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ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT VAN SINT-PIETERS-LEEUW DD. 14 JANUARI 1988 

 
HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG 
 
Afdeling 1. Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1. 
 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, is de openbare weg dat gedeelte van 
het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen 
toegankelijk is binnen de bij de wetten, besluiten en verordeningen bepaalde perken. 
 
Hij omvat tevens, binnen dezelfde wetten en verordeningen, de installaties voor het vervoer en de bedeling van 
goederen, energie en signalen. 
 
Hij omvat onder andere: 
a) de verkeerswegen, met inbegrip van de bermen en de voetpaden; 
b) de openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het 

parkeren van voertuigen, voor park, wandelingen en markten. 
 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, is de bebouwde kom een gebied met 
bebouwing waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de verkeersborden F1 (begin van de bebouwde kom) en de 
uitvalswegen met de verkeersborden F3 (einde van de bebouwde kom).  
 
Afdeling 2. Manifestaties en samenscholingen op de openbare weg. 
 
Artikel 2. 
[…] 1 
 
Artikel 3. 
[…] 2 
 
Artikel 4. 
De houders van in artikel 2 bedoelde toelating zijn verplicht zich te schikken naar de voorwaarden vervat in het 
toelatingsbesluit. 
Het niet nakomen van de voorwaarden tegen dewelke de toelating verleend werd, sluit de intrekking van de 
vergunning in door de Burgemeester. 
 
Artikel 5. 
Bij samenscholingen op de openbare weg met een stilzwijgend protest en/of om toespraken te aanhoren, moet 
iedereen op het eerste verzoek van de leden van de gemeentelijke politie of van de rijkswacht, zijn weg vervolgen en 
zelfs als men daartoe aangezocht is, de plaats of de straat waarin men zich bevindt, verlaten. 
 
Artikel 6. 
Het is verboden de openbare weg te versperren of te belemmeren zodat het vrije verkeer van het publiek gehinderd 
wordt. 
 

                                                           
1 Artikel 2 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
2 Artikel 3 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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Artikel 7.  
De Burgemeester kan zijn toelating weigeren, zoals hij ook te allen tijde het recht zal hebben reeds verleende 
toelatingen in te trekken, wanneer hij van oordeel is dat de samenscholingen, de vergaderingen in open lucht, de 
openbare betogingen of stoeten van aard kunnen zijn wanordelijkheden te verwekken, de rust van de inwoners te 
storen of een gevaar of een belemmering voor de veiligheid van het verkeer inhouden. 
 
Artikel 8.     
Het dragen of voor handen hebben van toestellen, werktuigen, gereedschappen of andere snijdende, stekende of 
kneuzende voorwerpen, die gebruikt kunnen worden om te slaan, te steken of te verwonden, evenals het dragen van 
helmen of valhelmen is gedurende de hogervermelde manifestaties verboden. 
Vlaggen en muziekinstrumenten zijn steeds toegelaten. 
 
Artikel 9.     
Ter gelegenheid van betogingen, optochten, stoeten of vergaderingen in open lucht, met of zonder voertuigen, is het 
verboden tegen de huizen te leunen, op de dorpels van vensters of deuren te zitten of te vertoeven en in het algemeen 
de vrije en ongestoorde toegang tot de gebouwen te belemmeren. 
 
Artikel 10. 
[…] 1 
 
Afdeling 3. Privaat gebruik van de openbare weg.  
  
§1. Algemene bepalingen.  
 
Artikel 11.  
[…] 2 
 
Artikel 12.     
Een toelating is niet nodig voor het uitstallen van voorwerpen, die deel uitmaken van een verkoping bij gezag van 
recht, of bij uitvoering van vonnissen tot uitdrijving op de openbare weg geplaatst, moeten daarvan verwijderd 
worden door de zorgen van de eigenaars, uiterlijk vóór 14 uur van dezelfde dag. 
Voor het bewaren en het weghalen van deze meubelen en voorwerpen zijn de voorschriften van toepassing 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. 
 
Artikel 13.     
[…] 3 
 
Artikel 14.     
Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester, is het uitoefenen van de functie van autobewaker, op de 
openbare weg, verboden. 

                                                           
1 Artikel 10 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
2 Artikel 11 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd.  11 december 2008. 
3 Artikel 13 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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Artikel 15.  
Deuren, poorten, hekkens, enz...., (met uitzondering van de nooduitgangen) mogen niet op de openbare weg 
opendraaien. 
Keldergaten mogen niet  aangebracht worden in trottoirs of op de openbare wegen zonder behoorlijk beveiligd te 
zijn. 
De kelderopeningen, gelegen in de openbare weg mogen enkel tijdens de dag, voor de strikt nodige tijd open blijven 
om voorwerpen in en uit de kelder te brengen, en mits het treffen van passende veiligheidsmaatregelen om 
ongelukken te voorkomen. De ijzeren staven, het traliewerk of alle andere afsluitingen van de kelderopeningen 
mogen geen uitsprongen of diepten vertonen en moeten op gelijke hoogte liggen met het trottoir. 
De afsluitingen moeten steeds in goede staat zijn. Zij dienen regelmatig onderhouden te worden, zodat zij geen 
gevaar uitmaken voor de voetgangers of deze onnodig hinderen. 
 
Artikel 16.     
Waterputten of andere gevaarlijke diepten gelegen op minder dan 5 meter van de openbare weg en vandaar 
bereikbaar, moeten veilig afgedekt worden of voorzien van een behoorlijke afsluiting van ten minste 1 meter hoog. 
 
Artikel 17.     
Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden voor rondreizende 
personen die in woonwagens en mobilhomes verblijven, om met hun voertuigen op de openbare weg te blijven staan. 
De Burgemeester verleent een toelating van een verblijf van ten hoogste 24 uren en bepaalt de plaats van verblijf. 
Uitzondering wordt gemaakt voor de foorkramers die in de gemeente verblijven ter gelegenheid van een door het 
gemeentebestuur toegelaten kermis of foor. 
Gemelde foorkramers zullen zich moeten schikken naar de aanduidingen van de plaatselijke politie voor het 
opstellen van hun wagens op de openbare wegen en plaatsen. 
Zij moeten de gemeente verlaten binnen drie dagen na het beëindigen van de feestelijkheden. Om gegronde redenen 
kan de Burgemeester deze termijn verlengen. 
 
Artikel 18.     
Langs landelijke wegen waar geen grachten voorkomen zijn de aangelanden van onbebouwde percelen ertoe 
gehouden, bestendig een gelijkgrondse grasstrook van minstens 1meter breed te laten groeien langsheen de rand van 
de rijbaan. 
 
Artikel 19.     
Het is verboden op de openbare weg en op privé-eigendommen, gelegen in de bebouwde kommen van de gemeente 
langer dan 8 uren te laten parkeren: vrachtwagens, aanhangwagens en/of opleggers. 
Aan "bebouwde kommen" en "parkeren" wordt dezelfde betekenis gegeven als deze, voorzien in het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer. 
 
Artikel 20. 
Onverminderd hetgeen bepaald is in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, ten aanzien van het 
inrichten van sport en andere wedstrijden, zijn op de openbare weg alle spelen verboden die van aard zijn 
ongelukken te veroorzaken of voorbijgangers te hinderen, inzonderheid: 
- het werpen van sneeuwballen, stenen of andere voorwerpen; 
- het gebruik van slingers, katapulten, blaaspijpen of gelijkaardige tuigen om voorwerpen weg te schieten. 
 
§2. Aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het bezetten van de openbare weg met terrassen en 
reclameborden. 
 
Artikel 21.     
[…] 1 
 
Artikel 22.     
Het  terras mag niet boven een gasafsluiter aangebracht worden, tenzij deze afsluiter bestendig bereikbaar en 
doeltreffend gesignaleerd is. Ook alle toestellen van openbaar nut (zoals brandkranen) moeten vrijblijven. 
De vloer van het terras moet gemakkelijk weggenomen kunnen worden, teneinde bij de daaronder liggende 
aansluitingen en leidingen te kunnen komen. 
Hij moet openingen hebben, voorzien van roosters en mazen van maximum 1 cm2, ter verluchting van de ruimte 
onder het terras.  Bovendien moet de onontbeerlijke verluchting van kelders, stookplaatsen, gasmeterlokalen met de 
buitenlucht verbonden blijven. 
 

                                                           
1 Artikel 21 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 



 4 

Artikel 23.     
[…] 1 
 
Artikel 24.     
Indien de terrassen verwarmd worden met gas, moeten de verbrande gassen in de buitenlucht uitgelaten worden. 
De opening van de leidingen om de rook uit te laten zal zo geplaatst worden dat ze geen gevaar oplevert. 
 
Artikel 25.     
Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de Burgemeester, is het verboden publiciteitsborden op de 
openbare weg aan te brengen. 
 
Artikel 26.     
Indien de plaatsing van een container wordt toegelaten, dient deze gesignaleerd te worden door een rood-witte regel 
over de ganse breedte ervan en door een verkeersbord D1 op een hoogte van minstens 1,5 meter met daar bovenop 
een oranjegeel knipperlicht, geplaatst langs de kant van het verkeer. 
Ingeval van nalatigheid, zal het gemeentebestuur de nodige maatregelen nemen en dit op kosten van de ingebreke 
gebleven persoon. 
 
§3. Aanvullende bepaling die van toepassing is op het uitvoeren van werken op de openbare weg. 
 
Artikel 27.     
[…] 2 
 
Artikel 28.     
[…] 3 
 
Artikel 29.     
Het is verboden op de openbare weg enig spel te spelen dat de voorbijgangers of het verkeer kan hinderen, 
benadelen of ongelukken kan veroorzaken. 
Spelen zijn toegelaten op de openbare pleinen die daartoe zijn ingericht. 
Het kan elders door de Burgemeester worden toegelaten, indien een verantwoordelijke persoon aangeduid wordt die 
instaat voor de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen, voor de eventuele afsluiting van de openbare weg en die een 
verzekeringspolis voorlegt die alle mogelijke schade dekt. 
Aanvragen voor zulke toelatingen moeten tenminste 10 dagen op voorhand toegezonden worden aan de 
Burgemeester. 
 
Afdeling 4. Uitvoeren van werken buiten de openbare weg. 
 
Artikel 30.     
Door de bepalingen van onderhavig afdeling worden de werken bedoeld die buiten de openbare weg uitgevoerd 
worden en die van aard zijn dat ze de bedoelde weg bevuilen of de veiligheid of het gemak van doorgang 
belemmeren. 
 
Artikel 31.     
Het is verboden werken uit te voeren zonder een schutting van  minstens 2 meter hoog opgericht te hebben dat van 
boven voorzien is van een naar buiten gericht en in een hoek van 45° afhellend paneel. 
De deuren die aangebracht zijn in een schutting, mogen niet naar buiten opengaan: ze worden voorzien van sloten of 
hangsloten en worden iedere dag gesloten bij het beëindigen der werken. 
De Burgemeester kan afwijkingen toestaan van het in alinea 1 geformuleerde verbod en andere 
veiligheidsmaatregelen voorschrijven. 
 

                                                           
1 Artikel 23 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
2 Artikel 27 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Artikel 28 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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Artikel 32.     
De toelating om een schutting op de openbare weg op te richten, wordt door de Burgemeester verleend.  Deze laatste 
bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de openbare weg en kan aanvullende veiligheidsmaatregelen 
voorschrijven. 
De toelating wordt gevraagd tenminste dertig dagen voor het openen van de bouwwerf. Ze wordt verleend voor de 
duur van de werken en dient zich ten allen tijde aan de bouwwerf te bevinden. 
Ze kan worden ingetrokken in geval van langdurig en niet gerechtvaardigde onderbreking van de werken. 
 
Artikel 33.  
Behoudens door de Burgemeester toegestane afwijkingen mogen de materialen niet buiten de omheining op de 
openbare weg gelegd worden. 
 
Artikel 34.     
De bouwheer is verplicht de Burgemeester te verwittigen minstens vierentwintig uur vóór het begin der werken. 
Onverminderd de bepalingen van de wetgeving op Stedenbouw, dient bij elke bouwwerf vóór 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 nieuwbouw op een stevig bord 
aangebracht langs de straat, voldoende zichtbaar en op een hoogte van minstens 1,50 meter en van maximum 2,00 
meter. 
Voor verbouwingswerken wordt de mededeling op een goed zichtbare wijze aangebracht op de straatgevel van de 
eigendom waar de verbouwing plaatsgrijpt. 
 
Artikel 35.     
De werken worden begonnen onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. 
Ze worden zonder onderbreking voortgezet teneinde binnen de kortst mogelijke termijn beëindigd te zijn. 
Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van de openbare weg beëindigd is, moet de houder van de vergunning 
het gemeentebestuur daarvan op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat de plaatsen  volgens de richtlijnen van het 
gemeentebestuur in hun vorige toestand hersteld worden. 
 
Artikel 36.     
De wanden van de uitgravingen moeten gestut worden om beweging in de weg te beletten en om ongevallen te 
voorkomen. 
De weggegraven aarde die bederfelijke of ongezonde bestanddelen bevat, dient onmiddellijk verwijderd te worden. 
 
Artikel 37.     
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. 
 
Artikel 38. 
Het is verboden puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of te plaatsen alsook in de leidingen 
bestemd voor de afvoer van regen of afvalwater, of in de waterlopen. 
De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin te besproeien ten einde het opjagen van stof maximaal te 
beperken. 
Ingeval de weg door de werken bevuild wordt, moet de aannemer hem onverwijld opnieuw volkomen schoonmaken. 
 
Artikel 39.  
Ingeval van gedeeltelijke of volledige afbraak van een gebouw, moet voor de bescherming van de naburige 
woningen gezorgd worden door aangepaste procédés.  De stutten moeten op brede zolen steunen.  Wanneer deze 
laatste op de weg liggen, wordt de last over een voldoende oppervlakte verdeeld. 
 
Artikel 40.   
De stellingen en ladders die op de openbare weg steunen, moeten zo geplaatst worden dat alle schade aan personen 
en aan goederen voorkomen wordt en dat het verkeer der voertuigen niet gehinderd wordt. 
De toegang tot alle nutsvoorzieningen (kabels, riolen en  riooldeksels) moet onmiddellijk bereikbaar blijven. 
De pictogrammen die niet meer zichtbaar zijn, moeten verplaatst worden op de plaats die door de bevoegde 
gemeentelijke overheid aangewezen wordt.  Bij het einde der werken moeten ze terug op hun oorspronkelijke plaats 
aangebracht worden. 
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Artikel 41.  
[…] 1 
 
Afdeling 5. Het snoeien van planten op eigendommen langs de openbare weg. 
 
Artikel 42.     
[…] 2 
 
Afdeling  6. De voorwerpen geplaatst op de vensterdorpels of op andere delen van de gebouwen. 
 
Artikel 43.     
Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te plaatsen die, ingevolge 
een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en aldus de veiligheid of het gemak van doorgang in 
gevaar kunnen brengen. 
 
Artikel 44.     
[…] 3 
 
Artikel 45.     
[…] 4 
 
Artikel 46. 
Alle zonneschermen of andere uitstekende voorwerpen aan de huizen vastgemaakt, zullen met het onderste gedeelte 
ten minste op 2,50 meter boven de grond moeten komen en minstens 0,50 meter van de rand van de rijbaan moeten 
verwijderd blijven. 
 
Afdeling 7. Inzamelingen op de openbare weg. 
 
Artikel 47.     
Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden op de openbare weg 
inzamelingen te houden. 
 
Afdeling 8. Het verkeer en laten rondlopen van dieren. 
 
Artikel 48.  
[…] 5 
 
Artikel 49.  
 [...]6

                                                           
1 Artikel 41 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
2 Artikel 42 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Artikel 44 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
4 Artikel 45 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
5 Artikel 48 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
6 Artikel 49 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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Artikel 50.     
Ronddolende en zonder toezicht aangetroffen dieren zullen door de politie opgesloten worden. De eigenaars der 
gevangen dieren zullen hierover verwittigd worden.  Alle kosten hieraan verbonden vallen ten laste van de eigenaar 
of houder.  De dieren die niet binnen de 24 uur, te rekenen vanaf het bericht door de politie gegeven, door hun 
meester opgeëist zijn of waarvan de eigenaar onbekend blijft, zullen naar een instelling voor dierenbescherming 
worden gebracht.  Gevaarlijke rondlopende dieren mogen terstond door de politie afgemaakt worden. 
 
Artikel 51.  
 […]1 
 
Artikel 52.     
[…] 2 
 
Artikel 53.     
[…] 3 
 
Artikel 54.     
[…] 4 
 
Artikel 55.     
[…] 5 
 
Artikel 56.     
Het is verboden alle soorten duiven die niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen van 7.00 uur tot 18.00 
uur op de zondagen en wettelijke feestdagen waarop duivenvluchtprijskampen plaats hebben en dit van 1 april tot en 
met de laatste zondag van oktober. 
 
Artikel 57.     
Ingeval van overmacht, slecht weder of andere oorzaken, waarbij de vluchten niet op vermelde dagen worden 
gehouden geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag en is de deelnemende liefhebber verplicht kenbaar te maken 
dat de duiven niet op vermelde datum werden gelost. 
 
Artikel 58.     
Elke houder van reisduiven dient hiervoor een toelating te bezitten, afgeleverd door de Burgemeester. 
 
Artikel 59.     
Elke handeling die de liefhebber schade kan toebrengen is ten alle tijde verboden. 
Hieronder wordt ondermeer verstaan: slaan op en zwaaien met allerlei voorwerpen, ophangen van allerlei 
voorwerpen in de nabijheid van hokken, het opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen en in het algemeen elke 
daad die de duiven kan doen op of afschrikken. 
 
Artikel 60.     
De voorwerpen bedoeld in artikel 59 kunnen in beslag genomen worden en verwijderd worden op kosten van de 
overtreder. 
 

                                                           
1 Artikel 51 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
2 Artikel 52 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Artikel 53 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
4 Artikel 54 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
5 Artikel 55 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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Afdeling 9. Het gebruik van een vuurwapen. 
 
Artikel 61.     
[…] 1 
 
Afdeling 10. De bestrijding van ijzel. Het reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel. 
 
