzien in artikelen 19 tot en met 22 van de wet van 10 november 2006 betreffende
de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.
§3 Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van de
onderhavige afdeling overeenkomstig artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet bestraft met een:
 een administratieve geldboete van maximum 250 euro
 een administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning voor de nachtwinkel
 een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel.’

Afdeling 4.10
Sluitingsuren van horecazaken met dansgelegenheid 29
Artikel 1
De uitbaters van horecazaken met dansgelegenheid die niet milieuvergunningsplichtig zijn,
moeten hun zaak sluiten tussen 03.00 uur ’s nachts en 07.00 uur ‘s morgens.
Artikel 2
De vermelding van het sluitingsuur dient door de zorgen van de uitbater op duidelijke en zichtbare wijze in de gelagzaal uitgehangen worden.
Artikel 3
Het is verboden zich in een der hierboven genoemde inrichtingen te bevinden na het sluitingsuur en in voorkomend geval zullen de verbruikers door de politie verzocht worden het lokaal te verlaten.

Artikel 4

29

Ingevoegd bij gemeenteraadsbeslissing van 25 september 2008.

Goedgekeurd op 23 februari 2006

72

De burgemeester is gemachtigd om op bepaalde dagen, al dan niet op verzoek van de betrokken handelaar, het in artikel 1 opgelegde sluitingsuur op een later tijdstip vast te stellen.
Artikel 5
De overtreders worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van minimum 50
euro tot maximum 250 euro. In geval van herhaling kan de zaak tot maximaal drie maanden
gesloten worden.

HOOFDSTUK 5 – DE GROENE RUIMTEN
Art.1
In de zin van dit hoofdstuk verstaat men onder groene ruimten de openbare plantsoenen,
parken, tuinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor
het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen of ontspanning.
Art.2
Dit hoofdstuk is van toepassing op alle gebruikers van de groene ruimten.
Art.3
De bevoegde overheid kan de openingsuren van de openbare parken en tuinen bepalen.

Art.4
De toegang tot de openbare parken en tuinen is op eigen risico van de bezoekers van
zonsondergang tot - opgang, net als bij stormweer.
De bevoegde overheid kan er indien nodig de sluiting van bevelen.
Art.5
Niemand mag in de groene ruimten overgaan tot spelen die de gebruikers kunnen hinderen of
de rust van de plaats of van de bezoekers kunnen verstoren.
Art.6
Behoudens door de bevoegde overheid afgegeven vergunning mag geen enkel motorvoertuig
in groene ruimten circuleren.
Art.7
Niet-gemotoriseerde voertuigen, paarden, vee, fietsen, skateboards zijn verboden in groene
ruimten.
Voorgaand lid geldt niet voor kinderwagens, rolstoelen voor mindervaliden en fietsen bestuurd
door kinderen jonger dan 11 jaar voor zover hun gedrag de veiligheid van de andere
gebruikers niet in het gedrang brengt.
Art.8
Het is verboden vuur te maken in groene ruimten, behoudens een machtiging.
Art.9
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Het is verboden in groene ruimten reclameborden of -affiches te plaatsen of andere
commerciële reclamemiddelen te gebruiken zonder vergunning van de bevoegde overheid.
Art.10
§ 1. Het is verboden dieren binnen te brengen in speelterreinen met uitzondering van
politiehonden en assistentiehonden.
§ 2. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden gevaarlijke dieren of
omvangrijke 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 artikel 7
van hoofdstuk 6 van onderhavig reglement.
§ 4. Het is verboden in groene ruimten voedsel voor zwervende dieren of duiven achter te
laten, neer te leggen of te werpen.
Art. 11
Het is verboden te hengelen op de gemeentelijke vijvers behoudens een machtiging.
Art. 12
Het is verboden in groene ruimten te kamperen in een tent, enig voertuig, caravan of
mobilhome te verblijven, te slapen, behoudens vergunning afgeleverd door het college van
burgemeester en schepenen.

Art. 13
Het is verboden de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, voor
andere spelen of sporten of voor andere doeleinden te gebruiken, behoudens vergunning
afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 14
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.
Art. 15
Het is verboden knoppen en bloemen of planten te verwijderen.
Het is verboden bomen te verminken, schudden of ontschorsen; takken, bloemen of andere
planten af te rukken of af te snijden; palen of andere voorwerpen voor de bescherming van
aanplantingen uit te rukken; wegen en dreven te beschadigen; zich te begeven in bloemperken
en -tapijten, ze te vernietigen of te beschadigen en in bomen te klimmen.
Het is eveneens verboden op kunstwerken te klimmen en op plaatsen te komen waar dit
volgens de opschriften verboden is.
Art. 16
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§ 1. Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen, is de toegang
tot grasperken verboden voor alle personen, dieren en voertuigen.
§ 2. Grasperken die mogen betreden worden, zijn aangeduid door specifieke borden.
§ 3. De toegang tot de grasperken gebeurt op verantwoordelijkheid van de gebruikers.
§ 4. Het is 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.
§ 5. Het college van burgemeester en schepenen kan op advies van de technische dienst van
de groene ruimten afwijken van onderhavig artikel voor de organisatie van uitzonderlijke
evenementen.
Diegene die de bepalingen van artikel 4 tot en met 16 overtreedt, kan gestraft worden met een
administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

HOOFDSTUK 6 – DIEREN
Art. 1
Het is verboden in de openbare ruimte:
1. eender welk dier te laten rondzwerven; rondzwervende dieren dienen geplaatst te worden
overeenkomstig artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren (B.S. van 3 december 1986);
2. dieren achter te laten in een geparkeerd voertuig als dat een gevaar of ongemak kan
opleveren voor personen of voor de dieren zelf; deze bepaling is ook van toepassing in
openbare parkings en plaatsen;
3. agressieve dieren of dieren die personen of andere dieren bijten bij zich te hebben, als ze
geen muilband dragen; deze bepaling is ook van toepassing in voor het publiek toegankelijke
plaatsen;
4. dieren bij zich te hebben waarvan het aantal, het gedrag of de gezondheidstoestand de
openbare veiligheid en openbare gezondheid in het gedrang zouden kunnen brengen.
5. te komen met gevaarlijke dieren of deze te kijk te stellen zelfs in gesloten kooien of
voertuigen. Dit verbod is niet van toepassing op de rondreizende circussen, die de gemeente
doorkruisen of toelating bekomen hebben er op te treden.
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan gestraft worden met een
administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
Art. 2
Het houden van wilde of exotische dieren is verboden, behoudens andersluidende hogere
wetgeving.
Bij gebrek aan hogere wetgeving, is het houden van wilde en exotische dieren verboden,
behoudens voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen.
Art. 3
Het is verboden op het grondgebied honden en andere dieren te houden, te bewaken of te
begeleiden die een gevaar betekenen voor de fysische integriteit van mensen, dieren of
goederen.
De dieren die een levensgevaar of gevaar voor de fysische integriteit van personen of de
veiligheid van goederen betekenen, kunnen in de plaatsen die toegankelijk zijn voor het
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publiek aan het vrije bezit van de eigenaar of aan de bezitter ervan onttrokken worden door
een politieagent voor het bewaren van de openbare rust en dit op kosten van de eigenaar of
de bezitter.
Art. 4
Behoudens vergunning is het africhten van een dier in de openbare ruimte verboden
Deze bepaling is niet van toepassing op de africhting van dieren door de politiediensten.
Art. 5
De dieren moeten met alle middelen vastgehouden worden, en minstens met een korte
leiband, op iedere plaats van de openbare weg, met inbegrip van de openbare parken, en in
galerijen en passages op voor het publiek toegankelijk privé-gebied met uitzondering van
honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een kudde begeleiden, die voor een
reddingsoperatie worden ingezet en politiehonden.
Art. 6
De eigenaars van dieren of de personen die al is het maar occasioneel de dieren bewaken,
dienen erover te waken dat deze dieren:
- de omstanders op geen enkele manier storen;
- de aanplantingen of andere voorwerpen in de openbare ruimte niet beschadigen.
Art. 7
Overeenkomstig artikel 1 van afdeling 2.1 van onderhavig reglement zijn de personen die een
hond begeleiden, verplicht te zorgen voor de opruiming van de uitwerpselen van de hond in de
openbare ruimte, met uitzondering van speciaal daartoe ingerichte plaatsen.
De eigenaar of begeleider van één of meerdere honden, uitgezonderd blinden, is ertoe
gehouden steeds in het bezit te zijn van een niet gebruikt zakje voor het verwijderen van de
uitwerpselen van zijn hond. Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie getoond
worden.
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete van
minimum 50 euro tot maximum 250 euro moet diegene die dit artikel overtreedt, de zaken
onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente het recht voor het te doen op kosten en risico
van de overtreder.
Art. 8
Het is verboden op de openbare ruimte voertuigen en andere goederen te doen bewaken door
honden, ook al zijn deze vastgebonden of in het voertuig geplaatst.
Art. 9
Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke inrichtingen
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.10
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Het is verboden dieren te slachten voor particulier gebruik (bestemd voor het eigen gebruik van
de eigenaar van het dier en zijn gezin) buiten het slachthuis, behoudens schriftelijke en
voorafgaande registratie en aangifte aan het gemeentebestuur.
Rituele slachtingen van dieren mogen uitsluitend plaatsvinden in erkende slachthuizen of in
een inrichting erkend door de bevoegde minister op voorwaarde dat de eigenaar ten minste
twee volle dagen (48 uur) vooraf een slachtingaangifte doet bij het gemeentebestuur van zijn
woonplaats. Rituele slachtingen thuis zijn ten allen tijde verboden.
Diegene die de bepalingen van artikel 8 tot en met artikel 10 overtreedt kan gestraft worden
met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

HOOFDSTUK 7 - KLEIDUIFSCHIETEN
Art.1
Het kleiduifschieten, evenals het elektronisch kleiduifschieten mag slechts georganiseerd
worden mits schriftelijke en voorafgaande toelating daartoe van de burgemeester.
Deze toelating dient zich te bevinden op de plaats van het gebeuren en dient door de
organisatoren voorgelegd te worden aan de politie wanneer deze daarom verzoeken.
In geval van overtreding van de bepalingen van onderhavig artikel kan het college van
burgemeester en schepenen de administratieve schorsing of de administratieve intrekking van
de toelating uitspreken.

HOOFDSTUK 8 - AMBULANTE HANDEL
Art. 1
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van Hoofdstuk 9, bepaalt het college van
burgemeester en schepenen de vaste standplaatsen die voorbehouden zijn voor de
uitoefening van de ambulante handel.
De plaatsen waar ambulante handel mag worden uitgeoefend mogen enkel bezet worden mits
de schriftelijke en voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen.
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt, zal worden gestraft met een administratieve
geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro. Onverminderd de toepassing van een
administratieve geldboete, kan worden overgegaan tot sluiting of verwijdering van het kraam.
Art. 2
Personen die ambulante handel uitoefenen, mogen er hun aanwezigheid niet aankondigen
door geroepen of gesproken boodschappen of met andere middelen.
Diegene die dit artikel overtreedt, zal worden gestraft met een administratieve geldboete van
minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
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In geval van herhaling kan het college van burgemeester en schepenen de administratieve
schorsing of de administratieve intrekking van de vergunning uitspreken.
Art. 3
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.
Onverminderd artikel 33 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene
regeling van de politie op het wegverkeer (B.S. van 9 december 1975) mogen deze
handelaars, om het cliënteel van hun komst te verwittigen, geen gebruik maken van
geluidsmiddelen die de openbare rust kunnen verstoren.

HOOFDSTUK 9 – MARKTEN
Afdeling 9.1
Algemeen
Art. 1
§ 1. De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht.
§ 2. Gezien de ingebruikname van de openbare ruimte van de gemeente, worden de markthouders verzocht eerbied op te brengen voor het Nederlandstalig taalstatuut van de gemeente.30
Art. 2
Vooraleer een standplaats in te nemen, dienen de markthandelaars in het bezit te zijn van een
machtiging om ambulante activiteiten uit te oefenen.
Diegene die dit artikel overtreedt, kan worden gestraft met een administratieve geldboete van
minimum 50 euro tot maximum 250 euro. Onverminderd de toepassing van een administratieve
geldboete kan worden overgegaan tot onmiddellijke sluiting of verwijdering van de kramen/standen.

Afdeling 9.2
Openbare markt te Grimbergen Centrum en Strombeek-Bever
Art. 1
Op iedere zondagvoormiddag van 8 uur tot 13 uur wordt door het gemeentebestuur een openbare markt voor de verkoop van voedingswaren, bloemen en planten georganiseerd op volgende twee openbare domeinen:
- ter hoogte van het Kerkplein te 1850 Grimbergen met in totaal 13 vaste standplaatsen + 1
losse standplaats van max. 3 m. in de lengte en max. 3 m in de breedte.