Artikel 62.     
[…] 2 
 
Artikel 63.     
[…] 3 
 
Artikel 64.     
De eigenaar of gebruiker van een onbebouwd perceel gelegen in een bebouwde kom, dient erover te waken dat een 
voldoende ruimte voor de doorgang van voetgangers wordt schoongeveegd, of dat het nodige gedaan wordt om de 
gladheid te vermijden van dat gedeelte van de openbare weg, gelegen langs het onbebouwde perceel. 
 
Afdeling 11. Het plaatsen, op de gevel van gebouwen, van  straatnaamborden en verkeerstekens. 
Nummering van de huizen. Radio en T.V. distributie. 
 
Artikel 65.     
[…] 4 
 
Artikel 66.     
De nummers van de huizen en andere gebouwen worden door de Burgemeester toegekend. 
Zij worden aangeschaft en geplaatst door de eigenaar; bij hernummering van de woningen worden zij door het 
gemeentebestuur bezorgd. 
Op ieder nieuw gebouw zal door de bouwheer een nummer aangebracht worden, uiterlijk een maand na de voltooiing 
der bouwwerken. 
 
Artikel 67.     
[…] 5 
 
Artikel 68.     
Ingeval van verbouwing en wijziging van de voorgevel der eigendommen, zal de eigenaar binnen acht dagen na de 
voltooiing van de werken, het nummer opnieuw aanbrengen op een vanaf de openbare weg goed zichtbare plaats. 
 
Afdeling 12. Het achterlaten van fietsen en bromfietsen op de openbare weg. 
 
Artikel 69.     
Het is verboden fietsen en bromfietsen onbeheerd achter te laten: 
- op de rijbaan, tegen of naast de trottoirbanden die deze rijbaan van de verhoogde trottoirs scheiden; 
- op het trottoir, tenzij geplaatst in rijwielstaanders of onmiddellijk tegen de gevels, de stoepen of afsluitingen. 
  
Onbeheerde rijwielen moeten met behulp van een degelijk slot voor onmiddellijk gebruik ongeschikt gemaakt 
worden. 

                                                           
1 Artikel 61 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
2 Artikel 62 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Artikel 63 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
4 Artikel 65 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
5 Artikel 67 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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Artikel 70.     
Het is verboden zonder schriftelijke toelating van de Burgemeester, rijwielstaanders op de openbare weg te plaatsen. 
Een vergunning wordt slechts afgeleverd, wanneer de veiligheid en het gemak van doorgang niet in het gedrang 
gebracht worden. 
 
Afdeling 13. Leuren. Dagbladen en andere druksels op de openbare weg uitdelen of verkopen. 
 
Artikel 71.     
Om op het grondgebied van de gemeente te mogen leuren is, met uitzondering van de culturele sociale en sportieve 
organisaties die hun zetel in de gemeente hebben, een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de 
Burgemeester vereist. De leurder moet drager zijn van deze vergunning of een kopie ervan en ze op elk verzoek van 
iedere aangesprokene en potentiële klant en van leden van de openbare macht vertonen. 1 
 
Artikel 72.     
Het leuren kan door de Burgemeester verboden of geschorst worden, tijdens feestelijkheden of andere buitengewone 
omstandigheden, in straten of op plaatsen waar het leuren het verkeer zou hinderen of de openbare orde verstoren. 
 
Artikel 73.     
Het is verboden op de openbare weg, voor wie daartoe niet schriftelijk gemachtigd is door de Burgemeester: 
- diensten aan te bieden als besteller, pakjesdrager, wegwijzer, bewaker van onbeheerd geplaatste motorvoertuigen, 

rijtuigen of rijwielen; 
- op te treden als fotograaf, filmoperator of tekenaar, ten behoeve van het publiek,  
- te blijven staan of te wandelen om voorwerpen aan te bieden of te verkopen. 
 
Artikel 74.     
De vergunninghouders mogen op geen enkele manier hun diensten of waren opdringen. 
 
Artikel 75.     
In de herbergen, op de openbare en/of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen mag slechts geleurd worden 
van 8 uur tot 17 uur. 
In afwijking van de vorige paragraaf mag het leuren met ijskreem geschieden van 8 uur tot 22 uur. 
 
Artikel 76.     
Het is aan de leurders verboden, hun voertuigen op de openbare weg onbewaakt achter te laten en er een stand te 
nemen, langer dan vereist is voor de verkoop en de levering van hun waren.  Zij mogen de voorbijgangers niet 
verplichten te blijven staan om hun waren aan te bieden. 
 
Artikel 77.     
Het is verboden, bij het leuren, de woningen te betreden langs een andere zijde dan de hoofdingang. 
 
Artikel 78.     
De leurhandel in levende dieren is op gans het grondgebied van de gemeente verboden. 
 
Artikel 79.     
Tenzij met bijzondere schriftelijke toelating van de Burgemeester, wordende reizende slijterijen op het grondgebied 
van de gemeente niet gedoogd. 
 
Artikel 80.     
[…] 2 
 
Artikel 81.     
Het uitdelen of verkopen van gezegde drukwerken langs de openbare weg is verboden van 20.00 uur tot 8.00 uur en 
op zon- en feestdagen.3 
 
Artikel 82.     
Het is verboden bij het te koop bieden of uitdelen van de dagbladen, strooibrieven, brochures, boeken enz... op de 
openbare weg te roepen, te schreeuwen, deze anders dan met de titel aan te kondigen, er enige opsomming der 
artikels die ze bevatten of welke overwegingen of uitleggingen ook, bij te voegen. 

                                                           
1 Artikel 71, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 29 mei 2008 
2 Artikel 80 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Artikel 81, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 29 mei 2008 
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Afdeling 14 : Markten - Kermissen.1  
 
In deze afdeling wordt onder "kramers" verstaan : markt - respectievelijk kermiskramers - pachters van de 
standplaatsen. 
 
Artikel 82 bis2 
 
INRICHTINGEN VAN TIJDELIJKE AARD 
 
MARKTEN 
 
Algemeen 
 
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. 
 
Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een markt in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de 
frequentie of de duur.  
 
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. 
 
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. 
 
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 te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende 
eisen kan worden voldaan: 

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder. 
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote 

bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.  
De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven, dit met een permanent vrije 
hoogte van minimum 4 m. 
 
Opstelling van de marktkramen 
 
A.2. 1.  Geen enkel marktkraam mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen  

zich kunnen opstellen. 
 

A.2. 2. De rijen die gevormd worden door de marktkramen dienen minstens om de 30 m voorzien te worden van een 
vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.  
 

A.2. 3. Tussen de gebouwen en de achterkant van de marktkramen dient steeds een doorgang met een minimum 
breedte van 1 m vrij te blijven. 
 

A.2. 4.  Er dient bij de opstelling van marktkramen rekening gehouden worden dat er voldoende ondergrondse 
hydranten bereikbaar en beschikbaar zijn. 3 

 

                                                           
1 “Afdeling 14 : Markten en Kermissen” gewijzigd bij artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 29 mei 2008. 
2 Artikel 82 bis ingevoerd bij artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 3 juni 2004 
3 Artikel gewijzigd ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd 29 mei 2008. 
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A.2. 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. 
 

Brandbestrijdingsmiddelen 
 
A.3. 1. Alle marktkramen met een kook-, bak- of braadtoestel, en/of van een verwarmingstoestel, moeten in het bezit 

zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed 
zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden. 

 
A.3. 2. 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. 

 
A.3. 3. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen. 
 
Brandstoffen 
 
A.4.1. 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  

 
A.4.2. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed 

vakmanschap. 
 
A.4.3. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmings-toestellen, wordt slechts 

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

 
A.4.4. Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn verboden. 
 
Elektrische installaties 
 
A.5. 1. De inrichter van de markt zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de 

standhouders kunnen aansluiten. 
 
A.5. 2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake 

en de regels van goed vakmanschap. 
 
A.5. 3. De marktkramen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, dienen over een positief verslag van 

keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een extern 
organisme zoals aangeduid in artikel 275 van het AREI en artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet 
ouder zijn dan 13 maanden.  

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

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder. 
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote 

bezetting of een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.  
De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven. dit met een permanent vrije 
hoogte van minimum 4 m. 
 
Opstelling van de kermisattracties 
 
B.2. 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. 

 
B.2. 2. Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen 

zich kunnen opstellen. 
 
B.2. 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 1,2 m.  
 
B.2. 4. Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een doorgang met een minimum 

breedte van 1 m vrij te blijven. 
 
B.2. 5. Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een afstand van 

minder dan 1m van bovengrondse en ondergrondse hydranten. 
 
B.2. 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. 

 
Brandbestrijdingsmiddelen 
 
B.3. 1. In elke kermisattractie moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m² voorzien worden, met een 

minimum van twee toestellen. 
 
B.3. 2. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het bezit moeten zijn van een 

blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. 
Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden. 

 
B.3. 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. 

 
B.3. 4. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen. 
 
Brandstoffen 
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B.4.1. 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. 

 
B.4.2. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed 

vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting. 
 
 
B.4.3. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmings-toestellen, wordt slechts 

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

 
B.4.4. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden. 
 
Elektrische installaties 
 
B.5. 1. De inrichter van de kermis zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de 

kermisattracties en de kramen kunnen aansluiten. 
 
B.5. 2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake 

en de regels van goed vakmanschap. 
 
B.5. 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 extern organisme zoals 
aangeduid in artikel 275 van het AREI en artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 
maanden. 

 
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 
 
Algemeen 
 
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. 
 
Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing in alle tenten welke toegankelijk zijn voor het publiek, dit met een bezetting vanaf 
100 personen.   
 
Terminologie 
Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie 
van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. 
 
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. 
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Inplanting en toegangswegen 
 
In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van tenten, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen 
aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst. 
De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende 
eisen kan worden voldaan: 

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder. 
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote 

bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg. 
De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven. dit met een permanent vrije 
hoogte van minimum 4 m. 
 
Opstelling van de tenten 
 
C.2. 1. Geen enkele tent mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich 

kunnen opstellen. 
 
C.2. 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. 
 
C.2. 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. 
 
Brandbestrijdingsmiddelen 
 
C.3. 1. In de tent moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m² voorzien worden, met een minimum van twee 

toestellen. 
 
C.3. 2. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het bezit moeten zijn van een 

blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. 
Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden. 

 
C.3. 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. 

 
C.3. 4. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen. 
 
Brandstoffen 
 
C.4. 1. De opslagplaats van brandstoffen zal steeds buiten de tent voorzien worden. 
 
C.4. 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 het publiek, bij voorkeur met hoge hekkens. Daarnaast dient 
deze afgesloten ruimte vlot bereikbaar te zijn door de brandweer.  

 
C.4. 3. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed 

vakmanschap. 
 
C.4. 4. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmings-toestellen, wordt 

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

 
C.4. 5. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden. 
 
Elektrische installaties 
 
C.5. 1. De inrichter van de tent zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de standhouders 

kunnen aansluiten. 
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C.5. 2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake 
en de regels van goed vakmanschap. 

 
C.5. 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 externe dienst 
voor technische controle. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar. 

 
Uitgangen 
 
C.6. 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. 

 
C.6. 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. 

 
C.6. 3. De breedte van de uitgangen zal gemeten worden op een hoogte van 150 cm boven de normale vloerpas. 
 
C.6. 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. 

 
Plaatsings- en gebruiksvoorschriften 
 
Er moet een attest afgeleverd worden, waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd conform aan de 
plaatsingsvoorschriften. De tent dient gebruikt te worden conform aan de richtlijnen van de plaatser van de tent. 
 
Ter hoogte van een uitgang of een nooduitgang mag het tentzeil niet dichtgevlochten zijn.   
 
Het tentzeil zal minimum een brandklasse A2 bezitten. 
 
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.  
 
 
§ 1 : Algemene ordemaatregelen van toepassing op markten en kermissen. 
 
Artikel 83. 
De kramers zijn er persoonlijk verantwoordelijk voor dat bij het verlaten van het markt-kermisterrein hun standplaats 
en omgeving in staat van volkomen reinheid gebracht is. 
Zij zullen afval en verloren verpakking neerleggen in de daartoe bestemde verzamelbakken of bij gebrek hieraan, op 
de voorziene plaatsen.  Bij overtreding is de milieuheffing op sluikstorting van toepassing en zullen de kosten van 
opruiming op hen verhaald worden. 
 
Artikel 84. 
Tussen de rijen kramen of attracties dient de nodige evacuatieruimte gelaten voor de wagens van de hulpdiensten, als 
brandweer, E.H.B.O. en de politie. 
 
Artikel 85. 
Het is verboden de voetgangers te hinderen in de hen voorbehouden doorgangen door er voorwerpen te plaatsen, te 
hangen of achter te laten. 
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Artikel 86. 
De kramers moeten steeds in het bezit zijn van een geldige leurkaart, afgeleverd door het daartoe bevoegde 
ministerie.  Zij moeten eveneens in regel zijn met de bepalingen betreffende de sociale zekerheid en dienen het 
bewijs voor te leggen, waaruit blijkt dat zij hun sociale bijdragen, over het voorlaatste trimester, hebben betaald. 
Zij zijn verplicht zich te verzekeren wat betreft hun burgerlijke aansprakelijkheid, de risico's van brand en het 
verhaal der buren.  De kwitantie van de laatst betaalde verzekeringspremie zal getoond worden op vraag van de 
gemeenteafgevaardigde.  Eventueel kan inzage van de verzekeringspolis worden gevraagd.  Aan de kramers die niet 
in regel zijn met voormelde verplichtingen kan door het College van Burgemeester en Schepenen het verbod 
opgelegd worden hun standplaats in te nemen. 
 
Artikel 87. 
Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken welke niet voldoen aan de bij wet opgestelde veiligheidsnormen 
of die gassen of rook laten ontsnappen. 
Een onbrandbare plaat moet onder elk verwarmingstoestel worden aangebracht, evenals tegen de wand binnen de 
inrichting, op gans de hoogte en breedte van de schoorsteen. 
Iedere inrichting moet voorzien zijn van de noodzakelijke brandblusapparaten. 
In de frituren en andere bakkramen moeten metalen deksels van passende afmetingen voorhanden zijn om bij 
eventueel vuurvatten van vet of olie in de kookketels of houders deze onmiddellijk te kunnen dekken om het vuur te 
doven. 
De frituurtoestellen moeten voorzien zijn van een stopthermostaat. 
 
Artikel 88. 
Het is verboden pinnen of andere scherpe voorwerpen in de grond te slaan.  Voor het vastmaken van kramen, 
dekzeilen, attracties, ed. kunnen gebeurlijk gewichten of andere methodes gebruikt worden. 
Onder geen enkel voorwendsel mogen zij hun inrichting vasthechten aan wegenis, verlichtingstoestellen, 
verkeerstekens of bomen. 
De kramers moeten zich gedragen naar de onderrichtingen van de plaatsmeester. 
De kramer is aansprakelijk voor de door hem aan het openbaar domein aangebracht schade dewelke op hem zal 
worden verhaald. 
 
Artikel 89. 
In elke inrichting moet, goed zichtbaar, een plakkaat worden aangebracht met vermelding van de naam van de 
pachter, het nummer van het handelsregister en eventueel het nummer van de leurkaart.  Ook moeten opschriften 
worden aangebracht waarop de aan het publiek gevraagde prijzen staan vermeld, op een plaats in de inrichting goed 
zichtbaar vanaf het wandelpad. 
 
Artikel 90. 
De kramers zijn zonder enig verhaal jegens het gemeentebestuur aansprakelijk voor de schade aan derden 
toegebracht tijdens en ingevolge de oprichting, de uitbating of het afbreken van hun kraam of inrichting. 
 
Artikel 91. 
Elke uitstalling van goederen met het inzicht de koper te bedriegen of te misleiden, is verboden. 
Het College van Burgemeester en Schepenen mag de toegang tot de markt of kermis tijdelijk of definitief verbieden 
aan de kramers die voor verkoop van vervalste waren of wegens bedrieglijke handelingen inzake handel veroordeeld 
werden. 
 
§ 2 : Openbare marken - Jaarmarkten. 
 
1. TIJDSTIP. 
 
Artikel 92. 
Er mag geen markt gehouden of ingericht worden dan op de plaatsen, dagen en uren door de gemeenteraad 
vastgesteld. 
 
Artikel 931. 
Een jaarmarkt vindt plaats te Sint-Pieters-Leeuw (Rink) op 11 november. 
Deze jaarmarkt begint te 10.00u en eindigt te 14.00u. 
 
Artikel 94. 
Een jaarmarkt vindt plaats te Ruisbroek, de zaterdag vóór de eerste zondag van oktober. 
Deze jaarmarkt begint te 10.00u en eindigt te 14.00u. 

                                                           
1 Artikel 93 gewijzigd bij artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd 01 maart 2007 
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Artikel 95. 
Een jaarmarkt vindt plaats te Vlezenbeek de zaterdag vóór de eerste zondag na 18 oktober. 
Deze jaarmarkt begint te 10.00 uur en eindigt te 14.00 uur. 
 
Artikel 95bis1 
Een wekelijkse markt vindt plaats te Sint-Pieters-Leeuw (Rink) op vrijdag. 
Deze markt begint te 15.00uur en eindigt te 19.00uur. 
 
2. ORDEMAATREGELEN - OPBOUW. 
 
Artikel 96. 
De voertuigen waarmee kramen, tenten en goederen worden aangevoerd, moeten - eens ter plaatse - onmiddellijk 
gelost worden. 
Zij die niet ter plaatse mogen blijven, moeten uiterlijk een half uur voor de aanvang van de markt verwijderd zijn en 
gevoerd naar de plaats hen toegewezen door de plaatsmeester. 
 
Artikel 97. 
De kramen en winkelwagens dienen zodanig geplaatst op het hun toegewezen perceel dat de uitgestalde koopwaren 
niet uitsteken buiten de scheidingslijn tussen de kramen en de doorgangen voor het publiek. 
Uitzondering wordt echter gemaakt voor luiken of een gedeelte van een kraam of winkelwagen dat uitsteekt boven 
de doorgangsweg en kan beschouwd worden als afdak op voorwaarde echter dat het zich minimum 2 meter boven de 
grond bevindt.  Aan die luiken of uitsteeksels mag in geen geval koopwaar bevestigd worden. 
 
Artikel 98. 
Bij niet naleving van al deze maatregelen of bij weigering zich te schikken naar de bevelen van de marktleider of 
bevoegde ambtenaar, kunnen de kramers bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen het recht 
ontzegd worden, hun standplaats in te nemen en bij ernstige inbreuken kunnen zij onmiddellijk door de marktleider 
van de markt verwijderd worden. 
 
§3 : Kermissen. 
 
1. INRICHTING, PERIODE EN DUUR. 
 
Artikel 99. 
De kermissen hebben plaats zoals volgt : 
 
RINK : met Sint-Pieter (29 juni) 

   of 1ste zondag na Sint-Pieter 
 

   1ste zondag na Allerzielen 
   Jaarmarkt : op 11 november 
 
 
NEGENMANNEKE : [...]2 
 

 : 1ste zondag van september  
 
 
VLEZENBEEK : 's zondags vóór 15 augustus 
    

   1ste zondag na 18 oktober 
   Jaarmarkt : zaterdag vóór kermisdag 
 
 

RUISBROEK : 1ste zondag na Pinksteren 
 

   1ste zondag van oktober 
   Jaarmarkt : zaterdag vóór kermisdag 
 

                                                           
1 Artikel 95 bis ingevoerd bij gemeenteraadsbeslissing dd 13 december 2007. 
2 Opgeheven bij artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 januari 1996. 
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Artikel 100. 
De aangewezen standplaats wordt als volgt ingenomen : 
1. aankomen op woensdag vóór het weekend van de kermis tussen 18.00u en 21.00u zonder monteren van de 

instelling; 
2. op donderdag tussen 08.00u en 21.00u monteren van de instelling; 
3. op vrijdag van 08.00u tot 17.00u eventueel verder monteren; 
4. de kermis wordt opengesteld de vrijdag vanaf 18.00u, de zaterdag, de zondag en de maandag vanaf 10.00u en 

sluit om 23.00u.  [Uitgezonderd  kermis Rink, die doorgaat met Sint-Pieter (29 juni) of de 1ste zondag na Sint-
Pieter, wordt deze kermis opengesteld op zaterdag en zondag vanaf 10.00u en sluit om 23.00u;]1  

5. de standplaatsen moeten vrij zijn dinsdag daaropvolgend om 17.00u. 
 
Artikel 101. 
Attracties of kramers wiens attractie niet gedurende de ganse periode van de kermis aanwezig geweest zijn of het 
kermisterrein verlaten hebben vóór het einde van de kermis zullen voor de eerstvolgende vijf jaren uitgesloten 
worden van deelname aan de kermissen op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. 
 
Artikel 102. 
De gevallen van heirkracht zijn uitsluitend de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen van 
Sint-Pieters-Leeuw. 
 
2. TOEWIJZING VAN DE STANDPLAATSEN - ALGEMEEN. 
 
Artikel 103. 
Op het plan van het kermisterrein, opgemaakt door het College van Burgemeester en Schepenen, worden bij 
voorrang de plaatsen aangeduid, die uit de hand worden toegekend.  De overblijvende standplaatsen worden in 
openbare verpachting, bij opbod, toegewezen. 
 
Artikel 104. 
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het recht om : 
a) Het aantal toegelaten gelijkaardige inrichtingen en hun afmetingen te bepalen en/of te beperken, alsook autonoom 

te oordelen over de gelijkaardigheid van de inrichtingen.  Indien het dit nodig oordeelt kan het hiervoor het 
advies van het bestuur der foornijveraars inwinnen. 

b) De plaatsen waarvoor bij de openbare verpachting geen liefhebbers waren, uit de hand te gunnen na de openbare 
verpachting tegen door het College van Burgemeester en Schepenen vast te stellen prijzen voor inrichtingen van 
alle aard, die het College van Burgemeester en Schepenen aanvaardbaar acht, zelfs indien reeds een plaats werd 
toegewezen voor dezelfde inrichtingen. 

c) Op de standplaatsen andere inrichtingen te voorzien dan deze, die er de vorige jaren werden opgesteld. 
 
3. TOEWIJZING UIT DE HAND. 
 
Artikel 105. 
De toewijzing van de standplaatsen uit de hand geschiedt tegen de door de gemeenteraad vastgesteld prijzen. 
Voor de toewijzing uit de hand dienen de kermisreizigers een schriftelijke aanvraag te richten aan het 

Schepencollege uiterlijk de 31ste december van het jaar dat de kermis voorafgaat.  Bij deze aanvraag dienen de 
volgende stukken gevoegd : 
1. Een uittreksel uit de inschrijving in het handelsregister in België, waarop vermeld naam, voornamen, beroep, 

nationaliteit en woonplaats. 
2. Het B.T.W.-nummer, alsmede het nummer van een rekening bij een in België gevestigde bank. 
3. Een bewijs dat men eigenaar is van de inrichting. 
4. Een foto van de inrichting. 
5. Identiteit van de vertegenwoordigers of helpers. 
6. Een bewijs van verzekering van brandpolis, verhaal der buren en burgerlijke aansprakelijkheid. 
7. Een bewijs van sociale zekerheidsbijdragen. 
 
Voor de toewijzing uit de hand komen de kermisreizigers in aanmerking die de laatste 8 jaren tenminste 5 jaren een 
standplaats op de kermis hebben geëxploiteerd. 
 
 

                                                           
1 Artikel 100, 4. aangevuld bij artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 januari 1996. 
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Artikel 106. 
Met de kermisreizigers, aangeduid overeenkomstig de in artikel 105 vermelde regeling, zal het Schepencollege 
uiterlijk 1 februari van het jaar, waarop de kermis betrekking heeft een overeenkomst afsluiten voor een periode van 
3 jaar.  [Behoudens de kermis Rink die doorgaat met Sint-Pieter (29 juni) of de 1ste zondag van Sint-Pieter, wordt 
jaarlijks een overeenkomst afgesloten.] 1 
 
Artikel 107. 
Bij het einde van een driejaarlijks contract kan de kermisreiziger een hernieuwing van zijn contract voor een nieuwe 
periode van 3 jaar aanvragen. 
 
4. OPENBARE VERPACHTING. 
 
Artikel 108. 
De verpachting gaat door op de dag en uur vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen. 
Datum van verpachting zal tijdig meegedeeld worden aan de vakbladen van de gekende verenigingen der 
kermisreizigers en verder bekend gemaakt worden, zoals nuttig geoordeeld door het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
 
Artikel 109. 
Om aan de openbare verpachting van de overblijvende standplaatsen te mogen deelnemen, moet de kermisreiziger in 
het bezit zijn van een deelnemerskaart.  Deze kaart wordt door de gemeente uitgereikt aan de kermisreiziger, die 
daartoe een aanvraag indient per brief aan het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. 
De deelnemingskaart wordt toegekend na voorlegging van de volgende gegevens door de kermisreizigers : 
1. Een uittreksel uit de inschrijving in het handelsregister in België, waarop vermeld naam, voornamen, beroep, 

nationaliteit en woonplaats. 
2. Het B.T.W.-nummer, alsmede het nummer van de rekening bij een in België gevestigde financiële instelling. 
3. Aard en afmeting van de inrichting(en), waarmee men aan de openbare verpachting wenst deel te nemen. 
4. Een schriftelijk bewijs, dat men eigenaar is van die inrichting(en). 
 Een aanvaardbaar bewijs is de overeenkomst, waaruit de aankoop van de inrichting blijkt. 
 Ingeval van een zelfgemaakte inrichting, de faktuur van de gebruikte materialen; of enige andere titel waaruit de 

eigendom van de inrichting(en) kan worden afgeleid, of een geregistreerde huurakte met de vermelding van de 
gehuurde inrichting, de duur van de huurperiode en de huurprijs. 

5. Een recente foto van de inrichting(en). 
6. Identiteit van de vertegenwoordigers of helpers. 
 
De uitgereikte deelnemerskaart vermeldt : 
- Naam en adres van de kermisreiziger; 
- De aard en afmetingen van de inrichting(en) waarmee aan de verpachting mag worden deelgenomen; 
- Het nummer van het handelsregister, het B.T.W.-nummer en de rekening bij een financiële instelling; 
- Referte verzekering brand en B.A. 
 
Het staat de kermisreiziger vrij, indien hij de gestelde voorwaarden heeft nageleefd, verscheidene plaatsen 
afzonderlijk te pachten. 
Deelname aan de openbare verpachting van de overblijvende standplaatsen, door het opsteken van de 
deelnemerskaart, is slechts toegelaten voor de op die kaart vermelde inrichting(en). 
 
Artikel 110. 
Wie pacht met volmacht voor een andere kermisreiziger moet 24 uur vóór de pachting een schriftelijke volmacht 
voorleggen en openbaar maken voor wie hij pacht. 
 
Artikel 111. 
Bij vals opbod zal de plaats opnieuw opgeroepen worden aan de inzetprijs.  De valse bieder dient het volledige 
bedrag te betalen. 
Doet hij dit niet zal hij voor de 3 volgende jaren van elke kermisverpachting op het grondgebied van de gemeente 
uitgesloten worden. 
Onder vals bod wordt verstaan : elk bod voor een inrichting die niet op de opgeroepen plaats kan staan, omdat de 
afmetingen groter zijn dan de vooraf opgegeven maximum beschikbare plaats of nog, indien de bieder niet beschikt 
over een inrichting, waarvoor de opgeroepen plaats voorbehouden is. 
 
 

                                                           
1 Artikel 106 aangevuld bij artikel 1 van de gemeentsraadsbeslissing dd. 25 januari 1996. 
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Artikel 112. 
De standplaatsen worden per lopende meter verpacht, met uitzondering van de grote métiers, die in blok toegewezen 
worden.  Onder grote “métier” wordt verstaan een instelling van minstens 13m gevel of doormeter, onder kleine 
“métier” een instelling met minder dan 13m gevel of doormeter.  De inzetprijs wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
Van de pachtprijs der standplaatsen, toegewezen op de openbare verpachting, dient het volledige bedrag 
onmiddellijk gekweten te worden in handen van de Gemeenteontvanger. 
 
5. BETALING STANDPLAATSEN. 
 
Artikel 113. 
Uiterlijk 1 april van het jaar waarop de kermis betrekking heeft dienen de kermisreizigers, waarvan de standplaats 
onderhands is toegewezen, het standplaatsgeld vereffend te hebben in handen van de Gemeenteontvanger of op 
rekeningnr. 000-0025600-89 van de gemeente. 
 
Artikel 114. 
De pachter moet de bewijzen van betaling gedurende de ganse duur van de kermis op elk verzoek van de overheid 
kunnen voorleggen. 
 
Artikel 115. 
Geen standplaats wordt toegewezen of uit de hand gegund aan kermisreizigers die nog enige schuld, van om het even 
welke aard, met de gemeente te vereffenen hebben. 
 
Artikel 116. 
Zelfs indien de pachtprijs volledig betaald werd, zal elke plaats die om 17.00u de vrijdag vóór de kermis niet bezet 
is, worden beschouwd als opgegeven en het College van Burgemeester en Schepenen zal er zonder verwittiging naar 
goeddunken over beschikken, zonder dat de kermisreiziger enige schadevergoeding kan eisen. 
 
6. OPBOUW - ORDEMAATREGELEN. 
 
Artikel 117. 
De kermisreizigers hebben de verplichting hun inrichting op te bouwen op de plaats, voorzien op het plan, met de 
gevel op de aangeduide frontlijn.  Zij dienen zich verder te schikken naar de richtlijnen van de plaatsmeester.  Indien 
een plaats verpacht wordt, waarvan de oppervlakte groter is dan deze door de kermisinstelling ingenomen, dan blijft 
het niet ingenomen gedeelte ter beschikking van het College van Burgemeester en Schepenen, zonder dat de 
betrokkene enig recht op vergoeding of terugbetaling kan doen gelden. 
 
Artikel 118. 
Zonder bijzondere schriftelijke toelating mogen de kermisreizigers de door hen gepachte plaatsen slechts in bezit 
nemen, op vertoon van het bewijs van volledige betaling van de pachtprijs aan de plaatsmeester. 
De opbouwingswerken en plaatsaanduidingen gebeuren op datum en uur bepaald door het gemeentebestuur.  De 
volgorde van oprijden op het kermisplein zal aangeduid worden door de plaatsmeester. 
Het is verboden zonder voorafgaande toelating van de telefoon- en elektriciteitsmaatschappij, de schakelkast of 
dergelijke te versperren of te bedekken. 
 
Artikel 119. 
De kermisreiziger zal op de volle breedte van zijn plaats de inrichting, volgens foto gevoegd bij contract, met 
behoorlijk uitzicht moeten opstellen. 
Alle inrichtingen zonder onderscheid, moeten op de aangeduide lijnrichtingen worden opgesteld, met dien verstande 
dat verhoogde treden voor de inrichtingen slechts met een maximum van 0,60 meter op de wandelwegen mogen 
uitsteken.  De kermisreizigers die dergelijke verhoogde treden gebruiken, moeten hiervan kennis geven bij de 
openbare verpachting of bij het afsluiten van een overeenkomst met het gemeentebestuur.  De kermisreiziger zal 
gedurende de ganse duur van de kermis op het kermisterrein moeten vertoeven, behoudens gegronde redenen tot 
vroegtijdig vertrek waarover het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt. 
De inrichtingen moeten langs alle zijden, uitgevende op de wandelwegen en/of doorgangen, ‘s avonds behoorlijk 
verlicht zijn. 
Verder dienen de kermisreizigers zich te gedragen naar de ter zake geldende artikelen van de wegcode. 
<<De kermisreizigers worden verondersteld de hun toegewezen plaats goed te kennen.  Door deze plaats te pachten, 
verzaken zij aan alle verhaal inzake hinder of schade die zij zouden kunnen ondervinden door de aanwezigheid van 
palen, bomen, draden, schakelkasten, enz. ..., voor, achter of boven hun inrichting. 
De kermisreizigers moeten op vrijdag vóór de openingsdag van de kermis in hun inrichting aanwezig zijn van 10.00u 
af om de gemeentelijke afgevaardigde(n), gelast met het toezicht en de technische controle, alle inlichtingen nopens 
hun inrichting, te verstrekken. 
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Indien bij een tweede controleonderzoek zou blijken dat geen gevolg gegeven werd aan de opmerkingen van de 
gemeente, dan kunnen de inrichtingen die niet voldoen aan de gestelde eisen, om veiligheidsredenen gesloten 
worden, zonder dat de betrokken kermisreiziger enig recht kan doen gelden voor terugbetaling van de pachtprijs en 
waarborg, zonder dat hij enige schadevergoeding kan eisen. 
Bovendien kunnen de nalatige kermisreizigers, voor een door het College van Burgemeester en Schepenen 
vastgestelde periode, uitgesloten worden voor gelijk welke kermisexploitatie van de gemeente. 
Eender welke instelling van eender welke vorm zal steeds moeten voldoen aan de voorschriften van de plaatselijke 
brandweer. 
 
Artikel 120. 
Op het kermisterrein mogen alleen die wagens geplaatst worden, welke onmisbaar zijn voor de exploitatie der 
inrichtingen.  Deze zullen vlak tegen de inrichting worden opgesteld. 
Voor elke pachter van een standplaats zal, indien mogelijk, kosteloos één woonwagen op het kermisplein worden 
toegelaten.  Zoniet zal een plaats aangeduid worden door de plaatsmeester. 
Op het kermisplein zullen geen woonwagens en/of slaapwagens worden toegelaten die niet voorzien zijn van 
chemische toiletten of andere die als volstrekt hygiënisch kunnen aanvaard worden. 
De andere vrachtwagens zullen geplaatst worden op een plaats aangeduid door de plaatsmeester. 
Blijven de eigenaars in gebreke om met vereiste spoed de gegeven bevelen - met het oog op het plaatsen of 
verwijderen van wagens - uit te voeren, dan kunnen de verplaatsingen gebeuren door de zorgen van het College van 
Burgemeester en Schepenen, op kosten en risico van de nalatige kermisreizigers. 
 
7. EXPLOITATIE. 
 
Artikel 121. 
De kramers die niet voldoen aan de bepalingen van artikel 86, kunnen van deelneming aan de kermis uitgesloten 
worden door het College van Burgemeester en Schepenen. 
Hun toegewezen plaats kan na aanmaning per aangetekend schrijven zonder enig recht op vergoeding en zonder 
teruggave van de reeds betaalde sommen door het Schepencollege worden ontnomen. 
Vertegenwoordigers of helpers van de kramers die niet voldoende morele waarborgen bieden, kunnen eveneens 
geweerd worden. 
Kramers die door het College van Burgemeester en Schepenen één of meer achtereenvolgende jaren van exploitatie 
worden uitgesloten om een andere reden dan deze vermeld in de eerste alinea, kunnen voor de duur van de uitsluiting 
zonder bijzondere toelating van het College van Burgemeester en Schepenen niet als vertegenwoordiger of helper 
optreden. 
 
Artikel 122. 
De kermisreiziger moet zijn inrichting(en) voor eigen rekening exploiteren.  Overdracht van de standplaatsen, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen, wordt niet erkend, geeft 
geen enkel recht aan degenen aan wie de plaats werd overgedragen en heeft van rechtswege de verbreking van de 
toewijzing, zonder teruggave van de betaalde sommen tot gevolg. 
Iedere wijziging van de overeenkomstig artikel 105, 5 en artikel 109, 6 medegedeelde gegevens moet aan het 
Schepencollege worden gemeld. 
Het is verboden, op straf van verlies van de plaats en van de betaalde sommen, de bestemming van de gepachte 
plaatsen te wijzigen, tenzij daartoe toelating wordt verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
8. VEILIGHEID. 
 
Artikel 123. 
De inrichtingen moeten voorzien zijn van nooduitgangen, aangewezen door duidelijke en steeds goed zichtbare 
opschriften. 
Deze nooduitgangen dienen steeds vrijgehouden.  De deuren moeten buitenwaarts opendraaien en in geopende stand 
kunnen vastgezet worden. 
Trommel- en draaikruisdeuren zijn verboden.  De kermisreizigers dienen in hun inrichtingen rookverbod op te 
leggen, aan te duiden aan de ingang met goed zichtbare opschriften. 
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HOOFDSTUK II : REINHEID EN MILIEUZORG.1 
 
Afdeling 1. Algemene bepalingen. 
 