30

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2008.
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- op het Sint-Amandsplein te 1853 Grimbergen met in totaal 6 vaste standplaatsen + 1 losse
31
standplaats van max. 3 m. in de lengte en max. 3 m. in de breedte.
De afmetingen van de standplaatsen bedragen van 3 m. tot 15 m. in de lengte en max. 3 m. in
de breedte.
Op bijzondere zondagen, b.v. kermissen en andere feestelijkheden wordt er geen markt georganiseerd. Dit wordt in onderling overleg met het gemeentebestuur en het marktcomité bepaald.
Art. 2
De standplaatsen die niet het voorwerp zijn van een abonnement, zijnde de 5% voor losse
deelnemers, worden verdeeld volgens chronologische volgorde van aankomst op de markt.
De houders van de machtiging als werkgever dienen zich vóór het openingsuur aan te bieden
op het politiecommissariaat.
Art. 3
Door de abonnees dient een overeenkomstig de gemeenteraad vastgestelde indirecte belasting op het gebruik van de openbare ruimte ter gelegenheid van zondagsmarkten betaald te
worden.
De vaste standplaats(en) moet(en) bezet zijn te 8 uur.
De markthandelaar met vaste standplaats(en) moet de standplaats(en) innemen ten vroegste 1
uur voor de aanvang van de opening van de markt.
De wegmarkeringen moeten strikt nageleefd worden.
Buiten de openingsuren van de markt mag niet aangekocht of verkocht worden.
Hij die zijn koopwaar niet heeft afgeladen op het openingsuur, mag deze alvorens zulks volledig is gebeurd niet verkopen.
De marktleider of zijn afgevaardigde kan elk vervoermiddel dat hinderend is voor de goede
gang van zaken op de markt laten verwijderen en kan zich hierbij laten bijstaan door de politie.
De markthandelaars dienen dan hun voertuigen te parkeren zodanig dat ze niet hinderend zijn
voor de plaatselijke middenstand en de marktbezoekers.
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 zich minimum 2 meter boven de grond bevinden en geen hinder veroorzaken voor
het publiek.
De uitklapbare panelen van de verkoopwagens die meer dan 1 meter uitsprong maken, moeten ten allen tijde onmiddellijk kunnen gesloten worden. De zijbekleding van het aan de kramen toegelaten tentdak moet in doorschijnend plastiek zijn en maximum 1 meter bedragen.
De markthandelaar moet zich gedragen naar de onderrichtingen van de burgemeester of zijn
afgevaardigde. Hij dient zich tegenover het publiek en de gemeenteafgevaardigden correct te
gedragen.

31

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 27 september 2007

Goedgekeurd op 23 februari 2006

79

Het is verboden gebruik te maken van verwarmings-, koel- en/of verlichtingsinstallaties die niet
voldoen aan de wettelijke voorschriften.
De gebruikers van verwarmings-, koel- en/of verlichtingsinstallaties dienen een verzekering aan
te gaan voor eventuele schade ten opzichte van derden.
De markthandelaar dient zijn waren aan te prijzen en te verkopen van achter zijn kraam.
Het gebruik van een geluidsinstallatie is verboden.
Op de particulieren en bedrijven die conform huidig reglement een standplaats uitbaten op de
openbare markt, is artikel 3 van het decreet van de Vlaamse Raad van 30 juni 1981 houdende
aanvulling van de artikelen 12 en 33 van de bij Koninklijk Besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken wat betreft het gebruik van de
talen in de betrekkingen tussen de bestuursdiensten van het Nederlands taalgebied en de
particulieren van toepassing (B.S. van 10 november 1981).
Zij gebruiken uitsluitend het Nederlands in hun betrekkingen met de plaatselijke diensten.
De markthandelaar mag noch een vergoeding noch voordeel aanbieden, geven of aanvaarden
voor het ruilen of tijdelijk innemen van vrijgekomen standplaats(en).
De geluidssterkte van motoren, gebruikt voor het opwekken van elektriciteit mag niet meer dan
50 decibel bedragen, gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbron.
De markthandelaar dient alle marktafval mee te nemen.
De kramen of wagens moeten derwijze zijn ingericht dat 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
mogelijk afval in te werpen.
Behoudens toestemming van 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.
Alle kramen, voertuigen, koopwaren en alle andere voorwerpen moeten van het marktterrein
verwijderd zijn een uur na sluiting. Om 14 uur moet de markt volledig vrij zijn voor het verkeer.
Het is verboden pinnen of andere scherpe voorwerpen in de grond te slaan.
Voor het vastmaken van de kramen en dekzeilen moeten gewichten of andere methodes gebruikt worden.
Het is verboden de grondbedekking van de marktplaats op enigerlei wijze te beschadigen.
De markthandelaar zal aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangebrachte schade.
De markthandelaar die elektriciteit nodig heeft, zal kunnen aansluiten aan de gemeentelijke
verdeelkast.
De betaling dient te gebeuren overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde indirecte belasting op het gebruik van de openbare ruimte ter gelegenheid van zondagmarkten.
Een afschrift van onderhavig hoofdstuk wordt overhandigd aan elke markthandelaar. Bij betaling van het marktrecht wordt de markthandelaar beschouwd op de hoogte te zijn van dit reglement.
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Door het bezetten van de standplaats op de markt, verklaren de markthandelaars zich te onderwerpen aan de voorschriften van onderhavig hoofdstuk en de hierop betrekking hebbende
indirecte belasting.
Voor alle onvoorziene gevallen en misbruiken welke zouden worden vastgesteld of ingeval van
betwisting, beslist het college van burgemeester en schepenen, of ingeval van hoogdringendheid, de burgemeester of zijn afgevaardigde, binnen de perken van zijn wettelijke bevoegdheid.
Alle politiemaatregelen o.a. betreffende de goede orde, blijven gedurende de markturen op de
marktplaats van kracht.
Behoudens andersluidende sanctie, worden inbreuken op bepalingen van onderhavig hoofdstuk gestraft met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.
In geval van herhaling binnen een termijn van drie maanden, kan het college van burgemeester en schepenen de administratieve schorsing of de administratieve intrekking van de administratieve vergunning uitspreken.
Art. 4
Mits schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde, is
het aan de uitbater van een handelszaak, gelegen aan het marktterrein toegelaten tijdens de
markturen koopwaren op de stoep en/of autovrije zone voor hun winkel uit te stallen en te verkopen.
Zij dienen daartoe aan volgende voorwaarden te voldoen:
- geen andere koopwaar uitstallen dan degene die zij normaal in hun handelszaak verkopen;
- de toelating noch gratis, noch tegen betaling aan derden afstaan.
Mits schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde, is
het aan de uitbaters van een herberg, gelegen aan een marktterrein, toegelaten tijdens de
markturen tafels en stoelen op de stoep voor hun herberg te plaatsen.
Zij dienen daartoe aan volgende voorwaarden te voldoen:
- geen hinder veroorzaken voor markthandelaars of bezoekers van de markt;
- het in gebruik genomen gedeelte van de stoep en/of autovrije zone voor eigen rekening
benutten.