Artikel 124. 
[…] 2 
 
Artikel 125.     
[…] 3 
 
Artikel 126.     
[…] 4 
Telkens wanneer de eigenaar van welkdanig voorwerp of wrak ook, niet kan  opgespoord worden en wanneer zulks 
bij proces-verbaal van politie is vastgesteld, is de Burgemeester gemachtigd erover te beschikken en de opruiming 
van het gestorte vuil en de verwijdering van de achtergelaten voorwerpen te doen uitvoeren met de middelen en op 
de wijze die hij het best gepast en geschikt acht, onverminderd de bepalingen van de wet van 30.12.1975 die de te 
volgen werkwijze bepaalt voor goederen die buiten partikuliere eigendommen worden aangetroffen of door de 
gemeente van de openbare weg worden weggeruimd, omdat zij het verkeer hinderen. 
 
Afdeling 2.  Reinheid van de gemeente. 
 
Artikel 127.     
[…] 5 
 
Artikel 128.     
[…] 6 
 
Artikel 129.     
[…] 7 
 
Artikel 130.     
[…] 8 
 
Artikel 131.     
[…] 9 
 
Artikel 132.     
[…] 10 

 
Artikel 133.     
[…] 1 

                                                           
1 Aanpassing van de nummering van “HOOFDSTUK II : REINHEID EN MILIEUZORG.” ingevolge artikel 2 van 
de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 april 1995 houdende de wijziging van “HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN 
GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG, Afdeling 14 : Markten en kermissen”. 
2 Artikel 124 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Artikel 125 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
4 Artikel 126 paragraaf 1 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties 
ingevolge gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
5 Artikel 127 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
6 Artikel 128 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
7 Artikel 129 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
8 Artikel 130 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
9 Artikel 131 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
10 Artikel 132 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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Artikel 134.     
Onverminderd het K.B. van 3 augustus 1976, houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwaters in de 
gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, is het alle 
personen verboden in de rioolkolken afvalstoffen te storten en/of te keren, die het goed functioneren van deze kolken 
kunnen belemmeren of deze kolken kunnen verstoppen. 
 
Artikel 135.     
Onverminderd de wet van 26 maart 1976, met betrekking tot de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging (Belgisch Staatsblad van 1mei 1971) en haar uitvoeringsbesluiten, is het verboden in grachten, 
beken, vijvers, waterputten, fonteinen, waterlopen en in het rioleringsnet vloeibare of vaste stoffen te storten of 
lozen, welke schadelijk zijn voor de plantengroei of het leven van de waterflora en fauna, of voor de normale functie  
van de waterzuiveringsstations. 
 
Zo is het o.a. verboden : 
§ 1 Het lozen in open grachten, beken, vijvers, waterputten, fonteinen, waterlopen of rioleringen, van 

benzineprodukten, stookolie, aardolieprodukten al dan niet met andere vloeistoffen of detergenten 
verdund; 

§ 2 Het aansluiten op het rioleringsnet, grachten of beken van overlopen van olie, stookinstallaties, 
hoogspanningskabines met oliehoudende transformatoren of schakelaars, plaatsen waar voertuigen 
gewassen worden door middel van olieprodukten; 

  
§ 3 Het reinigen, spoelen, enz. ... in open waterlopen van sproeistoffenapparaten gebezigd bij het bestrijden 

van insekten en kruidruiming in land- en tuinbouw. 
 
Deze opsomming is niet beperkend. 
 
§ 4 In de gedeelten van de gemeenten waar een rioleringsnet bestaat, is het verboden regenwater of afvalwater 

komende van bebouwde eigendommen, op de openbare weg te laten lopen; 
§ 5 In de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet bestaat, moet iedere woning voorzien zijn van 

een septic tank en verliesput 
§ 6 [...]2 
 
Artikel 136.     
De vervoerondernemers van goederen allerhande, die de openbare weg bevuilen, zijn verplicht na het vervoer, laden, 
ontladen of parkeren, het trottoir, de openbare weg of de goot te reinigen. 
 
Artikel 137.     
Stoffen, van aard om de openbare weg te bevuilen of geur te verspreiden mogen niet vervoerd worden dan in 
gesloten voertuigen, tenzij de vracht volledig afgedekt is. 
 

                                                                                                                                                                                           
1 Artikel 133 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
2 Artikel 118 is ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 april 1995 houdende de wijziging van 
“HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG, afdeling 14 : 
Markten en kermissen” artikel 135 geworden. 
Artikel 118, §6 (thans artikel 135, §6) geschrapt bij artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 18 mei 1995. 
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Afdeling 3. Ophalen van vuilnis.1 
[...] 
 
Afdeling 4 : Afloop van regenwaters en van afvalwaters. 
 
Artikel 148.     
De eigenaar voor wiens gebouwde eigendom voor de gemeenteriolen zijn of zullen aangelegd worden, is ertoe 
gehouden zijn eigendom aan het rioleringsnet te laten aansluiten op eenvoudig verzoek van de bevoegde 
gemeentelijke overheid. 
 
Artikel 149.2     
De werken, met het oog op het aansluiten van zijn eigendom op het rioleringsnet, zullen uitgevoerd worden door een 
aannemer aangeduid door het gemeentebestuur en op kosten van de eigenaar.  
 
Artikel 150.     
In de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet bestaat, moet iedere woning voorzien zijn van een septische 
put en een vetvanger zo nodig. 
 
Artikel 151.     
Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen en afvalwater iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen 
waardoor ze kunnen verstoppen. 
 
Afdeling  5. Ontstoppen, reinigen en herstellen van riolen en duikers. 
 
Artikel 152.     
Behoudens toelating van de Burgemeester is het verboden de riolen op het openbaar domein te ontstoppen, te 
reinigen of te herstellen. 
 
Artikel 153.     
De aanpalende eigenaars moeten de duikers die zij hebben aangelegd of laten aanleggen, onderhouden, ontstoppen 
en reinigen. 
 
Afdeling 6 : Reinigen van de openbare weg. 
 
Artikel 154.     
[…] 3. 
 
Artikel 155.     
[…] 4 
 
Afdeling 7 : Sluikstorten. 
 
Artikel 156.     
[…] 5 
 

                                                           
1 “Afdeling 3 : Ophalen van vuilnis” opgeheven ingevolge de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 januari 1996 
betreffende de ophaling van huishoudelijk afval. 
2 Artikel 132 is ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 april 1995 houdende de wijziging van 
“HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG, afdeling 14 : 
Markten en kermissen” artikel 149 geworden. 
Artikel 132 (thans artikel 149) gewijzigd bij artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 18 mei 1995. 
3 Artikel 154 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
4 Artikel 155 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
5 Artikel 156 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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Artikel 157.     
[…] 1 
 
Artikel 158.     
[…] 2 
 
Artikel 159.     
Om aanleidingen tot sluikstorten te vermijden, kan het College van Burgemeester en Schepenen de eigenaars 
verplichten hun gronden, palend aan de openbare weg, af te sluiten. 
 
Artikel 160.     
[…] 3 
 
Afdeling 8. Grachten. 
 
Artikel 161.     
Het is verboden in de grachten iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, waardoor de normale 
waterafvoer verhinderd of bezoedeld wordt. 
 
Artikel 162.     
Het is verboden grachten op te vullen of te verleggen. 
De grachten die wederrechterlijk werden opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder onmiddellijk in hun 
oorspronkelijke staat dienen hersteld te worden. Indien de overtreder hieraan geen onmiddellijk gevolg geeft, kan de 
Burgemeester de herstelling laten uitvoeren door de gemeentediensten op kosten van de overtreder. 
 
Artikel 163.     
De grachten of gedeelten ervan mogen niet vervangen worden door buizen zonder schriftelijke toelating van de 
Burgemeester die de voorwaarden terzake bepaalt. 
 
Artikel 164.     
Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte langs de boorden van de grachten en waterlopen zijn de 
bewoners verplicht vrije doorgang te verlenen aan de personen door de Burgemeester met de verdelging belast. 
Zij dienen het plaatsen van de daartoe nodig geachte tuigen te dulden. 
 
Artikel 165.     
Elk jaar vóór 1 mei, zijn de eigenaars, vruchtgebruikers, huurders en alle andere bewoners gehouden de grachten en 
sloten te  ruimen, welke door hun gronden lopen of deze scheiden van andere private eigendommen, ten einde de 
goede afloop der waters te verzekeren. 
 
Artikel 166.     
De ruiming zal door de boordeigenaars derwijze worden gedaan, dat de grachten te allen tijde een voldoende diepte 
en de nodige doorsnede hebben om de vrije afloop der waters te verzekeren. 
In de dwarslijn zullen de grachten tenminste 0.25 m breedte hebben op de bodem, met taluds, zodat de dwarslijn van 
de gracht boven tenminste 0.50 m bedraagt. Al de voorwerpen, welke de afloop der waters zouden kunnen hinderen, 
zullen weggeruimd worden. 
 
Artikel 167.     
De Burgemeester zal tot de eigendommen, waar de afwateringen doorlopen, toegang hebben om er zich van te 
vergewissen dat de voorschriften van dit besluit worden nageleefd. 
 

                                                           
1 Artikel 157 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
2 Artikel 158 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Artikel 160 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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Artikel 168.     
Bij ontstentenis van uitvoering door de eigenaars, zal het werk ambtshalve en te hunnen laste uitgevoerd worden, 
onverminderd de toepassing van de politiestraffen door deze verordening voorzien. 
 
Afdeling 9 : Stoken met allesbranders..1 
 
Artikel 168 bis  
De gebruikers van verwarmingsinstallaties van het type allesbrander moeten ervoor zorgen dat de installatie die ze 
gebruiken geen luchtverontreiniging veroorzaakt die de gezondheid kan schaden. 
 
Artikel 168ter  
Het verbranden van afvalstoffen, turf, bruinkool en niet-rookloze kolenagglomeraten in allesbranders voor de 
verwarming van woningen, werkplaatsen en lokalen is verboden. 
 
Artikel 168quater  
Het stoken met allesbranders is verboden bij ongunstige meteorologische condities, zoals langdurige 
temperatuurinversie en windstilte. 
 
 
Artikel 168quinto  
Het stoken met allesbranders is enkel toegestaan met gebruik van onbewerkt hout en steenkool. 
 
Artikel 168sexies  
De officieren van gerechtelijke politie, de gemeentelijke politie, de landelijke politie, de rijkswacht en de technische 
ambtenaren van de gemeenten zoals bedoeld in artikel 58, 1° van het besluit van de Vlaamse Executieve van 
06.02.1991, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zijn gelast met het 
toezicht op de naleving van de artikelen 169 - 170 - 171 en 172. 
 
HOOFDSTUK III : OPENBARE GEZONDHEID.2 
 
Afdeling 1. Gezondheid van de woningen 
 
Artikel 169.     
Het is verboden een gebouw, dat door de Burgemeester onbewoonbaar werd verklaard of waarvan de ontruiming 
werd bevolen, te bewonen of te laten bewonen. 
 
Artikel 170.     
Wanneer vermoed wordt, dat in een onroerend eigendom, om welke oorzaak ook een toestand heerst van aard om de 
openbare gezondheid in gevaar te brengen, kan de Burgemeester bevel geven aan de bevoegde technische 
gemeentedienst of politiediensten, de nodige vaststellingen ter plaatse te doen. 
De eigenaars en de gebruikers zijn verplicht aan de beambten van de bevoegde technische, gemeente of politiedienst 
vrije toegang tot het onroerend eigendom te verlenen en zich te schikken naar de maatregelen welke bedoelde 
beambten zullen voorschrijven om de uitvoering van hun opdracht mogelijk te maken. 
Wordt bij dit onderzoek bevonden dat, om de nodige vaststellingen te kunnen doen, bepaalde werken dienen 
uitgevoerd, kan de Burgemeester bij eenvoudig besluit, door de politie te betekenen, aan de eigenaars van deze 
onroerende goederen het bevel geven die werken binnen de in het besluit gestelde termijn op hun kosten en 
verantwoordelijkheid uit te voeren. 
 
Artikel 171.     
Blijkt uit de vaststellingen gedaan door de bevoegde technische, gemeente of politiedienst, dat de openbare 
gezondheid in gevaar is, dan  kan de Burgemeester bevel geven aan de eigenaars van het onroerend goed en binnen 
de termijn, gesteld in zijn besluit, op hun kosten en verantwoordelijkheid, de door hem nodig geoordeelde 
gezondheidswerken uit te voeren. 
Verder kan de Burgemeester zo hij zulks nodig oordeelt, bevel geven aan de gebruikers van het onroerende goed, het 
binnen een door hem te bepalen termijn te ontruimen, totdat de gezondheidswerken, bevolen zoals gezegd in 
voorgaande alinea, zullen uitgevoerd worden. 

                                                           
1 “Afdeling 9 : Stoken met allesbranders” ingevoerd ingevolge artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 28 april 
1994;  
2 Aanpassing van de nummering van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd.20 april 
1995 houdende de wijziging van “HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE 
OPENBARE WEG, afdeling 14 : Markten en kermissen”. 
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De bevelen waarvan sprake in huidig en voorgaand artikel zullen door de zorgen van de gemeentepolitie betekend 
worden aan de eigenaars en aan de gebruikers van het onroerend goed. 
 
Artikel 172.     
Indien, na het verstrijken van de termijnen gesteld door de Burgemeester, als gezegd in voorgaande artikelen, de 
eigenaars de bevolen werken niet hebben uitgevoerd, of de ontruiming door de gebruikers niet is voltrokken, kan de 
Burgemeester, zonder enige verwittiging, formaliteit of procedure, van ambtswege doen overgaan tot de uitvoering 
van de bevolen werken op kosten en verantwoordelijkheid van de eigenaars en/of de uitdrijving van de gebruikers 
van het pand op kosten en verantwoordelijkheid van deze laatsten. 
 
Afdeling 2.  Opstapelen, verspreiden, vervoeren en lozen van hinderlijke of schadelijke goederen. 
 
Artikel 173.     
Het is verboden hinderlijke of schadelijke goederen op te stapelen, te verspreiden of te lozen wanneer de openbare 
gezondheid hierdoor in gevaar kan gebracht worden. 
 
Afdeling 3.  Ruimen van beerputten. 
 
Artikel 174.     
Iedere inwoner, van een huis met beerput, moet deze regelmatig doen ruimen en bovendien op elk verzoek van de 
Burgemeester.  Hij is ook verplicht zijn beerput te laten nazien door de daartoe aangestelde beambten, telkens als de 
Burgemeester zulks noodzakelijk acht. 
 
Artikel 175.     
Het is streng verboden vuilnis of andere voorwerpen dan drekstoffen in de beerput te storten. 
 
Artikel 176.     
Het ruimen van beerputten zal slechts mogen gebeuren bij middel van speciale toestellen, die het reukloos ruimen 
verzekeren en die in hoofdzaak zullen bestaan uit een zuigpomp, een buisleiding en een volkomen luchtdichte 
beertank.  De ruiming mag niet gebeuren op zondag en wettelijke feestdagen. 
 
Artikel 177.     
Slechts die ondernemers-beerruimers zullen op het grondgebied van de gemeente mogen ruimen en drekstoffen 
vervoeren, die daartoe schriftelijk gemachtigd zijn door de Burgemeester. De namen en adressen van de 
gemachtigde ondernemers zullen aan de bevolking ter kennis gebracht worden of steeds ter beschikking van de 
inwoners liggen op het gemeentesecretariaat. De Burgemeester kan zijn machtiging steeds intrekken, wanneer de 
hierboven vermelde voorwaarden niet meer vervuld zijn of wanneer de ondernemer zijn verplichtingen tegenover de 
inwoners niet nakomt. 
 
Artikel 178.     
De ondernemers beerruimers hebben het recht, als vergoeding voor hun diensten aan de eigenaars, huurders of 
bewoners die om ruiming verzocht hebben, een vergoeding te vragen welke vastgesteld wordt door de gemeenteraad. 
 
Artikel 179.     
De inwoners of gebruikers van het huis waar geruimd moet worden, moet de buisleiding laten leggen over de kortste 
weg en ervoor zorgen, dat de deksteen van de beerput zonder hindernis kan opgelicht worden. 
 
Artikel 180.     
Het trottoir en de openbare weg aan de woning waar geruimd werd, zullen onmiddellijk na werking door het 
personeel van de ondernemer gereinigd worden. 
 
Artikel 181.     
Het materiaal van de ondernemer zal slechts op de openbare weg mogen blijven staan, gedurende de tijd strikt nodig 
voor het ruimen zelf. 
Daarenboven zal het zo dienen opgesteld, dat het verkeer van de voertuigen en voetgangers niet belemmerd wordt. 
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Artikel 182.     
De bepalingen van artikel 177 zijn niet van toepassing in volgende gevallen: 
- op het uithalen der drekstoffen, die uitsluitend moeten dienen tot het bemesten van hoven of gronden, palend aan 

de huizen waarvan zij voortkomen; 
- op het uithalen en vervoeren van drekstoffen door de land en tuinbouwers van gans de gemeente, alsmede door 

alle inwoners van het landelijk gedeelte van de gemeente, die over een hoeveelheid veld, tuin, weide of 
boomgaard beschikken, hetzij in eigendom, hetzij in huur, en  die hun beer gebruiken voor het bemesten van  hun 
eigen gronden. In dit geval zal het vervoer mogen geschieden in goed sluitende beerbakken en derwijze dat de 
openbare wegen niet verontreinigd worden. 

 
Afdeling 4.  Verwarmingsinstallaties en gebruik van brandstoffen 
 
Artikel 183.     
Het gebruik van voor verwarming van gebouwen bestemde brandstof is aan volgende regelen onderworpen : 
a) Het zwavelgehalte van vloeibare brandstoffen mag niet meer bedragen dan 1% van het gewicht, ongeacht 

het type van de gebruikte vloeibare brandstof; 
b) Het gehalte aan vluchtige zwavel van vaste brandstoffen mag niet meer bedragen dan 1% van het gewicht. 
 
Artikel 184.     
De gebruikers van verwarmingsinstallaties met verbranding moeten ervoor zorgen dat de werking van hun installatie 
geen hinder oplevert voor de openbare gezondheid. 
 
Afdeling 5.  Gebruik van leidingwater bij waterschaarste 
 
Artikel 185.     
Bij waterschaarste is het verboden leidingwater te gebruiken voor het besproeien van grasperken en plantsoenen, het 
schrobben van trottoirs en terrassen, het reinigen van auto's, het reinigen van dierenstallen of op enig andere wijze 
water te verspillen. 
 
Artikel 186. 
De periode gedurende dewelke, evenals de plaatsen waarop de beperking van het watergebruik van toepassing is, 
worden bepaald en kenbaar gemaakt door de Burgemeester. 
 
HOOFDSTUK IV : OPENBARE VEILIGHEID.1 
 
Afdeling 1; Reglementering met betrekking tot de brandveiligheid in de horecazaken2 
 
Artikel 187.3 
0. ALGEMEEN 
 
0.1 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  

 
                              

                                                           
1 Aanpassing van de nummering van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 april 
1995 houdende de wijziging van “HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE 
OPENBARE WEG, afdeling 14 : Markten en kermissen”.  
2 Aanpassing van de nummering van de afdelingen van dit hoofdstuk en hernaming van afdeling 1 ingevolge artikel 2 
van de gemeenteraadsbeslissing dd 04 december 2003 houdende horecareglement van de brandweer.  
3 Aanpassing van artikel ingevolge artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing dd 29 mei 2008 houdende 
horecareglement van de brandweer. 
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0.2 Toepassingsgebied 
 
Deze reglementering is van toepassing op alle horecazaken welke permanent uitgerust zijn met stoelen en/of tafels, 
dit om de bezoekers toe te laten tot consummatie van eten of drinken.  
 
Onder horecazaken worden verstaan: zalen, restaurants, feestzalen, parochiezalen, kantines, drankgelegenheden, 
cafés, verbruikszalen, tavernen, frituren, dansgelegenheden, enz... 
  
Onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen die van toepassing kunnen zijn, zijn de bepalingen van 
dit reglement van toepassing op alle gebouwen, lokalen of plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op 
vertoon van een lidkaart toegang heeft. 
 
Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "de horecazaak". 
 
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, 
tenten, e.d. 
 
0.3 Terminologie  
 
0.3.1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
“basisnormen”:  het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de 

preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, en haar 
latere wijzigingen. 

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

oppervlakte van vast meubilair, vestiaires en sanitair. 
 
"stappenplan":    het stappenplan bevat een voorstel van de exploitant tot regularisatie van de  

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

 
"opvolgingscommissie":  orgaan dat instaat voor de goedkeuring en de opvolging van het stappenplan . 

De samenstelling en werking van de opvolgingscommissie  wordt bepaald    door de 
gemeenteraad. Een brandweerofficier-preventionist van de bevoegde brandweerdienst 
maakt ambtshalve deel uit van de opvolgingscommissie.   
Andere zetelende leden kunnen zijn:  

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

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

0.3.2.  Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen. 
 
0.4 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. 
 
0.4.1. Wanden van de lokalen. 
De bekledingen van de wanden moeten voldoen aan de classificatie opgenomen in onderstaande tabel: 
 

Vloerbekledingen Bekleding van verticale 
wanden 

Plafonds en valse plafonds Lokaal 

 
A1 

 
A1 

 
A1 

Technische lokalen 
Stookplaatsen 
Keukens 

 
A3 

 
A2 

 
A2 

Evacuatiewegen 
Publiek toegankelijke   
lokalen 

A3 
 

A3 A2 Gebouwen met één laag 
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0.4.2. Vast meubilair 
De bekledingen en de vullingen van het vast meubilair hebben een minimale classificatie A2. 
 
0.4.3. Versieringen 
Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid met zich mee brengen. 
 
 
0.5. 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. 
 
0.5.1 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.  
 
0.5.2 Op basis van het aantal uitgangen: 
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig punt 2.2.1. van dit 
reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen. 
 
0.5.3 Op basis van de vereiste nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen: 
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, in overeenstemming met punt 5.6. van 
bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen.   
 
De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt minimaal 0,80 m.  
In horecazaken die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m, bedraagt het 
aantal toegelaten personen 80. 
 
0.5.4 
Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het  aantal toegelaten personen. 
 
0.6. 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 0.2 van deze reglementering is 
onderworpen aan een exploitatievergunning af te leveren door de burgemeester, na advies van de brandweer.  Deze 
toelating is steeds herzienbaar. 
 
 
1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 
 
De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer.  
 
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten 
indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het 
gedrang komen.  
 
 
2. COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE 
 
2.1 Algemeen principe 
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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.  
 
2.2 Evacuatie van de compartimenten 
 
2.2.1 Aantal uitgangen  
Elk compartiment heeft minimum: 
- één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;  
- twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt;  
- 2 + n uitgangen waarbij “n” het 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. 
 
2.2.2 De uitgangen  
De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen 
leiden naar een veilige ruimte. 
 
3. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN 
 
3.1 Doorvoeringen door wanden 
Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet 
nadelig beïnvloeden. 
 
3.2 Structurele elementen 
 
De structurele elementen dienen te voldoen aan onderstaande tabel: 
 
 structuur van het gebouw 

aantal bouwlagen bovengrondse structuur dakstructuur ondergrondse structuur ** 
1 stabiliteit ½ h  stabiliteit ½ h  Rf 1 h 
2 Rf ½ h Rf ½ h* Rf 1 h 

> 2 Rf 1 h Rf ½ h* Rf 1 h  
 
* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een  
 bouwelement met weerstand tegen brand ½ h. 
** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau. 
 
De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de structurele elementen.  
 
3.3 Plafonds en valse plafonds 
 
3.3.1 In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit 
bij brand van ½ h.  
 
3.3.2 De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale 
wanden die ten minste een weerstand tegen brand ½ h bezitten.  
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4. VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN  
    EVACUATIEWEGEN 
 
4.1 Compartimenten 
 
De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen met een 
minimum van ½ h. 
 
4.2 Evacuatiewegen 
 
4.2.1 
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.  
 
4.2.2 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 4.3. 
  
4.2.3. Trappen 
De trappen hebben de volgende kenmerken: 

6. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van ½ h of dezelfde opvatting van  
           constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand ½ h;  

7. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 
1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;  

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

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

 
4.3 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. 
 
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 h hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de 
openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatieweg.  
 
De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie kunnen belemmeren.  
 
4.4. Draaizin van uitgangsdeuren 
 
4.4.1.  
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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. 
 
4.4.2. 
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. 
 
4.4.3. 
Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet  uitgerust 
zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur 
in werking stelt, uitvalt. 
 
4.5 Signalisatie 
 
De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de “Codex over het welzijn op het werk”. 
 
Deuren in overtal die niet voldoen aan de criteria van uitgang en nooduitgang dienen aangeduid met de gepaste 
pictogrammen. Dit zijn geen groenwitte pictogrammen. Deuren die niet leiden tot uitgangen krijgen de vermelding 
“GEEN UITGANG”. 
 
 
5. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN TECHNISCHE RUIMTEN 
 
5.1 Technische lokalen en ruimten 
 
5.1.1 Algemeen 
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment. 
 
5.1.2 Verwarming en brandstof 
 
5.1.2.1. 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 minimum 1 h en door 
zelfsluitende deuren met een brandweerstand van ½ h, dient geen automatische blusinstallatie voorzien te worden.  
 
Verwarmingsinstallaties met een vermogen > 70kW, ongeacht de aard van de brandstof, worden ondergebracht in 
stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B 61-001. 
 
5.1.2.2. 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. 
 
5.1.2.3. 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. 
 
5.2 Keukens 
 
Enkel keukens voorzien van een frituurtoestel dienen gescheiden van de andere bouwdelen door wanden met een 
brandweerstand van 1 h en door (bij brand) zelfsluitende deuren of luiken met een weerstand tegen brand van ½h.  
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Deze keuekens, met een vast frituurtoestel, dienen niet gecompartimenteerd ten opzichte van de horecazaak indien 
elk frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de 
toevoer van energie naar het frituurtoestel automatisch onderbreekt.  
 
6. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN 
 
6.1 Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie 
 
6.1.1. Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het 
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 
 
 6.1.2 Veiligheidsverlichting 
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.  
 
6.2 Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen 
Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap. 
 
6.3 Installaties voor melding en alarm 
Deze installaties worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst.  
 
6.3.1 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. 
 
6.3.2 Alarm 
In horecazaken met een capaciteit vanaf 100 personen  moet er een alarmsysteem beschikbaar zijn, waarmee de 
aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet de horecazaak zo spoedig mogelijk te verlaten. 
 
Een alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het publiek toegankelijke 
lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn. 
 
6.4 Brandbestrijdingsmiddelen  
 
6.4.1 
De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen. 
 
6.4.2 
Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het gebruik van 
de brandbestrijdingsmiddelen. Deze instructies dienen vermeld in het veiligheidsregister. 
 
6.4.3  
Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, 
gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld.  Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht 
worden. 
 
6.5 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. 
 
7. ONDERHOUD EN PERIODIEKE CONTROLE 
 
7.1 Onderhoud 
De technische uitrustingen van de horecazaak , zoals dampkappen enz., moeten in goede staat gehouden worden. 
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7.2 Periodieke controle 
Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegde persoon (BP), 
hetzij door een bevoegde installateur (BI), hetzij door een daartoe Externe Dienst voor Technische Controle 
(EDTC): 
 

Installatie controle-orgaan periodiciteit 
Personenliften EDTC Zie reglementering ter zake 
Goederenliften EDTC Zie reglementering ter zake 
CV en schouwen BI/BP jaarlijks 
Alarm * BI/BP jaarlijks 
Branddetectie * BI/BP jaarlijks 
Brandbestrijdingsmiddelen * BI/BP jaarlijks 
Individuele gasverwarmingstoestellen * BI/BP jaarlijks 
Gasinstallatie * BI/BP 5 jaarlijks 
Laagspanning * EDTC 5 jaarlijks 
Veiligheidsverlichting BI/BP jaarlijks 
Veiligheidsverlichting EDTC 5 jaarlijks 
Hoogspanning behorende tot de zaak EDTC jaarlijks 
 
Installaties aangeduid met een “*” 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. 
 
7.3 Veiligheidsregister 
In elke horecazaak dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde personen.  Dit register bevat 
informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen: 
 - exploitatievergunning; 
 - stappenplan; 
 - aantal toegelaten personen; 
 - verslagen van de periodieke controles; 
 - instructies bij brand; 

- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing  (indien van        
toepassing); 

 
8. OVERGANGSBEPALINGEN   (ter informatie) 
 
Bij wijze van overgangsmaatregel kan de burgemeester voor bestaande inrichtingen termijnen toestaan om de nodige 
aanpassingen uit te voeren. 
 
De toegestane termijn zal, op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement, beperkt blijven tot (datum), 
zijnde de einddatum van de algemene overgangsbepalingen. 
 
De termijnen van de overgangsbepalingen worden opgelegd door de brandweer. Zij gebruikt de volgende leidraad: 

o 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. 

 
o  zes maanden: opmerkingen met betrekking tot de overige blusmiddelen en hun signalisatie, 

toegankelijkheid van de brandweer. 
 

o 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 geregel 
worden. De brandweer kan rekening houden met plaatselijke omstandigheden en strengere termijnen opleggen.   
 
 
9. AFWIJKINGEN 
 
Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester, indien het 
onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, afwijkingen toestaan. 
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De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient duidelijk gemotiveerd te zijn.  
Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen 
bijgevoegd. 
 
Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau vereist in de 
voorschriften. 
 
Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden mits gunstig advies van opvolgingscommissie.  
 
10. STRAFBEPALINGEN 
 
Onverminderd de straffen van toepassing door andere wettelijke bepalingen worden de straffen op overtredingen 
tegen bovenstaande reglementering bepaald door de gemeenteraad. 
 
Afdeling 2.  Middelen ter voorkoming en bestrijding van brand1 
 
Artikel 187bis.2    
Zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van de Burgemeester is het verboden : 
- vuurwerk af te steken op de openbare weg en binnen eigendommen; 
- het  grondgebied van de gemeente met brandende fakkels te doorlopen; 
- op het grondgebied van de gemeente kampvuren te maken; 
- in de vrije lucht op open vuren eetmalen te bereiden, tenzij met daarvoor speciale voorziene brandstof. 

 
Na het verkrijgen van bovenvermelde machtiging, zijn de inrichters gehouden de brandweercommandant van hun 
aktiviteit schriftelijk in kennis te stellen.. 
 
Artikel 188.     
Het uitgooien op de openbare weg van lucifers, aanstekers, spuitbussen en andere gevaarlijke voorwerpen, is 
verboden. 
 
Artikel 189.     
Onverminderd de bepalingen van het strafwetboek, is iedere eigenaar of huurder verplicht de schouwen voor kachels 
en open haarden, alwaar vaste en vloeibare brandstoffen in verbrand worden, minstens eenmaal door een beëdigd 
schouwveger, bevoegd technicus of een terzake aangestelde van een gespecialiseerd bedrijf, te laten reinigen. 
De verwarmingsinstallaties van centrale verwarming met vaste of vloeibare brandstoffen zijn onderworpen aan het 
Koninklijk Besluit van 6 januari 1978.  Voor de in gebruik zijnde ovens met ambachtelijk karakter, geldt deze 
verplichting minstens trimesterieel. 
Het attest moet getoond worden op elk verzoek van de door de Burgemeester met controle gemachtigde ambtenaar. 
 
Artikel 190.     
Zodra een brand ontstaat, of een andere ramp zich voordoet, moeten de personen die deze ontdekken of vaststellen, 
onmiddellijk de bevoegde dienst verwittigen. 
 
Artikel  191.    
De eigenaars, gebruikers en huurders van eigendommen waarin brand ontstaat of waar een andere ramp zich 
voordoet, moeten op het eerste verzoek van de brandweer, van de agenten van de water-, gas- of 
electriciteitsdiensten en van de politiediensten hen toegang verlenen. 
Zij dienen bovendien al hun watervoorraden ter beschikking te stellen. Dezelfde verplichtingen gelden eveneens 
voor de eigenaars, gebruikers en huurders van aangrenzende eigendommen. 
 
Artikel 192.     
Onverminderd de bepalingen van de hierna volgende bepalingen van de politieverordening, houdende maatregelen 
tot het voorkomen en bestrijden van brand en ontploffingen in inrichtingen toegankelijk voor het publiek, dient elke 
inrichting toegankelijk voor het publiek, ook al wordt het publiek er slechts toegelaten onder bepaalde voorwaarden 
o.a. privé- en jeugdclubs, aangesloten te zijn op het openbaar telefoonnet, voorzien zijn van een electrische 
verlichting en een veiligheidsverlichting zoals bepaald in artikel 184 van genoemde verordening, en moet er 
tenminste een snelblusapparaat van het type 6 kg poeder ABC opgesteld zijn of 1 haspel axiale voeding. 

                                                           
1 Aanpassing van de nummering van de afdelingen van dit ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd 04 
december 2003 houdende horecareglement van de brandweer.  
2 Aanpassing van nummering artikel ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd 04 december 2003 
houdende horecareglement van de brandweer. 
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De Burgemeester kan steeds bijkomende maatregelen opleggen.  De exploitant zal ten allen tijde toegang tot de 
inrichting verlenen aan de Burgemeester en de bevoegde ambtenaren. 
De Burgemeester kan de sluiting van de inrichting bevelen, indien de voorschriften van dit artikel niet worden 
nageleefd of wanneer de openbare veiligheid door nalatigheid, het verzuim of de onwil van de exploitant in het 
gevaar worden gebracht. 
 
Afdeling  3.  Maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand en ontploffing in inrichtingen toegankelijk voor 
het publiek1 
 
I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Artikel 193.     
§1. Deze verordening is van toepassing op hotels en logiesverstrekkende bedrijven of instellingen, ongeacht het 
aantal toegelaten personen, en waar 50 personen of meer kunnen aanwezig zijn, met uitzondering van de instelling en 
van de instellingen van tijdelijke aard, zoals kermisinrichtingen, tenten, enz.. die onderworpen zijn aan de richtlijnen 
uitgaande van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, brandweerdienst nr SP/9/12 van december 1967. 
Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "de instelling". 
 
§2. In de handelsinrichtingen, die niet opgenomen zijn in de lijst van de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke 
inrichtingen, wordt het maximum toegelaten aanwezigen als volgt bepaald : 
- ondergrondse verdiepingen : één persoon  per  6 m2  totale oppervlakte 
- gelijkvloerse   verdiepingen : één persoon  per  3 m2  totale oppervlakte 
- bovenverdieping : één persoon per 4 m2 totale oppervlakte. 
 
In zalen voor schouwspelen en andere, waar vaste zetels zijn aangebracht, is het maximum aantal aanwezigen gelijk 
aan het aantal zitplaatsen. 
Wanneer het aantal toegelaten aanwezigen niet op afdoende wijze kan worden bepaald, overeenkomstig de in 
voorgaande leden gestelde criteria, wordt dit aantal vastgesteld door de exploitant, op eigen verantwoordelijkheid. 
 
In elk geval moet het maximum toegelaten aantal aanwezigen, berekend volgens dit artikel en artikel 201, §2 in het 
veiligheidsregister dat in iedere instelling voorhanden moet zijn, worden vermeld. Het moet tevens worden 
aangeduid op een bordje, dat duidelijk leesbaar en voor iedereen zichtbaar door de zorgen van de uitbater in de 
instelling wordt aangebracht. 
 
§3. Behoudens uitdrukkelijke afwijking wordt aan de in deze verordening gebruikte termen, zoals weerstand tegen 
brand, onbrandbaarheid, ontvlambaarheid, vlamvoortplantingssnelheid van de vlammen, de betekenis toegekend die 
eraan wordt gegeven in de N.B.N.713.010 (K.B. 04.04.1972 - Stbl. 22.12.1972). De bepaling van de graad van 
weerstand tegen brand geschiedt overeenkomstig de N.B.N. 713.020. 
 