Afdeling 9.3
Kerstmarkt
Art. 1
De standhouder verbindt er zich toe de stand minimaal open te houden op zaterdag van 13.30
uur tot 21.00 uur, en op zondag van 11.00 uur tot 20.00 uur.
Het verplicht sluitingsuur van de standen wordt voor zaterdag bepaald op 23.00 uur en voor
zondag op 21.00 uur.
Voertuigen van standhouders zijn enkel toegelaten op de markt vóór deze aanvangsuren en na
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deze verplichte sluitingsuren
Art. 2
Gezien de ingebruikname van de openbare ruimte van de gemeente, worden de standhouders
verzocht eerbied op te brengen voor het Nederlandstalig taalstatuut van de gemeente. 32
Art. 3
Het is de standhouder verboden iets te wijzigen aan het fundamenteel uitzicht van de standplaats.
Art. 4
Het is de standhouder principieel niet toegelaten om buiten de standplaats producten te verkopen. De organisator kan, na een uitdrukkelijke en gemotiveerde vraag van de standhouder,
een uitzonderlijke toelating verlenen.
Art. 5
33
Het is de standhouder verboden de standplaats geheel of gedeeltelijk onder te verhuren .
Art. 6
De standhouder staat in voor de netheid in en rond de standplaats.
Art. 7
Het verkopen van sterke dranken in flessen is strikt verboden.
Art. 8
Het is verboden om in de openbare ruimte, in gebruik ten behoeve van de kerstmarkt, andere
sterke dranken te verbruiken dan diegene die door de op de markt toegelaten standhouders
worden verkocht. Onverminderd andere straffen zal de lokale politie instaan voor de vernietiging van de in beslag genomen bedoelde sterke dranken.
Art. 9
Dranken mogen niet in glazen recipiënten aangeboden worden.
Art. 10
Het gebruik van brandstoffen is onderworpen aan volgende regels:
a) alle gasflessen moeten buiten de standplaats opgesteld worden;
b) alle gasflessen moeten aangesloten worden op leidingen en ontspanners die in perfecte
staat van werking verkeren;
c) in geval er gebruik gemaakt wordt van gasbranders, onder gelijk welke vorm, dient een poederbrandblusapparaat aanwezig te zijn van 6 Kg (ABC poeder). Dit toestel dient voorzien te zijn
van een sticker waar de uiterste geldigheidsdatum is op aangebracht, een jaarlijkse keuring
door de leverancier is verplicht;
d) het gebruik van petroleum is NIET toegelaten;
e) waar olie en frituurvet gebruikt wordt voor de bereiding van warme gerechten dient een
brandwerend deken aanwezig te zijn en een poederbrandblusapparaat van 6 Kg (ABC poe32 Gewijzigd
33
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der). Dit toestel dient voorzien te zijn van een sticker waar de uiterste geldigheidsdatum is op
aangebracht, een jaarlijkse keuring door de leverancier is verplicht;
f) alle gastoestellen dienen uiterlijk tegen zaterdag 12.00 uur aangesloten te zijn, zoniet
dienen zij onmiddellijk verwijderd te worden door de standhouder;
g) de controle van de standen zal op zaterdag, bij opening van de kerstmark, gebeuren door
de afgevaardigde van de brandweer en de gemeentelijke veiligheidschef, vergezeld door een
lid van de lokale politie;
h) alle apparatuur in de standplaatsen moet beantwoorden aan het Algemeen
Reglement Elektrische Installaties (AREI).
Art. 11
Elke standhouder dient zich te houden aan de richtlijnen gegeven door de vertegenwoordiger
van de organisator, brandweer en/of lokale politie, inzonderheid wanneer deze tot doel hebben
de openbare veiligheid te vrijwaren of te herstellen.
Art. 12
Inbreuken op bepalingen van Afdeling 9.3 van Hoofdstuk 9, worden gestraft met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro. In geval van herhaling, kan
worden overgegaan tot onmiddellijke sluiting van de stand.

HOOFDSTUK 10 – KERMISSEN
Art. 1
Vooraleer een standplaats in te nemen, dienen de foorkramers in bezit te zijn van een rechtmatige vergunning.
Diegene die dit artikel overtreedt, kan worden gestraft met een administratieve geldboete van
minimum 50 euro tot maximum 250 euro. Onverminderd de toepassing van een administratieve
geldboete kan worden overgegaan tot onmiddellijke sluiting of verwijdering van de kermisattracties.
Art. 2
§ 1. 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, vermeld in onderhavig hoofdstuk betreffende
kermissen van de gemeente.
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.
§2. In geval van overtreding van onderhavig artikel kan het college van burgemeester en
schepenen de administratieve schorsing of de administratieve intrekking van de toegekende
vergunning bevelen.
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Art.3
§1 De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:
Grimbergen-Centrum (St. Servaas of eerste zondag erna)
Humbeek Dorp (laatste zondag van mei)
Strombeek-Bever (eerste zondag na Pinksteren)
Beigem (derde zondag van juni)
Humbeek-Sas (eerste zondag van juli)
Humbeek Dorp (eerste zondag van augustus)
Grimbergen Borgt (eerste zondag na transfiguratie)
Grimbergen-Centrum (eerste zondag van september)
Beigem (derde zondag van september)
Strombeek-Bever (derde zondag van september)
Humbeek-Sas (eerste zondag van oktober)
De gemeenteraad geeft volmacht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
data voor de kermissen te bepalen.
§2
De duur van de kermissen wordt als volgt bepaald :
Grimbergen-centrum
Strombeek-Bever
Humbeek-Sas /Humbeek-Dorp/Borgt
Andere kermissen

4 dagen
4 dagen
3 dagen
2 dagen

De kermisattracties mogen ten vroegste aankomen op de standplaats van de kermis op dinsdag voorafgaand aan de opening van de kermis om 19.00 uur.
(a) De foorkramers moeten zich gedragen naar de onderrichtingen van de aangestelden van
het gemeentebestuur, belast met de afbakening van de plaatsen.
(b) De standplaatsen worden aangeduid op een door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd plan. Het geven van de plaatsen geschiedt, op woensdag voorafgaand
34
aan de opening van de kermis, door de gemeentediensten om 10.00 uur.
Vóór de opening van de kermis mag het publiek niet toegelaten worden in de kermisinrichtingen.
De kermisinrichtingen mogen openblijven :
35
- op openingsvrijdag : van 19.00 uur tot 24.00 uur.
- op zaterdag, zondag en feestdagen : van 10.00 uur tot 24.00 uur.
- op andere weekdagen : van 15.00 uur tot 22.00 uur.
De burgemeester heeft het recht om af te wijken van de vermelde openingsuren.
Mits bekrachtiging door de gemeenteraad kan de burgemeester ook andere kermissen dan
diegene bedoeld in dit artikel §1 toelaten.

34
35
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De standplaatsen ingenomen door de foorinrichtingen en kerrmiskramen ter gelegenheid van
voornoemde kermissen mogen niet langer bezet worden dan gedurende de in dit artikel vermelde periodes.
Afwijkingen van de bepalingen van dit artikel dienen schriftelijk aangevraagd te worden bij het
36
college van burgemeester en schepenen.
Art.4
Gezien de ingebruikname van het openbaar domein van de gemeente, worden de foorkramers
verzocht eerbied op te brengen voor het Nederlandstalig taalstatuut van de gemeente37.
Art.5
Onverminderd het recht van de burgemeester om alle geluidshinder te verbieden, is de toelating tot het maken van elektronisch versterkte muziek bij de uitbating van de attracties op de
kermis afhankelijk van de strikte naleving van de maximale waarde van 90 db (A) gemeten op
10 meter van de geluidsbron of – installatie op een hoogte van 1 meter.
Het geluidsniveau in db (A) wordt gemeten met een geluidsmeter die minstens
voldoet aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische norm NBN 576.80, met instelling van de “trage” dynamische karakteristiek.
Art.6
Het plaatsen van voertuigen op de kermis is verboden.
Slechts voertuigen noodzakelijk voor de uitbating van de inrichting zijn toegelaten. Alle andere
voertuigen zullen geparkeerd worden op de door de gemeentediensten aangeduide plaatsen.
Art.7
Het afnemen van elektrische stroom aan woningen van particulieren is verboden. Verdeelkasten worden geplaatst op de kermisterreinen.
Art. 8
Aanvragen voor elektriciteit dienen schriftelijk te gebeuren via de standaardformulieren met
een positief keuringsverslag. Laattijdige aanvragen kunnen om praktische redenen niet aanvaard worden.
Art.9
§1 Enkel de gebruiker die voor zijn installatie een positief keuringsverslag kan voorleggen mag
gebruik maken van de verdeelkasten.
§2 Het naleven van de regels van de afname van de elektriciteit aan de verdeelkasten kan ten
allen tijde gecontroleerd te worden door een aangestelde van de dienst Werken in Eigen Beheer en een afgevaardigde van de politie.
Art. 10
§1 Indien er bij deze controle een onrechtmatige afname van elektriciteit wordt vastgesteld, zal
er een proces verbaal opgesteld worden.

36
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§2 Indien er drie keer een onrechtmatige afname van elektriciteit door dezelfde foorkramer
wordt vastgesteld, wordt zijn abonnement definitief ingetrokken voor al zijn attracties.
§3 Indien de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd zal ook een
proces verbaal worden opgesteld en hen verzocht worden om onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen om in regel te zijn met de voorschriften. Zolang dat niet gebeurd is, mogen ze
hun attractie niet openhouden.38
Art. 11
De standplaatsen dienen na vertrek van de kermis door de uitbaters van de kermisattracties
zelf opgeruimd te worden. Het afval dient verzameld te worden in huisvuilzakken van 60 liter.
Art. 12
§1 De vaststelling op overtredingen van onderhavig reglement is de bevoegdheid van de lokale
politie.
§2 Behoudens andersluidende sanctie, worden inbreuken gestraft met een administratieve
geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