II. WEERSTAND TEGEN BRAND, BRANDBAARHEID, ONTVLAMBAARHEID,  
VLAMVOORTPLANTINGSSNELHEID. 
 
Artikel 194.     
§1. Een weerstand tegen brand van ten minste twee uur is vereist voor volgende bouwelementen : 
- dragende elementen van het gebouw, inzonderheid de muren, kolommen, balken en vloeren 
- de bouwelementen die de trapzalen vormen 
- trappen, die bovendien uit metselwerk, beton of andere bouwmaterialen die onbrandbaar zijn, moeten vervaardigd 

zijn 
- muren, vloeren en zoldering van de stookplaatsen en van de lokalen  waar zich de brandstofvoorraad bevindt, 

deze lokalen zullen afgesloten zijn met een zelfsluitende deur. Indien de toegangsdeur een binnendeur is, dan 
heeft deze een weerstand tegen brand van één uur 

 
Voor stookplaatsen van minder dan 70 KW is een brandwerende deur van een half uur voldoende. 
 
§2. Een weerstand tegen brand van ten minste één uur is vereist voor volgende bouwelementen : 
- niet dragende muren en wanden 
- wanden en al de bijhorigheden van kokers, zoals ondermeer de kokers voor leidingen en de huisvuilstortkokers 
- deuren, die verbinding geven tussen de wel en niet voor het publiek toegankelijke lokalen. 
 

                                                           
1 Aanpassing van de nummering van de afdelingen van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de 
gemeenteraadsbeslissing dd 04 december 2003 houdende horecareglement van de brandweer.  
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Artikel 195.    
  
§1. De gewone zoldering zowel als de valse zoldering en hun ophangingselementen moeten : 
- bij brand een stabiliteit van ten minste een half uur bezitten 
- vervaardigd zijn uit of bekleed zijn met een materiaal, dat onontvlambaar is 
 
§ 2 Voor de vast bevestigde bekledingen ongeacht of ze als thermisch of geluidsisolatie, als versiering of met 

enig ander doel worden gebruikt, gelden volgende voorschriften: 
 1. De aan vertikale wanden van de instelling bevestigde bekledingen evenals de bekledingen en het 

opvulsel van vaste zitplaatsen hebben tenminste een oppervlak met trage vlamvoortplantingssnelheid 
(Indeling A2 NBN 521-203); 

 2. Tussen bekleding en wand mag geen brandbaar materiaal verwerkt worden; 
 3. De vloerbekledingen hebben tenminste een oppervlak met een gemiddelde 

vlamvoortplantingssnelheid 
 4. De bekledingen worden op zulkdanige wijze aangebracht, dat de mogelijkheid niet bestaat dat stof of 

afval zich achter de bekleding ophoopt of dat er achter tocht ontstaat. 
 
§3 De niet vast gevestigde bekledingen, de losse versieringen en het mobilier moeten uit moeilijk 

ontvlambare stoffen vervaardigd zijn. 
Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.  Vertikaal hangende doeken mogen 
geen deur of uitgang aan het gezicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken. 

 
§4 Alle in dit artikel bedoelde materialen, evenals alle gebruikte stoffen mogen slechts een rookontwikkeling 

beneden het opaciteitscijfer 30 scheppen.  Op dat stuk moeten ze stroken met de bepalingen van de 
N.B.N. 713.030, zodra die zal zijn vastgesteld. 

 
§5 Een attest, af te geven door een door een erkende controle-instelling, moet aan de Burgemeester of zijn 

afgevaardigde op diens verzoek worden voorgelegd, ter staving van de verklaring dat aan de eisen van dit 
artikel, evenals aan die van artikel 194, is voldaan. 

 
§6 In cafés, restaurants, bars, privé-clubs, dancings, verbruikssalons, bioscopen en feestzalen, zijn alleen 

textielstoffen toegelaten die een behandeling ondergaan hebben waardoor ze moeilijk ontvlambaar zijn en 
een trage vlamvoortplantingssnelheid hebben (Norm ISO 1182). 

 
III. VENTILATIE EN ROOKAFVOER. 
 
Artikel 196.     
Een aangepast, natuurlijk en permanent functionerend ventilatiesysteem moet een behoorlijke luchtverversing in de 
voor het publiek toegankelijke lokalen waarborgen. De doorsnede van de luchtafvoerkanalen moet in verhouding 
staan tot de omvang van het lokaal en het maximum toegelaten aantal aanwezigen. 
 
Artikel 197.     
De nodige schikkingen moeten worden genomen opdat in geval van brand de rook zo snel mogelijk uit de instelling 
verdwijnt. De Burgemeester kan in voorkomend geval het aanbrengen van ventilatieluiken en rookafvoerkanalen 
opleggen. 
 
IV. UITGANGEN EN ONTRUIMING. 
 
Artikel 198.     
§1. Algemeen 
De trappen, gangen en deuren, evenals de wegen die er naartoe leiden, hierna met de term "uitgang" aangeduid, 
moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken. Alle uitgangen moeten 
uiteindelijk op de openbare weg uitgeven. 
Instellingen of gedeelten van instellingen waar meer dan honderd personen aanwezig mogen zijn, moeten over ten 
minste twee gescheiden uitgangen beschikken.  Drie gescheiden uitgangen zijn vereist voor instellingen met een 
capaciteit van vijfhonderd personen.  Deze tweede en/of derde uitgang mag als "nooduitgang" worden aangeduid. 
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§2. Breedte uitgangen 
De uitgangswegen en deuren moeten in totaal een vrije breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeter, aan het 
maximum aantal in de instelling toegelaten personen, bepaald overeenkomstig artikel 193, §2. Elke uitgang moet 
evenwel een minimum vrije breedte van 80 cm hebben. 
Wanneer in bestaande gebouwen de uitgangen onvoldoende breed zijn, en het onmogelijk is ze te verbreden, moet 
het volgens artikel 193, §2 bepaald maximum aantal personen verminderd worden tot wanneer aan het in voorgaande 
lid vermelde criterium voldaan is. 
Het is verboden om het even welke voorwerpen, die de doorgang kunnen belemmeren of de vrije breedte kunnen 
verminderen, in de uitgangen te plaatsen of te laten plaatsen. 
 
§3. Aantal trappen 
Wanneer de instelling in de bovenverdieping of in de kelderverdieping voor het publiek toegankelijke lokalen bevat, 
moeten deze door vaste trappen worden bediend, zelfs wanneer er andere toegangsmiddelen zoals liften aanwezig 
zijn. 
Verdiepingen waar honderd of meer personen vertoeven, moeten over tenminste twee afzonderlijke trappen 
beschikken. Verdiepingen waar vijfhonderd of meer personen mogen vertoeven moeten over ten minste drie 
afzonderlijke trappen beschikken. 
Roltrappen, draaitrappen en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan 10 %, komen niet in 
aanmerking om aan de eisen van dit artikel te voldoen. 
 
§4. Voorschriften voor de trappen 
De trappen moeten uit rechte delen bestaan. De treden moeten slipvrij zijn. De helling van de trappen mag niet meer 
dan 37° bedragen. 
De trappen moeten in totaal ten minste een vrije breedte hebben die, in centimeter, gelijk is aan het aantal personen 
die ze moeten gebruiken om de inrichting te verlaten, vermenigvuldigd met 1,25 voor dalende en met 2 voor 
stijgende trappen. De minimum vrije breedte van iedere trap is tachtig centimeter. 
Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden. 
 
§5. Winkelinrichting 
In winkels, bazars en soortgelijke instellingen moeten de verkoops- en  uitstalstanden stevig aan de grond bevestigd 
worden en geen hinder vormen voor een vlot doorlopen van het publiek. 
Het is verboden tussen de verkoopsstanden of tegen de boord ervan waren op te stapelen, die een vlotte evacuatie 
kunnen in gevaar brengen of vertragen. 
De aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden gesteld, moeten zo geplaatst worden dat ze een 
snelle ontruiming van de instelling niet verhinderen. 
 
§6. Deuren 
De deuren moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. Draaideuren en 
draaipaaltjes zijn als uitgang niet toegelaten. 
De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun 
aanwezigheid. 
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. 
Automatische schuifdeuren zijn slechts toegelaten voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven. Deze 
bepaling geldt niet voor branddeuren en liftdeuren. 
 
§7. Aanduidingen 
Iedere uitgang of nooduitgang moet aangeduid zijn door het door de gewone en door de veiligheidsverlichting 
verlichte, en steeds overal in de instelling goed zichtbare pictogram "uitgang" of "nooduitgang" : groen op een witte 
achtergrond of wit op groene achtergrond. 
De richting van de wegen en trappen die naar de uitgangen leiden worden, zo dit door de schikking van de plaatsen 
vereist is, op een opvallende wijze aangegeven door op de grond  aangebrachte pijlstrepen: groen op een witte 
achtergrond of wit op een groene achtergrond. 
De deuren die niet naar een uitgang leiden moeten een duidelijke vermelding "geen uitgang" dragen, rood op witte 
achtergrond of wit op een rode achtergrond. 
 
V. VERLICHTING EN ELEKTRISCHE INSTALLATIES. 
 
Artikel 199.     
De lokalen moeten verlicht zijn. Alleen electriciteit is toegelaten als algemene kunstmatige verlichtingsbron. 
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Artikel 200.     
Onverminderd de toepassing van artikel 63bis van het A.R.A.B., moet in instellingen met een capaciteit van honderd 
aanwezigen of meer in alle voor het publiek toegankelijke gedeelten evenals in de uitgangen en nooduitgangen een 
veiligheidsverlichting worden aangebracht die een voldoende lichtsterkte heeft om een veilige ontruiming te 
verzekeren, met een minimum van twee lux. Deze noodverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking 
treden bij het uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de netverlichting. Zij moet ten minste één uur blijven 
functioneren. 
Dit artikel is slechts van toepassing op instellingen waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk plaatshebben bij 
avond, bij nacht of in  het duister, zoals bioscopen, projectiezalen, restaurants, feestzalen, café's zonder rechtstreekse 
buitendeur, dancings, kermisinrichtingen, tenten, gebouwen voor de eredienst, enz.... 
 
VI. VERWARMING EN BRANDSTOF. 
 
Artikel 201.     
In verband met de verwarmingsinstallaties zullen alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om 
oververhitting, ontploffing, brand, verstikking en andere ongevallen te voorkomen. 
 
Artikel 202.     
De niet op elektriciteit werkende verwarmingsinstallaties moeten aangesloten zijn op een schoorsteen. Zij mogen niet 
verplaatsbaar zijn. 
 
Artikel 203.     
Wanneer vloeibare brandstof wordt gebruikt, moeten de stookplaats van de centrale verwarming en de 
brandstofvoorraad elk in een afzonderlijk daartoe bestemd goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd dat niet 
rechtstreeks in de voor het publiek toegankelijke gedeelten van de instelling uitgeeft. 
De vloer onder de brandstoftanks, moet in kuipvorm worden aangelegd, derwijze dat bij lek de hele 
brandstofvoorraad erin kan worden opgevangen. 
De deuren van deze lokalen, die moeten voldoen aan de in artikel 194, §1 gestelde eisen mogen niet voorzien zijn 
van een toestel dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden ze 
in open stand te houden. 
 
Artikel 204.     
De toevoerleiding tussen brandstoftank en brander en de terugloopleiding moeten, wat de op vloeibare brandstof 
werkende verwarmingsinstallaties betreft, stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. 
Op deze leiding moeten afsluitkranen geplaatst worden op een veilige en gemakkelijk bereikbare plaats, gelegen 
buiten de stookplaats en buiten de plaats waar zich de brandstofvoorraad bevindt, doch wel in de onmiddellijke 
omgeving ervan.  Op de terugloopleiding moet bovendien een terugslagklep worden aangebracht.  De nodige 
schikkingen moeten worden genomen om ieder gevaar voor hevelwerking bij leidingbreuk te voorkomen. 
De brander moet beveiligd worden met een automatische snelblusser evenals met een geluids- en optisch 
waarschuwingstoestel. 
Op gasstookbranders mag geen automatische snelblusser geplaatst worden. 
 
Artikel 205.     
Voor de met gas verwarmde toestellen zal buiten het gebouw op de gastoevoerleiding een afsluitkraan geplaatst 
worden, wat op de voorgevel gesignaleerd wordt met het signalisatieplaatje van de gasmaatschappij. 
De gasmeter moet in een uitsluitend daarvoor dienend goed verlucht lokaal worden aangebracht.  De installatie van 
een gasmeter in de stookplaats wordt toegelaten voor zover de verwarmingsinstallatie op ditzelfde gas werkt. 
 
Artikel 206.     
Voor flessengas gelden volgende voorschriften: 
- in een kelderverdieping mogen geen gasflessen worden geplaatst. 
- niet gebruikte flessen moeten ofwel in open lucht ofwel in een daartoe bestemd behoorlijk verlucht lokaal worden 

ondergebracht. 
- de binneninstallatie zal voldoen aan NBN 51.003. 
 
VII. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN. 
 
Artikel 207.     
De instelling zal voorzien zijn van brandblusmiddelen, aangepast aan de belangrijkheid en de aard van het 
voorhanden zijnde risico.  In ieder geval zal er ten minste een blustoestel aanwezig zijn, met een capaciteit van 6 kg, 
polyvalent poeder of een muurhaspel met axiale voeding volgens NBN S 21.023 vorstvrij opgesteld. 
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Artikel 208.     
Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen de vorst, doelmatig 
gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen 
gebracht worden. 
 
Artikel 209.     
Binnen lokalen is het gebruik verboden van blustoestellen met broommethyl,  tetrachloorkoolstof, of alle andere 
producten waardoor giftige uitwasemingen kunnen ontstaan. 
 
Artikel 210.     
Bij begin van brand moet het personeel door middel van een bijzonder signaal kunnen gewaarschuwd worden. 
Onverminderd de eis van artikel  52.10 van het A.R.A.B. moet er bovendien in instellingen met een capaciteit van 
honderd aanwezigen of meer een alarmsysteem beschikbaar zijn, waarmee de aanwezigen er op duidelijke wijze 
worden toe aangezet de instelling zo spoedig mogelijk te verlaten. 
 
Artikel 211.     
De instelling moet met tenminste één toestel op het telefoonnet aangesloten zijn. In de nabijheid van dit gemakkelijk 
te bereiken toestel zullen de telefoonnummers van de hulpdiensten aangeduid staan. 
Een binnenhuiscentrale moet zo uitgevoerd zijn dat het, bij om het even welke stroomonderbreking, mogelijk blijft 
een verbinding met buiten tot stand te brengen. 
 
Artikel 212.     
Het personeel moet kennis krijgen van de voorhanden zijnde bluswatervoorraden (o.a. regenwaterputten) en 
duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het gebruik van de 
brandbestrijdingsmiddelen. 
De regenwaterputten en andere bluswatervoorraden van meer dan 5 m3 moeten toegankelijk zijn en gesignaleerd 
worden volgens M.O. 14.10.1975 (B.S. 31.01.1976). 
 
VIII. PERIODIEKE CONTROLE. 
 
Artikel 213.     
De electrische installatie, de veiligheidsverlichting, het materiaal voor de brandbestrijding en de 
verwarmingsinstallatie moeten minstens éénmaal per jaar door een erkende controle instelling aan een nazicht 
worden onderworpen. 
De data van deze onderzoekingen en de dan verrichte vaststellingen worden in een veiligheidsregister en, wat de 
blustoestellen betreft, bovendien op een aan het blustoestel bevestigde controlekaart genoteerd. 
Dit register en deze controlekaart moeten steeds ter beschikking van de Burgemeester en van de bevoegde 
ambtenaren worden behouden. 
Iedere vermelding in het veiligheidsregister wordt gedateerd en ondertekend. Een degelijk schrijfboek met 
genummerde bladen mag als veiligheidsregister gebruikt worden. 
 
Artikel 214.     
De uitbater zal het publiek niet tot de instelling toelaten dan na zich dagelijks ervan vergewist te hebben dat aan de 
voorschriften van deze verordening voldaan is. 
 
Artikel 215.     
De uitbater zal ten allen tijde toegang verlenen aan de Burgemeester en diens afgevaardigden. 
 
Artikel 216.     
Bij het in gebreke blijven van de uitbater kan de Burgemeester de sluiting van de instelling bevelen. 
 
IX. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN. 
 
Artikel 217.     
De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de brandrisico's verbonden aan het roken te weren. Waar het 
mogelijk is zal de uitbater het roken verbieden. Waar mag gerookt worden zal hij een voldoende aantal veilige 
asbakken ter beschikking stellen. 
 
Artikel 218. 
In de voor het cliënteel toegankelijke delen van de instelling mogen zonder uitdrukkelijke vergunning van de 
Burgemeester, geen keukens of soortgelijke installaties aangebracht worden. 
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X. OVERGANGS EN STRAFBEPALINGEN VAN TOEPASSING OP AFDELING 3. 
 
Artikel 219.     
De op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze verordening bestaande instellingen, beschikken over een 
termijn van één jaar om de nodige aanpassingswerken uit te voeren. 
De Burgemeester kan voor bijzondere gevallen, na raadpleging van de brandweerdienst, afwijkingen op deze 
verordening toestaan. 
 
Artikel 220.     
Onverminderd de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming kunnen gebouwen die : 
- hetzij als monument bij Koninklijk Besluit beschermd zijn; 
- hetzij gelegen zijn in oude historische wijken; 
- hetzij bouwelementen bevatten met een onbetwistbare historische architecturale of folkloristische waarde, 
van een door de Burgemeester te verlenen vrijstelling genieten de voorschriften vervat in artikel 194, §§ 1 en 2, 
artikel 195 en 198 §§ 1, 3 en 4. 
 
Deze vrijstellingen worden evenwel slechts toegestaan in de mate dat ze onontbeerlijk zijn om het behoud te 
verzekeren van werkelijk waardevolle elementen, zoals gevels, trappenhuizen, zolderingen, vaste versieringen, 
daken, enz..., en op uitdrukkelijke voorwaarde dat aanvullende brandbestrijdingsmiddelen worden aangebracht, 
overeenkomstig de eisen van de brandweerdienst, die daartoe ieder gebouw afzonderlijk inspecteert. 
De vraag tot het bekomen van een afwijking moet vergezeld gaan van een gedetailleerd verslag, door de aanvrager 
zelf of door zijn ontwerper opgesteld, dat aangeeft waarom een afwijking noodzakelijk is. 
 
Artikel 221.     
De inbreuken op de bepalingen van onderhavige verordening of van de besluiten krachtens deze bepalingen 
genomen, die door algemene wetten en reglementen of provinciale verordeningen niet gestraft worden, zullen door 
politiestraffen beteugeld worden, onverminderd de veiligheids- en politiemaatregelen, welke namelijk op grond van 
het decreet van 14-24 augustus 1790 onmiddellijk kunnen getroffen worden. 
 