HOOFDSTUK 11 – DRANKSLIJTERIJEN
Afdeling 11.1
Opening van een vaste of reizende drankslijterij
Art. 1
Onverminderd de toepassing van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken,
samengeordend op 3 april 1953 (B.S. van 4 april 1953), dient de toekomstige uitbater vooraf
een aanvraag in tot opening van een vaste of reizende drankslijterij bij de bevoegde gemeentelijke overheid.
De gemeente zal nagaan:
- in hoeverre de vaste drankslijterij voldoet aan de voorwaarden inzake hygiëne, zoals bedoeld
in de artikelen 5 en 6 van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.
- met betrekking tot de reizende en vaste drankslijterijen, in hoeverre de slijter en de bij hem
inwonende personen die aan de exploitatie zouden kunnen deelnemen, zich niet zou bevinden
in één der gevallen van uitsluiting bij artikel 1, 2° tot 10° (slijter) en artikel 1, 2° tot 9° (inwonende personen) van voormelde wetsbepalingen.
Na voorlegging van een verzekeringsattest inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid en
brand, een brandweerverslag, een vergunning tot het fabriceren en/of in de handel brengen
van voedingsmiddelen of de vergunning van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van
de voedselketen, een milieuvergunning (indien wettelijk verplicht) en voor zover aan de voorwaarden inzake hygiëne (vaste slijterijen)en eisen inzake moraliteit (vaste en reizende slijterijen) is voldaan, mag de slijterij worden geopend na positief bericht te hebben ontvangen van de
gemeente.
38
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Afdeling 11.2
Vergunning voor het verstrekken van gegiste en sterke dranken
Art.1
Onverminderd de toepassing van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning
voor het verstrekken van sterke dranken (B.S. van 30 december 1983), wordt een drankvergunning afgeleverd door de gemeente overheid.
De aanvraag dient voorafgaand aan de verkoop, het aanbieden of het verstrekken van sterke
drank te worden ingediend bij de bevoegde overheid.
§ 1. Op basis van een voorafgaande bij de bevoegde gemeente ingediende aanvraag tot het
verkopen, het aanbieden of het verstrekken van sterke drank, gaat de gemeentelijke overheid
na :
1° of de vaste drankgelegenheid voldoet aan de eisen inzake hygiëne, zoals bedoeld in de
artikelen 5 tot 7 van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken, samengeordend
op 3 april 1953;
2° met betrekking tot de vaste en reizende drankgelegenheden of de houder, de eventuele
lasthebber en, in voorkomend geval, de bij deze personen inwonende of in de inrichting wonende personen en die aan de exploitatie van de drankgelegenheid deelnemen, zich niet bevinden, wat betreft de houder, in één der gevallen van uitsluiting bepaald bij artikel 11, § 1 van
bovengenoemde wet, wat betreft de lasthebber, in één der gevallen van uitsluiting bepaald bij
artikel 11, § 1, 2° tot 7° en 9° van bovengenoemde wet, en wat betreft de inwonende of in de
inrichting wonende personen, in één der gevallen van uitsluiting bepaald bij artikel 11, § 1, 2°
tot 7° van bovengenoemde wet.
§ 2. Indien de houder van de drankgelegenheid of de lasthebber hetzij een rechtspersoon, hetzij een feitelijke vereniging is, gaat de gemeentelijke overheid na of, in voorkomend geval, hetzij elk orgaan, hetzij elk van de natuurlijke personen die deel uitmaken van de vereniging, belast met het vervullen van de bij deze wet opgelegde verplichtingen of op enigerlei wijze betrokken bij de exploitatie van de drankgelegenheid, zich niet bevindt in één der gevallen van
uitsluiting bepaald bij artikel 11, § 1, 2° tot 7° en 9° van bovengenoemde wet.
§ 3. Het verkopen, aanbieden of verstrekken van sterke drank kan slechts geschieden na het
afleveren van de vergunning door de gemeentelijke overheid, op basis van de controles uitgevoerd overeenkomstig §§ 1 en 2.
Art. 2
De inbreuken op Hoofdstuk 11 worden gestraft met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro, voor zover wetten, decreten, algemene of provinciale
verordeningen, op dit vlak geen andere straffen voorzien’.
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HOOFDSTUK 12 – BEGRAAFPLAATSEN 39
Art. 1
Wanneer het stoffelijk overschot zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, wordt het
vervoer door een private onderneming waargenomen onder het toezicht van het gemeentebestuur dat ervoor zorgt dat het vervoer ordelijk en met de aan de overledene verschuldigde eerbied verloopt.
Niet-gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen of op een passende wijze worden vervoerd.
Art. 2
Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland
moeten vervoerd worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan formaliteiten
vermeld in:
a) het koninklijk besluit van 8 maart 1967 houdende reglement inzake het intra-Benelux vervoer
van lijken (B.S. van 23 juni 1967) wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of
Nederland;
b) wet van 20 augustus 1981 houdende goedkeuring van de overeenkomst van 26 oktober
1973 inzake vervoer van lijken, opgemaakt te Straatsburg (B.S. van 29 oktober 1981)
c) het Regentbesluit van 20 juni 1947 betreffende het vervoer van de stoffelijke overschotten
(B.S. van 26 september 1947) wanneer het lijk moet vervoerd worden naar een land, niet
bedoeld in a) of b)
Art. 3
Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch dient te gebeuren volgens de regels van de
welvoeglijkheid.
Art. 4
De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en
graven.
Art. 5
Op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt de plaatsing, de wegneming of de verbouwing
van graftekens en de uitvoering van beplantingen onder toezicht van de burgemeester of zijn
gemachtigde en dit binnen de uren en termijnen die opgelegd worden.
Art. 6
Behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester is op de gemeentelijke begraafplaatsen elke plaatsing van graftekens, elk bouw-, beplantings- of aanaardingswerk verboden op zondagen en wettelijke feestdagen alsook vanaf de voorlaatste werkdag van
oktober tot en met 2 november.
Op de gemeentelijke begraafplaatsen is het van de voorlaatste werkdag van oktober tot en met
2 november verboden gelijk welk onderhoudswerk, behoudens kleine onderhoudswerken, aan
de graven uit te voeren.

39
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Art. 7
Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de voor het grafteken bestemde
materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Geen enkel hulpmateriaal, restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten. De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften.
Alle werken die, als voorbereiding, elders mogelijk zijn, mogen niet op de begraafplaats geschieden. De materialen moeten derhalve zoveel mogelijk geprefabriceerd ter plaatse worden
gebracht om de werken op de begraafplaats tot het volstrekt minimum te beperken.
De werken moeten binnen de kortst mogelijke termijn worden voltooid. Zo de werken niet werden beëindigd op sluitingsuur, dienen hulp- en restmaterieel alsook voertuigen van de begraafplaats te worden verwijderd.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van
ambtswege overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder.
Art. 8
De opschriften en de grafschriften moeten steeds leesbaar zijn, en zullen van die aard zijn om
de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied te vrijwaren.
Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van de gemeentelijke reglementering dienen terug verwijderd te worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst werden.
De betrokkene(n), indien gekend, zullen hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld. Wanneer geen opdrachtgevers bekend zijn zal een bericht gedurende 6 maanden worden uitgehangen aan het grafteken en aan de ingang van de begraafplaats. Bij gebrek aan herstel binnen een periode van 6 maanden na de ingebrekestelling of na de aanplakking van het bericht
zal de verwijdering door het gemeentebestuur gebeuren, en zullen de kosten ten laste gelegd
worden van de bekende opdrachtgever(s).
Art. 9
Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn.
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele
bestaande uit breekbaar glas.
De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten goed onderhouden worden. Wanneer ze afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de opruiming en het verwijderen van de potten en kronen geschieden door de zorgen van het gemeentebestuur en worden ze automatisch eigendom van het gemeentebestuur.
Art. 10
Kniel- en bidbanken zijn niet toegelaten.
Art. 11
De gemeentelijke begraafplaats is, behoudens afwijking door de burgemeester vastgesteld,
toegankelijk voor het publiek:
- van 1 april tot 31 oktober: 8.00 u tot 19.00 u
- van 1 november tot 31 maart: 8.00 u tot 17.00u
De uurregeling voor begrafenissen, asuitstrooiingen en bijzettingen in het columbarium/urnenveld is vastgesteld als volgt:
- iedere werkdag van 9 uur tot 15 uur
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- op zaterdag van 9 uur tot 13 uur
Begrafenissen, asuitstrooiingen en bijzettingen in een columbarium kunnen niet plaatsvinden
op wettelijke en reglementaire feestdagen zoals jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden en bij gemotiveerde beslissing afwijken
van voormelde uurregeling.
Art. 12
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.
De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadigingen door derden aan
graven of diefstallen van de aangebrachte graftekens, beplantingen, ...
Art. 13
Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden
verschuldigde eerbied verstoord wordt.
Het is in het bijzonder verboden:
a) aanplakbrieven, reclame of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald
bij decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (B.S. van 10 februari 2004) bij dit politiereglement;
b) te leuren, gelijk welke goederen uit te stallen of te koop aan te bieden, alsook zijn diensten
aan te bieden.
Art. 14
Het is verboden:
a) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of
op welke wijze dan ook te beschadigen;
b) graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen;
c) binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval neer te
leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen;
d) zich op de begraafplaats en aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet overeenstemt
met de ernst en de stilte van deze plaats en met de eerbied, verschuldigd aan de doden;
e) met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe
toelating wordt verleend door de burgemeester;
f) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten
of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden;
g) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de
doden verschuldigde eerbied verstoren.
Eenieder die één der in de artikelen 14 en 15 opgesomde verbodsbepalingen overtreedt, wordt
onverminderd eventuele vervolgingen, uit de begraafplaatsen gewezen.
Art. 15
Onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek en
voor zover hogere wetgeving geen straffen voorziet, worden de inbreuken op de bepalingen
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van dit hoofdstuk, bestraft met een administratieve geldboete van minimum 50 euro tot maximum 250 euro.

HOOFDSTUK 13 – BESTRIJDING PROCESSIERUPSEN40
Art. 1
Beheerder :Alle personen die, in welke juridische hoedanigheid ook, het genot hebben van
cultuurgronden, bossen, parken, terreinen of tuinen (hierna "beheerders" genoemd).
Art. 2
Iedere beheerder die de aanwezigheid van de eikenprocessierups vaststelt, dient het gemeentebestuur hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
Art.3
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.
Art.4
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld op bomen in de bebouwde kom, zijn de beheerders verplicht de eikenprocessierupsen te laten verwijderen en
hierbij hun medewerking en bijstand te verlenen.
Zij zijn tevens verplicht om tijdens de eerstvolgende nuttige periode preventief te laten besproeien. In dit kader wordt verwezen naar de waarschuwingsberichten van de hogere overheid41. Bij deze besproeiing mag enkel gebruik worden gemaakt van bacteriële middelen (Bacillus thuringiensis).

Art. 5
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 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 artikel 5 punt 1, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers, zal wor-
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Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2007 en ingevoegd in politiereglement bij gemeenteraadsbesluit van 27 september 2007.
41 Ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2008.
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den 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.
Art.6
De verplichte verwijdering zal kosteloos worden uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur.
Indien behalve de verwijderingsverplichting tevens een preventieve besproeiingsverplichting
wordt opgelegd tijdens de eerstvolgende nuttige periode en de beheerder leeft deze preventieve verplichting niet na, dan zal de verwijdering die later noodzakelijk wordt omwille van dat verzuim, uitgevoerd worden mits betaling van een retributie gelijk aan de kostprijs per boom42.
Art. 7
Diegenen die de bepalingen van artikel 2,3,4 of 5 overtreden, kunnen bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.

HOOFDSTUK 14 – STRAF- EN SLOTBEPALINGEN
AFDELING 14.1
Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen
ambtenaar
Art. 1
Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal.
Art. 2
Politieambtenaren, agenten van politie en aangestelde gemeentelijke ambtenaren
zijn bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in onderliggend politiereglement.
Art. 3
Het proces-verbaal moet de volgende vermeldingen bevatten:
a) de naam, voornaam, graad, korps en handtekening van de opsteller van het proces-verbaal;
b) datum, plaats en uur van het opstellen van het proces-verbaal;
c) datum, plaats en uur van de feiten;
d) de correcte beschrijving van het vastgestelde feit;
e) de bepaling van het gemeentelijk reglement dat overtreden is door het vastgestelde gedrag;
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f) de naam, voornaam, wettelijk adres, eventueel de feitelijke verblijfplaats, datum en plaats
van geboorte van de persoon die het voorwerp uitmaakt van het proces-verbaal; de eventuele
opmerkingen die de overtreder tegenover de opsteller heeft gemaakt of de verklaring die hij
eventueel heeft afgelegd, met vermelding van de gebruikte taal;
g) het administratief adres van de ambtenaar die aangewezen werd om kennis te nemen van
de zaak;
h) het adres van de ouders, of één van hen, of van de voogd als de overtreder minderjarig is.
Art. 4
Het proces-verbaal wordt verzonden naar de aangewezen ambtenaren.
Art. 5
Indien het proces-verbaal onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de aangewezen
ambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek,
nog toe te voegen aan het dossier.
Art. 6
Overtredingen van onderhavig reglement worden bestraft met een administratieve
geldboete van maximum 250 euro, behalve wanneer dit reglement voorziet in één van de
administratieve sancties op te leggen door het college van burgemeester en schepenen,
zoals bepaald in Afdeling 14.3.
Art. 7
Inbreuken op onderhavig reglement gepleegd door minderjarigen worden strafbaar gesteld
door middel van gemeentelijke administratieve sancties43.

AFDELING 14.2
De gemeentelijke administratieve boete
Art. 1
De aangewezen ambtenaar start de procedure op bij een ter post aangetekend schrijven.
De datum van aangetekende zending is de datum voor de aanvang van de termijnen, een
afschrift van het proces-verbaal wordt gevoegd als bijlage.
De ambtenaar deelt met dit aangetekend schrijven aan de overtreder mee:
a) de feiten op basis waarvan de procedure werd gestart;
b) dat de overtreder de gelegenheid heeft binnen de vijftien dagen te rekenen van de datum
van kennisgeving van het aangetekend schrijven, zijn verweermiddelen uiteen te zetten bij een
ter post aangetekend schrijven, en dat hij het recht heeft om bij deze gelegenheid de ambtenaar om een mondelinge verdediging van zijn zaak te verzoeken, evenwel indien de ambtenaar van oordeel is dat er een geldboete moet worden opgelegd die niet hoger is dan 60 euro
heeft de overtreder niet het recht om een mondelinge verdediging van zijn zaak te verzoeken;
c) dat de overtreder het recht heeft zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
raadsman;
d) dat de overtreder het recht heeft zijn dossier te consulteren.
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Art. 2
Overeenkomstig artikel 1 van onderhavige afdeling van dit reglement moet de overtreder zijn
verweerschrift bij een ter post aangetekende zending uiterlijk de vijftiende dag na da dag van
ontvangst versturen. De datum van de poststempel zal het bewijs van de tijdige zending leveren. De termijn van vijftien dagen wordt niet verlengd wanneer de laatste dag valt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag.
Art. 3
Indien de betrokkene wenst gehoord te worden, overeenkomstig artikel 1 van onderhavige afdeling, bepaalt de aangewezen ambtenaar de dag waarop de overtreder wordt uitgenodigd. Dit
verhoor dient plaats te vinden binnen de vijftien dagen, te rekenen van de datum van verzending van het verweerschrift bij aangetekend schrijven.
Art. 4
Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete moet de aangewezen ambtenaar rekening
houden met de ernst van de gevolgen van de overtreding. De boete overschrijdt, ongeacht
de omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgelegde maximum van
250 euro.
Wanneer verschillende feiten worden gepleegd die leiden tot één overtreding, kan er toch
maar één geldboete worden opgelegd.
Art. 5
De aangewezen ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het verstrijken
van een termijn van zes maanden, te rekenen van de dag waarop het afschrift van het procesverbaal of de vaststelling werd ontvangen, de mogelijke beroepsprocedures niet inbegrepen.
Art. 6
De aangewezen ambtenaar brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte
van de beslissing. Alle kennisgevingen alsook de ondertekening ervan, worden genomen door
één van de aangestelde provinciale sanctionerende ambtenaren44.
Art. 7
Bij de kennisgeving van de beslissing wordt een overschrijvings- of stortingsformulier
gevoegd dat door de betrokkene gebruikt kan worden, terwijl deze er tevens van op de
hoogte wordt gebracht dat de boete ook in handen van de gemeenteontvanger kan worden
betaald.
Art. 8
De beslissing is uitvoerbaar na het verstrijken van de termijn van één maand na de
kennisgeving aan de betrokkene, tenzij deze beroep heeft aangetekend bij de
politierechtbank.
Art. 9
De betrokkene kan beroep aantekenen wanneer hij niet akkoord gaat met de opgelegde
sanctie. De beroepsprocedure die door de belanghebbende moet gevolgd worden, is de
gewone procedure voor de politierechtbank. De beslissing van de politierechter is een
beslissing in laatste aanleg. De politierechtbank beoordeelt de wettigheid en de
44
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proportionaliteit van de opgelegd boete. Het beroep moet ingesteld worden bij een met
reden omkleed verzoekschrift, binnen een termijn van één maand na de kennisgeving. De
gemeente dient een afschrift van het verzoekschrift van hoger beroep te ontvangen. De
gewone termijnregelingen van het gerechtelijk wetboek zijn van toepassing. Het beroep
wordt ingeleid bij een eenvoudig verzoekschrift. De beroepsprocedure schorst de
uitvoerbaarheid van de beslissing.