Afdeling 4.  Watervoorraden voor het blussen van branden.1 
 
Artikel 222.     
Het is verboden voertuigen te parkeren of goederen te stapelen, ook tijdelijk, wanneer hierdoor de toegang tot, of het 
gebruik van watervoorraden voor het blussen van branden gehinderd of verhinderd wordt. 
 
Artikel 223.     
De personen die er bij sneeuwval toe gehouden zijn, voor de door hen gebruikte eigendom een doorgang vrij te 
maken voor de voetgangers, zijn er tevens toe gehouden de bereikbaarheid van de brandmonden en van de 
zuigputten te verzekeren. 
 
Afdeling 5.  Bepalingen betreffende het blussen van branden.2 
 
Artikel 224.     
Iedereen is verplicht te dulden dat door, of vanwege de bevoegde politie of brandweerdiensten, al die maatregelen 
getroffen worden die voor het bestrijden van brand, tot afwending van brandgevaar, ter voorkoming van uitbreiding 
van brand, of ter afwering van gevaar voor de openbare veiligheid nodig geoordeeld worden. 
 
Artikel 225.     
De bewoners en gebruikers van in nabijheid gelegen gebouwen zijn verplicht, met het oog op het aanvoeren van 
water, onmiddellijk de bevelen van bevoegde politie of brandweerdiensten op te volgen. 
 
Artikel 226.     
De personen die zich bij een brand bevinden, zullen de hulp moeten verlenen die door de bevoegde politie of 
brandweerdiensten gevorderd wordt. 
 

                                                           
1 Aanpassing van de nummering van de afdelingen van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de 
gemeenteraadsbeslissing dd 04 december 2003 houdende horecareglement van de brandweer. 
2 Aanpassing van de nummering van de afdelingen van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de 
gemeenteraadsbeslissing dd 04 december 2003 houdende horecareglement van de brandweer. 
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Artikel 227.     
Buiten het in vorig artikel vermeld geval van opeising, is het verboden zich te begeven of te bevinden op het terrein 
dat in geval van brand, door de politie in het belang van de veiligheid van personen en goederen is afgebakend. 
De personen wier aanwezigheid, op of nabij de plaats van de brand, door de politie niet noodzakelijk wordt geacht, 
moeten zich op het eerste bevel van de politie verwijderen. 
 
Afdeling 6.  Gebouwen.1 
 
Artikel 228.     
[…] 2 
 
Artikel 229.     
[…] 3 
 
Artikel 230.     
[…] 4 
 
Artikel 231.     
[…] 5 
 
Afdeling 7.  Openbare vergaderingen.6 
 
Artikel 232.     
[…] 7 
 
Artikel 233.     
[…] 8 
 
Artikel 234.     
[…] 9 
 
Artikel 235.     
[…] 10 
 

                                                           
1 Aanpassing van de nummering van de afdelingen van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de 
gemeenteraadsbeslissing dd 04 december 2003 houdende horecareglement van de brandweer. 
2 Artikel 228 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Artikel 229 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
4 Artikel 230 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
5 Artikel 231 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
6 Aanpassing van de nummering van de afdelingen van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de 
gemeenteraadsbeslissing dd 04 december 2003 houdende horecareglement van de brandweer. 
7 Artikel 232 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
8 Artikel 233 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
9 Artikel 234 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
10 Artikel 235 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 



 44 

Afdeling 8.  Openbare wandelingen, parken en speelpleinen.1 
 
Artikel 236.     
Parken en plantsoenen betekenen: al de openbare ruimten die eigendom zijn of onderhouden worden door de zorgen 
van het gemeentebestuur of een openbaar bestuur, als parken, pleinen, lanen en straten zodra zij aangelegd zijn met 
gras, bloemperken, heesters of naaldgewassen en bomen, evenals de wegen die zich in deze beplante ruimte 
bevinden, de hierna vermelde voorschriften, die betrekking hebben op de openbare parken en plantsoenen, gelden 
ook voor de bloemschalen en bloembakken, behorende aan het gemeentebestuur, en die opgesteld zijn langs 
openbare wegen of aan openbare gebouwen. 
 
Artikel 237.     
Het is verboden : 
a) […]2; 
b) koorden of enig ander voorwerp aan bomen vast te maken; 
c) […]3; 
d) door de openbare plantsoenen, parken, tuinen en de daarin gelegen wegen alsook door de voetwegen te trekken 

met hinderlijke voorwerpen, paarden, vee, rijtuigen en andere tweewielige voertuigen anders dan aan de hand 
geleid; 
Vallen niet onder dit verbod, de wagens voor kinderen, invaliden en gebrekkigen. 

e) bloemen, zaden of vruchten te plukken, gewassen uit te trekken, jonge scheuten of takken te breken, af te snijden 
of op eender welke manier van de stam te verwijderen, tussen het  houtgewas te gaan, op de bomen te klimmen, 
vogels te vangen en hun eieren uit de nesten te roven; 

f) enig merk op de bomen of banken te maken of er in te snijden; 
g) om het even wat in fonteinen, kommen en vijvers te gooien; 
h) zich op het ijs van openbare wateren te begeven; 
i) zich aldaar aan enig spel dat de wandelaars kan hinderen over te leveren, elders dan op de daartoe bestemde 

plaatsen; 
j) […] 4; 
k) […]5; 
l) jonge  kinderen aan hun lot over te laten zonder enig toezicht. 
 
Artikel 238.     
Het vissen op de vijvers en de wachtkommen is slechts toegelaten na schriftelijke toelating van de Burgemeester. 
Volgens de algemene bepalingen van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het K.B. van 13 december 1954 
tot de uitvoering van voormelde wet met eventuele latere toekomstige wijzigingen. 
De vergunning kan ten allen tijde worden ingetrokken. 
 
Afdeling 9 : Vellen van bomen.6 
 
Artikel 239.     
Behoudens artikel 48 van de wet op de Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, mag niemand zonder voorafgaande 
schriftelijke toelating en uitdrukkelijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen al of niet 
alleenstaande hoogstammige bomen vellen, deze derwijze snoeien dat ze in hun normale wasdom worden geremd of 
ze door om het even welk procédé vernietigen. 
Fruitbomen vallen niet onder toepassing van dit artikel. 
 
Artikel 240.     
Onder hoogstammige boom moet verstaan worden, elk houtachtig gewas met een stamomtrek van tenminste dertig 
centimeter gemeten op een hoogte van één meter boven het maaiveld, of degene die een hoogte van zeven meter 
heeft bereikt. 

                                                           
1 Aanpassing van de nummering van de afdelingen van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de 
gemeenteraadsbeslissing dd 04 december 2003 houdende horecareglement van de brandweer. 
2 Artikel 237 1e lid opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Artikel 237 3e lid opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
4 Artikel 237 10e lid opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
5 Artikel 237 11e lid opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
6 Aanpassing van de nummering van de afdelingen van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de 
gemeenteraadsbeslissing dd 04 december 2003 houdende horecareglement van de brandweer. 
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Afdeling 10.  Bepalingen die de hoofdstukken gemeen hebben.1 
 
Artikel 241.     
Wie bemerkt dat er iets kan gebeuren of gebeurd is dat de  openbare gezondheid of veiligheid in gevaar brengt, is 
verplicht onmiddellijk de openbare overheid te verwittigen. 
[…] 2 
 
HOOFDSTUK V : OPENBARE RUST.3 
 
Afdeling 1.  Belemmering van licht en zicht. 
 
Artikel 242.     
Het is verboden voorwerpen, die het licht of het zicht belemmeren of die hinderend zijn of onwelriekende geuren 
verspreiden, te plaatsen voor de woningen.  Dergelijke voorwerpen moeten, zonder de normale doorgang te 
belemmeren, op voldoende afstand langs de onbebouwde straatgedeelten, geplaatst worden. 
 
 
Afdeling   2. Vervoer en verbranding van afvalprodukten en kruidruiming. 
 
Artikel 243.     
[…] 4 
 
Artikel 244.     
Behoudens afwijkingen toegestaan door de Burgemeester is het verboden op zondagen en wettelijke feestdagen, gier 
en mengmest te vervoeren, te storten of uit te strooien op weilanden en akkergronden. 
Het is verboden fertiliserende pesticiden of herbicide stoffen te verspreiden of te pulveriseren in geval door de 
windrichting het gebruikte produkt schadelijk zou kunnen zijn voor de omgeving. 
Daarenboven moeten bij gebruik van zulke produkten, alle maatregelen genomen worden om de schade tot het 
strikte minimum te herleiden. 
 
Afdeling 3.  Lawaaihinder. 
 
Artikel 245.     
[…] 5 
 
Artikel 246.     
[…] 6 
 
Artikel 247.     
[…] 7 
 
Artikel 248.     
[…] 8 
 
Artikel 249.     

                                                           
1 Aanpassing van de nummering van de afdelingen van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de 
gemeenteraadsbeslissing dd 04 december 2003 houdende horecareglement van de brandweer. 
2 Artikel 241 2e paragraaf opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties 
ingevolge gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Aanpassing van de nummering van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 april 
1995 houdende de wijziging van “HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE 
OPENBARE WEG, afdeling 14 Markten en kermissen”. 
4 Artikel 243 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
5 Artikel 245 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
6 Artikel 246 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
7 Artikel 247 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
8 Artikel 248 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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[…] 1. 
 
Artikel 250.     
[…] 2 
 
Artikel 251.     
[…] 3 
 
Artikel 252.     
[…] 4 
 
Artikel 253.     
[…] 5 
 
Artikel 254.     
[…] 6 
 
Artikel 255.     
[…] 7 
 
Artikel 256.     
[…] 8 
 
Artikel 257.     
[…] 9 
 
Afdeling 4.  Het plaatsen van luidsprekers. 
 
Artikel 258.     
[…] 10. 
 
Artikel 259.     
[…] 11 
 
Artikel 260.     
[…] 12 
 
Artikel 261.     

                                                           
1 Artikel 249 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
2 Artikel 250 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Artikel 251 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
4 Artikel 252 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
5 Artikel 253 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
6 Artikel 254 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
7 Artikel 255 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
8 Artikel 256 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
9 Artikel 257 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
10 Artikel 258 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
11 Artikel 259 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
12 Artikel 260 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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[…] 1 
 
Afdeling 5.  Aanplakken en reclame maken. 
 
Artikel 262.     
[…] 2 
 
Artikel 263.     
[…] 3 
 
Artikel 264.  
[…] 4 
 
Artikel 264 bis.5 
[…] 6 
 
Artikel 265.     
De in de voorgaande artikelen bedoelde aanplakbrieven moeten de reclamebedrijven vermelden die ze geplaatst 
hebben of doen plaatsen. 
 

                                                           
1 Artikel 261 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
2 Artikel 262 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Artikel 263 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
4 Artikel 264 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
5 Artikel 247bis (thans artikel 264bis) ingevoerd bij artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 30 augustus 1990. 
Artikel 247bis is ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd.20 april 1995 houdende de wijziging van 
“HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG, afdeling 14 : 
Markten en kermissen” artikel 264bis geworden. 
6 Artikel 264bis opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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Artikel 266.     
De bij de bovenstaande bepalingen verboden aanplakbrieven en andere visuele reclames en publiciteitsmiddelen, 
alsmede de draagconstructies, moeten worden verwijderd door de personen die voor de plaatsing en het behoud 
ervan verantwoordelijk zijn. 
 
Artikel 267.     
De voorschriften inzake aanplakken en reclame maken voorzien in de gemeentelijke plannen van aanleg en in 
goedgekeurde verkavelingen blijven van toepassing. 
 
Afdeling  6.   Propaganda ter gelegenheid van Europese, wetgevende, provinciale en gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Artikel 268.     
Onverminderd eventuele door de Gouverneur getroffen reglementering, worden aan de politieke partijen, die voor de 
verkiezingen lijsten voordragen, officiële aanplakborden ter beschikking gesteld waarop het nummer dat aan de 
partij is toegekend, wordt aangeduid. Dit nummer kan vervangen worden door de naam van de politieke partij. 
 
Afdeling 7.  Voetzoekers. 
 
Artikel 269.     
[…] 1 
 
Afdeling 8.  Hinder of last aandoen. 
 
Artikel 270.     
[…] 2 
 
Afdeling 9.  Weddenschappen. 
 
Artikel 271.     
Het is verboden weddenschappen en kansspelen in te richten of te houden in het openbaar. 
 
Artikel 272.     
Het is verboden aan dergelijke kansspelen en weddenschappen deel te nemen, mee te werken of toe te laten op 
privaat domein. 
 
Artikel 273.     
De weddenschappen met wettelijke vergunning afgeleverd door de gemachtigde overheid vallen voor zover de 
voorwaarden omschreven in die vergunning worden nagekomen, niet onder toepassing van dit verbod. 
 
Afdeling 10.  Maskeren, vermommingen en verkleden. 
 
Artikel 274.     
[…] 3 
 
Afdeling 11.  Baden en zwemmen. 
 
Artikel 275.     
Het is verboden te baden of te zwemmen in publieke waterlopen, wachtkommen en vijvers. 
 
Afdeling 12.  Sluiten van huizen. 
 
Artikel 276.    
Alle deuren, vensters, poorten van huizen of gebouwen op het gelijkvloers en palende aan de openbare weg, moeten 
gedurende de nacht gesloten zijn, tenzij er een geldige reden bestaat om deze open te laten. 
 

                                                           
1 Artikel 269 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
2 Artikel 270 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
3 Artikel 274 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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Afdeling 13.  Toestellen van algemeen nut. 
 
Artikel 277.     
Buiten de daartoe aangestelde personen of deze die daartoe toelating bekomen hebben, mag niemand: 
a) de toestellen dienend tot de openbare verlichting, aanraken om deze te doven of te doen branden; 
b) de kranen van de waterleiding openen of sluiten; 
c) de sluizen van de waterlopen bedienen; 
d) de reddingsapparaten zonder noodzaak gebruiken; 
e) de toestellen van alle in concessie gegeven of in regie beheerde diensten aanraken. 
 
Afdeling 14.  Drankgelegenheden, danspartijen, muziekuitvoeringen en toneelvoorstellingen. 
 
Artikel 278.     
Aan alle uitbaters van feestzalen, danszalen, herbergen, drankhuizen, koffiehuizen, schenkplaatsen, danstenten of 
gelijk welke inrichting waar het publiek toegelaten wordt, is het verboden aldaar dansfeesten of danspartijen, 
muziekuitvoeringen, variété- of toneelvoorstellingen te houden, te geven of te laten geven, zonder voorafgaande 
schriftelijke aangifte bij de Burgemeester. 
De aangifte en kennisgeving voor het inrichten van deze dansfeesten, muziekuitvoeringen en toneelvoorstellingen 
moet zeer omstandig inlichtingen over de groep die optreedt bevatten, ten einde een duidelijk inzicht te geven in de 
manifestatie en de eventuele te nemen voorzorgen. 
 
Artikel 279.     
[…] 1 
 
Artikel 280.     
Het sluitingsuur der herbergen, drankhuizen en openbare gelegenheden is bepaald om 1 uur 's nachts. 
Het openingsuur is bepaald om 5 uur 's morgens. 
De Burgemeester kan schriftelijk en minstens één dag vooruit afwijkingen op het sluitingsuur toestaan. 
De toelating moet getoond worden op elk verzoek van de met controle belaste ambtenaren. 
 
Artikel 281.     
Het is verboden bij elke uitbating van drankslijterijen drank te bedienen na het sluitingsuur. 
 
Artikel 282.     
Van artikel 280 kan afgeweken worden mits het betalen van een belasting, waarvan het bedrag wordt vastgesteld 
door de gemeenteraad. 
Ingeval van het toestaan van een verlenging, dient dit kenbaar gemaakt bij middel van een kenteken van vrijstelling, 
zodanig geplaatst voor het venster van de inrichting, dat het van buitenuit goed zichtbaar is. 
 
Artikel 283.     
Alle houders van een drankslijterij moeten zich houden aan het besluit van de Burgemeester, waardoor die met het 
oog op het vrijwaren van de openbare rust, bevel de inrichting te sluiten, ofwel volledig, ofwel op een vroeger uur 
dan bepaald in artikel 280. 
 
Artikel 284.     
Iedere uitbater van een drankslijterij moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan zijn inrichting, deze hebben 
verlaten op het sluitingsuur. 
 
Artikel 285.     
Aan alle personen, met uitzondering van deze die tot het huisgezin behoren, is het verboden zich in de plaatsen te 
bevinden, bestemd tot verkoop van drank, tijdens uren dat zij gesloten moeten zijn.  
Indien de personen die zich in deze instelling bevinden, weigeren deze te verlaten op het gestelde uur, moet de 
uitbater van de inrichting of zijn zaakgelastigde onverwijld de politie of de rijkswacht verwittigen. 
 
Artikel 286.     
De personen die zich in de vermelde plaatsen nog zouden bevinden na het vastgestelde sluitingsuur, en voor het 
gestelde heropeningsuur, zullen gestraft worden met straffen voorzien in het onderhavig reglement, tenzij zij het huis 
bewonen of ingeschreven zijn als reizigers in het daartoe door de wet van 17.12.1963 voorgeschreven register. 
 
Artikel 287.     

                                                           
1 Artikel 279 opgeheven door artikel 61 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties ingevolge 
gemeenteraadsbeslissing dd. 11 december 2008. 
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Het is de uitbater of zijn zaakgelastigde verboden de inrichting op slot  te doen, er de lichten te doven of de 
verlichting te verhelen, zolang er één of meerdere verbruikers zich in de inrichting of haar aanhorigheden bevinden. 
 
Artikel 288.     
De uitbater of zijn zaakgelastigde, die na het vastgestelde sluitingsuur weigert zijn inrichting te openen voor der 
toegang te verlenen aan de vertegenwoordigers van de orde, dan wanneer die inrichting of haar bijgebouwen 
verondersteld worden, bezocht te zijn door publiek, zal gestraft worden met de straffen voorzien in onderhavig 
reglement. 
Artikel 289.     
Alle herbergen, alsook alle plaatsen, waar men danst, mogen door de politie gesloten worden, voor het uur door de 
verordening vastgesteld, bij overtreding op bovengemelde voorschriften of indien er wanordelijkheden plaats hebben 
of indien er derwijze rumoer gemaakt wordt dat de openbare rust of die der geburen erdoor kan worden gestoord. 
 