AFDELING 14.3
De administratieve sancties opgelegd door het college van
burgemeester en schepenen
Art. 1
Het college van burgemeester en schepenen kan overeenkomstig dit reglement bij wijze
van administratieve sanctie overgaan tot :
a) de administratieve schorsing van toelating of vergunning afgeleverd door het college;
b) de administratieve intrekking (in de zin van opheffing) van een toelating of vergunning afgeleverd door het college;
c) de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling.
Art. 2
De vaststelling van de inbreuk op het gemeentelijke reglement dient te gebeuren volgens
de regels beschreven in Afdeling 14.1 van dit reglement.
Art. 3
Indien de inbreuk bestraft wordt met een in dit hoofdstuk bepaalde administratieve sanctie,
moet het origineel van het proces-verbaal opgestuurd worden aan de aangewezen
ambtenaar. Deze stuurt het proces-verbaal door naar het college van burgemeester en
schepenen.
Art. 4
Deze administratieve sancties moeten worden voorafgegaan door een waarschuwing dat er
een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden bij een volgende
inbreuk of als de inbreuk wordt gehandhaafd. De waarschuwing moet een uittreksel
bevatten van het overtreden reglement en dient per post aangetekend brief te gebeuren.
De waarschuwing moet in feite en in rechte formeel gemotiveerd zijn.
Art. 5
Vervolgens zal aan de overtreder per aangetekende brief worden meegedeeld, dat er
aanwijzingen zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college een procedure opstart.
Bij deze mededeling, deelt men ook mee waar en wanneer het dossier kan worden
ingekeken, waar en wanneer de betrokkene zal worden gehoord, en dat hij zich mag laten
bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.
Art. 6
De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van
burgemeester en schepenen aanwezig is. Het college moet bovendien beslissen in
dezelfde samenstelling als deze waarin het college de betrokkene heeft gehoord.

Goedgekeurd op 23 februari 2006

95

Art. 7
De hoorzitting wordt genotuleerd en de aanwezigen worden bij het einde van de zitting
uitgenodigd de notulen te ondertekenen.
Art. 8
Bij het opleggen van een administratieve sanctie moet het college van burgemeester en
schepenen rekening houden met de ernst van de gevolgen van de overtreding.

Art. 9
De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de
gemeentesecretaris. Deze sanctie dient aan de overtreder ter kennis te worden gebracht
door een aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.
Art. 10
Het besluit is onmiddellijk uitvoerbaar.
Art. 11
De belanghebbende kan beroep indienen tegen de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen bij de Raad van State.
Art. 12
De duur van de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde
administratieve sancties kan verdubbeld worden in geval van herhaling binnen de twaalf
maanden volgend op de oplegging van de sanctie en verdrievoudigd in geval van tweede
herhaling binnen de twaalf maanden volgend op de oplegging van de tweede sanctie.

AFDELING 14.4
Slotbepalingen
Art. 1
Het huidig reglement vernietigt en vervangt:
a) het algemeen politiereglement van de gemeente Grimbergen vastgesteld door de gemeenteraad van 26 september 1985, gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad van 27 april
2000;
b) elke vorige politieverordening betreffende hetzelfde onderwerp die afwijkt van onderhavig
reglement en in het bijzonder:
 Politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afval zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 5 januari 1996
 Politiereglement inzake openbare markt te Grimbergen centrum en StrombeekBever, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 25 november 1999
 Politieverordening op de nummering van huizen en huizen en gebouwen, zoals
vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2001
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Politiereglement op de wegwijzers voor bedrijven en instellingen, tijdelijke wegwijzers en signalisatie voor het aanduiden van een reisroute, zoals vastgesteld
bij gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002
Politieverordening op de gemeentelijke containerparken, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2003
Politiereglement betreffende de kermissen, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2004
Politiereglement aangaande brandpreventie voor inrichtingen van tijdelijke aard:
markten, kermissen en tenten, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing
van 18 december 2003
Politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken, zoals
vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2004
Artikelen 9-12, 28-34, 43-51 van de politieverordening op de begraafplaatsen,
zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2004
Politiereglement ter beperking van de overlast die het gebruik van vogelschrikkanonnen teweegbrengt, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 24
maart 2005.

Art. 2
Dit reglement zal worden bekend gemaakt zoals voorgeschreven door artikel 186 en
45
artikel 187 van het Gemeentedecreet en zal in werking treden de dag waarop zij wordt
bekendgemaakt.
Art. 3
Een afschrift van dit reglement wordt toegestuurd aan:
- de Provinciegouverneur;
- de Procureur des Konings;
- de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
- de griffier van de politierechtbank te Vilvoorde;
- de griffier van het vredegerecht te Grimbergen;
- de provinciale ambtenaren, belast met het opleggen van de administratieve boetes.
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