Artikel 290.     
Na  22.00 uur is in de drankinrichting elke handeling, van aard om de rust van de ingezetenen te storen, verboden. 
Zowel de uitbater van de inrichting als de handelende klant, zijn strafbaar. 
 
Artikel 291.     
Alle muziek in de drankgelegenheid, moeten ophouden om 24 uur, behalve mits bijzondere toelating van de 
Burgemeester, schriftelijk en minstens één dag tevoren afgeleverd. 
Vanaf 22.00 uur zal de muziek gedempt zijn, zodat zij niet storend is voor de zich in de omgeving bevindende 
personen. 
 
Artikel 292. 
De plaatsen waar gedanst wordt, alsmede hun aanhorigheden, moeten degelijk verlicht zijn. 
 
Artikel 293.     
De uitbaters van herbergen, drankhuizen, koffiehuizen, schenkplaatsen of van om het even welk ander gebouw, waar 
het publiek toegang heeft, moeten aangifte doen op het politiecommissariaat van elke dienster, diender, danser of 
danseres die zij in dienst of in huur nemen en die meer dan 24.00 uur verblijf houden in de instelling. 
 
Afdeling 15.  Inrichtingen met speelapparaten 
 
Artikel 294.    
In drankgelegenheden en andere inrichtingen waar één of meer gebruiksklare, al dan niet elektronische 
speelapparaten, automatische ontspanningstoestellen, behendigheids- en videospelen zijn opgesteld, is de toegang 
verboden aan de ongehuwde minderjarigen die niet de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die niet vergezeld 
zijn van hun vader, hun moeder of voogd of de persoon aan wiens bewaking zij zijn toevertrouwd. 
 
Artikel 295.     
De houders of exploitanten van de in artikel 294 vermelde inrichtingen zijn verplicht aan de ingang van de 
inrichting, op een voor het publiek goed zichtbare plaats, de volgende vermelding aan te  brengen: "Toegang 
verboden voor ongehuwde minderjarigen beneden de volle leeftijd van 18 jaar die niet vergezeld zijn van hun vader, 
hun moeder, hun voogd of de personen aan wiens bewaking zij zijn toevertrouwd". 
 
Artikel 296.     
De toestellen die bespeeld worden door personen, in overtreding met de bepalingen van artikel 294 worden in beslag 
genomen. 
De rechtbank zal de bijzondere verbeurdverklaring bevelen. 
 
Artikel 297.     
Onderhavige afdeling is niet van toepassing op de voor het publiek toegankelijke tijdelijke inrichtingen waar 
gebruiksklare electrische speelapparaten of automatische ontspanningstoestellen opgesteld zijn, inzonderheid deze 
opgesteld ter gelegenheid van de door het gemeentebestuur vergunde foren en kermissen of naar aanleiding van 
evenementen ingericht met speciale machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Artikel 298.     
Het is de houder, de exploitant en alle personen die verantwoordelijk zijn voor de uitbating van de in artikel 294 
vermelde inrichtingen, verboden de toegang te verlenen tot, of de aanwezigheid te dulden van minderjarigen, wie het 
krachtens artikel 294 verboden is zich op te houden in de inrichting. 
 
Afdeling 16.  Woonwagens op privaat terrein. 
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Artikel 299.     
Foorwagens, woonwagens en caravans mogen slechts 24.00 uur op het grondgebied van de gemeente blijven staan, 
tenzij de Burgemeester hier een bijzondere toelating geeft. 
 
Artikel 300.     
Ingeval van niet naleving van artikel 299, heeft de politie het recht deze foorwagens, woonwagens en caravans op 
kosten van betrokkene, weg te slepen of te laten wegslepen. 
 
Afdeling 17 .  Gebruik Gemeentelijke infrastructuur. 1 
 
Artikel 300bis. 
De gebruikers en bezoekers van de gemeentelijke socio- culturele- en sportinfrastructuur zijn gehouden zich te 
schikken naar de huishoudelijke reglementen. 
Zij kunnen desgevallend bij overtreding van de huishoudelijke reglementen ontzet worden uit de accommodaties. 
Eventueel kan verbod tot toetreding opgelegd worden. 
 
HOOFDSTUK VI. : BEGRAAFPLAATSEN.2 
 
Afdeling 1.  Algemene bepalingen. 
 
Artikel 301.     
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven, [het bijzetten in het columbarium of de 
asverstrooiing van] : 
 
1. de personen die in de gemeente overleden zijn of dood zijn aangetroffen; 
  
2. de personen die [in de bevolkings- of vreemdelingenregisters zijn ingeschreven]; 
  
3. de personen die begunstigde zijn van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of van plaatsing in 

een geconcedeerde cel op een gemeentelijke begraafplaats; 
  
4. de personen die overleden zijn in een andere gemeente en [die om reden dat zij voor verzorging of wegens 

ouderdom of ziekte hun intrek dienden te nemen in een instelling of bij een kind of een bloedverwant tot en 
met de tweede graad, buiten de gemeente, en die in de periode van 20 jaar vóór hun adresverandering ten 
minste 10 jaar in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw hebben gewoond] 

  
5. de minderjarigen die in een andere gemeente wonen, doch die 75% van hun leven in de gemeente hebben 

gewoond. 
 
[Worden met de personen ingeschreven in de bevolkings- of vreemdelingenregisters gelijkgesteld : personen die 
ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in de gemeentelijke registers en die werkelijk in de 
gemeente verblijven. 
Het bewijs van verblijf in de gemeente zal moeten geleverd worden]3 
 
Artikel 302 
Op verzoek van de familie van de overledene of, bij ontstentenis van elke belanghebbende persoon, kan het 
gemeentebestuur, na vaststelling van het overlijden en onverminderd de toepassing van de artikelen 81 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek, machtiging verlenen tot het vervoer van het stoffelijk overschot naar het gemeentelijk 
dodenhuis of naar en funerarium.  Het vervoer van het stoffelijk overschot is verplicht indien de bescherming van de 
openbare gezondheid dit vereist. 
 

                                                           
1 “Afdeling 17 : Gebruik gemeentelijke infrastructuur, artikel 283bis” ingevoerd ingevolge artikel 1 van de 
gemeenteraadsbeslissing dd. 28 november 1991. 
Artikel 283bis is ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 april 1995 houdende de wijziging van 
“HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG, afdeling 14 : 
Markten en kermissen” artikel 300bis geworden.. 
2 “HOOFDSTUK VI : BEGRAAFPLAATSEN” werd gewijzigd ingevolge artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing 
dd. 4 juni 1992.  
Aanpassing van de nummering van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd.20 april 
1995 houdende de wijziging van “HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE 
OPENBARE WEG, afdeling 14 : Markten en kermissen”. 
3 Artikel 301 vervangen bij artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 29 oktober 1998 
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Artikel 303. 
Het gemeentelijk dodenhuis is bestemd om de stoffelijke overschotten te ontvangen die niet kunnen bewaard worden 
op de plaats van overlijden.  Het is eveneens bestemd om, ter vereenzelviging, de stoffelijke overschotten te 
ontvangen van onbekende personen en van diegenen waarop een lijkschouwing moet worden verricht, ingevolge een 
rechterlijke beslissing. 
 
Afdeling 2 : Aangifte van overlijden 
 
Artikel 304. 
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 
Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de gemeente. 
De aangevers regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begrafenis, rekening houdend met de 
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen. 
Bij ontstentenis daaraan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan. 
 
Artikel 305. 
Er mag slechts worden overgegaan tot vormneming, balseming of kisting nadat het overlijden werd vastgesteld door 
de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 
De kisting van het te verassen of naar het buitenland te vervoeren stoffelijk overschot, heeft plaats in de 
aanwezigheid van een politieofficier en een afgevaardigde van de ambtenaar van de burgerlijke stand, die de 
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat. 
 
Artikel 306. 
Er wordt een plan en een register bijgehouden door de hiertoe aangestelde kerkhofbewaker. 
Voornoemd register wordt genummerd en geparafeerd door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand en dag na dag, 
zonder enig wit vlak, worden de verloven tot begraving en de plaats van begraving ingeschreven van de personen die 
overleden zijn of dood werden aangetroffen en van degenen die buiten de gemeente overleden zijn en op de 
gemeentelijke begraafplaats begraven worden. 
Een loden plaatje met het volgnummer zal op de lijkkist worden aangebracht. 
Op het plan van het kerkhof zal het volgnummer de plaats aanduiden van iedere begraving. 
Het register en het plan zullen ieder jaar neergelegd worden ten burele van de Burgerlijke Stand. 
 
Afdeling 3 : Lijkbezorging 
 
Artikel 307. 
Voor begravingen in niet-geconcedeerde grond en behoudens het geval van bijzetting in een voorlopige grafkelder 
waar een hermetisch omhulsel verplicht is gedurende de periode van bijzetting, is het gebruik van lijkkisten, 
foedralen, lijkwaden en producten die de natuurlijke en normale ontbinding van de stoffelijke overschotten 
verhinderen, verboden. 
 
Artikel 308. 
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden. 
 
Artikel 309. 
Wanneer het lijk zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, wordt het lijkenvervoer waargenomen door de 
private onderneming onder het toezicht van het gemeentebestuur dat ervoor zorgt dat het vervoer ordelijk en met de 
aan de overledene verschuldigde eerbied verloopt. 
De ondernemers zullen er steeds voor zorgen dat minstens twee dragers aanwezig zijn. 
 
Artikel 310. 
Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente, wordt slechts toegelaten op voorlegging van een 
document waaruit het akkoord blijkt van de Burgemeester van de plaats van bestemming. 
 
Artikel 311. 
Het stoffelijk overschot van een buiten de gemeente overleden persoon mag er niet in bewaring gegeven worden of 
teruggebracht worden zonder machtiging van de Burgemeester. 
 
Artikel 312. 
De afstand tussen de gewone grafkuilen wordt vastgesteld op 30cm. 
 
Artikel 312bis1 

                                                           
1 Artikel 312bis ingevoerd bij gemeenteraadsbeslissing dd 1 juli 2004. 
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De begraving kan enkel plaatshebben in volle grond of in een grafkelder. 
De rouwenden zijn gerechtigd de begrafenis bij te wonen tot het einde van de rouwplechtigheid.  
 
Afdeling 4 : Grafkelders. 
 
Artikel 313. 
Op de gemeentelijke begraafplaatsen moet de bouw van de kelders en het plaatsen van de graftekens beëindigd zijn 
binnen de 5 maanden te rekenen vanaf de datum van betekening van de beslissing tot toekenning van de 
grafconcessie.  De kelders en de graftekens moeten gedurende de hele tijd van de concessie behouden blijven. 
 
Artikel 314. 
Op de gemeentelijke begraafplaatsen : 
- moeten de werkplaatsen die geopend worden met het oog op de bouw van grafkelders behoorlijk aangeduid 

zijn; 
- mogen de kuilen slechts open blijven gedurende de tijd nodig voor de bouw van de grafkelder of de plaatsing 

van een geprefabriceerde grafkelder. 
 
Afdeling 5 : Ontgraving 
 
Artikel 315. 
Elke ontgraving wordt uitgevoerd met de toestemming van de Burgemeester en in aanwezigheid van de Commissaris 
van Politie of zijn afgevaardigde, van de kerkhofbewaker en een verwant of mandataris van de familie.  Zij kan ten 
vroegste plaats hebben na verloop van 3 jaar volgend op de teraardebestelling. 
De Burgemeester kan zich niet verzetten tegen een door de gerechtelijke overheid bevolen ontgraving. 
In alle gevallen wordt van de ontgraving proces-verbaal opgesteld. 
Indien de staat van de opgegraven kist het vereist, schrijft de Burgemeester eventueel voor dat ze vernieuwd wordt of 
dat elke andere maatregel wordt genomen die van aard is de welvoeglijkheid of de openbare gezondheid te 
beschermen. 
De ontgravingen worden door privé-ondernemingen uitgevoerd, mits voorafgaandelijke toestemming van de 
Burgemeester.  Zij die een ontgraving vragen dienen zelf een gespecialiseerde firma te contacteren.  Als vorm van 
dienstverlening stelt het gemeentebestuur een lijst van gespecialiseerde firma's ter beschikking van belanghebbenden. 
Bij een door de gerechtelijke overheid bevolen ontgraving zal de gemeente zelf een aannemer aanstellen. 
 
Afdeling 6 : Graftekens, onderhouds- en beplantingswerken 
 
Artikel 316. 
De plaatsing, de wegneming of de verbouwing van graftekens en van aanplantingen worden uitgevoerd onder het 
toezicht van de gemeentelijke overheid, de aanplantingen mogen in geen geval 1m overschrijden. 
Het is verboden hogergenoemde graftekens op te richten vóór het verstrijken van de 6 weken, volgend op de datum 
van de begrafenis en niet vooraleer in het daarnaast gelegen graf een teraardebestelling heeft plaatsgehad. 
 
Artikel 317  
De opschriften en grafschriften mogen de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied niet 
storen.  Op de graven, buiten de geconcedeerde gronden, mogen de graftekens volgende afmetingen niet 
overschrijden : 
- volwassenen : 1,80 x 0,80 meter; 
- kinderen minder dan zeven jaar oud : 1,25 x 0,80 meter; 
- de hoogte mag 0,80 meter niet overtreffen; 
- de graftekens moeten geplaatst worden op de lijnrichting, aan te wijzen door de gemeentelijke overheid. 
 
Rechtopstaande graftekens, kruisen, moeten derwijze worden vastgezet, dat zij niet overhellen door het 
samendringen van de aarde of door een andere oorzaak. 
De zerken die geplaatst worden op grafconcessies moeten in blauwe hardsteen of in marmer uitgevoerd worden en 
moeten de volledige oppervlakte van de concessies bedekken. 
 
Artikel 318. 
Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaatsen achtergelaten worden. 
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate van de behoeften.  Alvorens op de begraafplaatsen te 
worden toegelaten, moeten de voor de graftekens bestemde stenen langs alle zichtbare kanten afgewerkt en gekapt 
zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden. 
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. 
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Artikel 319. 
Het onderhoud van de graven rust op de belanghebbenden. 
Alle verwelkte bloemen of planten, dienen onmiddellijk verwijderd te worden, zoniet zal de verwijdering geschieden 
van ambtswege. 
Verwaarlozing, opleverend onderhoudsverzuim, staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei 
overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is. 
De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de Burgemeester of zijn gemachtigde; die akte blijft een jaar bij 
het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt; 
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling, wordt op bevel van de Burgemeester van ambtswege 
overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreken blijvende familie. 
De van ambtswege verwijderde graftekens en versieringsvoorwerpen, worden eigendom van de gemeente. 
Daarenboven, indien het een geconcedeerd graf betreft, kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op 
concessie. 
 
Artikel 320. 
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. 
 
Artikel 321. 
Behoudens toestemming van de Burgemeester is elke bouw-, beplantings-, of aanaardingswerk en elke plaatsing van 
graftekens op de begraafplaatsen verboden op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen of gelijkgestelde 
dagen. 
Daarenboven is het verboden vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met twee november, grove 
onderhoudswerken of veranderingswerken uit te voeren op de begraafplaatsen. 
 
Afdeling 7 : Ereperken. 
 
Artikel 322. 
Ereperken worden voorzien op de gemeentelijke begraafplaatsen voor de teraardebestelling van de stoffelijke 
overschotten van de oudstrijders van de oorlog 1914-1918, die de gemeente Sint-Pieters-Leeuw bewonen op het 
ogenblik van hun overlijden, evenals voor diegene overleden in een gespecialiseerde instelling en onder de 
voorwaarden vermeld in artikel 301/51. 
De familie dient de vereiste bewijzen voor te leggen om van dit voordeel te kunnen genieten. 
 
Artikel 323 
Op de ereperken wordt het grafteken, van een door het gemeentebestuur vastgesteld type, door het gemeentebestuur 
geleverd en geplaatst. 
Het aan te brengen opschrift wordt door de zorgen van het gemeentebestuur en op zijn kosten gebeiteld. 
De ereperken worden door het gemeentebestuur onderhouden en versierd. 
 
Afdeling 8: Grafconcessies. 
 
Algemeen 
 
Artikel 324. 
Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden de grafconcessies verleend door het College van Burgemeester en 
Schepenen.2 
 
Artikel 325. 
De grafconcessies kunnen betrekking hebben op : 
- een perceel grond; 
- een cel in een columbarium. 
 
Artikel 326. 
Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten evenals voor allen 
daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben 
gegeven. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een 
concessie aanvragen. 3 

                                                           
1 Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 4 juni 1992 verwijst in artikel 305 (thans artikel 322) naar “artikel 
284/4”.  Dit moet “artikel 284/5” (thans artikel 301/5) zijn. 
2 Artikel gewijzigd bij artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd 1 juli 2004. 
3 Artikel gewijzigd bij artikel 6 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
(B.S.10 februari 2004) 
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Artikel 327. 
De grafconcessies zijn niet overdraagbaar. 
 
Artikel 328. 
Een grafconcessie kan eveneens aangevraagd worden ten behoeve van een derde en van diens familie.  De aanvragen 
vermelden steeds de identiteit van de persoon of personen voor wie ze worden ingediend. 
 
Artikel 329. 
Het verlenen van een grafconcessie door de gemeentelijke overheid houdt geen koop of verhuring in, maar enkel een 
recht van genot en gebruik met een bijzonder en nominale bestemming. 
 
Artikel 330. 
De tarieven van de vergunningen worden in een retributiereglement vastgelegd. 
 
Artikel 331. 
Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing dient de retributie vooraf te worden betaald, tegen 
kwijting, in handen van de gemeenteontvanger of van zijn afgevaardigde. 
 
GRAFCONCESSIE VAN TWINTIG JAAR. 
 
Artikel 3321. 
 
De grafvergunningen voor 20 jaar zijn uitsluitend bestemd voor het begraven van : 
a) personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregisters; 
b) personen die overleden zijn in een andere gemeente en die om reden dat zij voor verzorging of wegens ouderdom 

of ziekte hun intrek dienden te nemen in een instelling of bij een kind of een bloedverwant tot en met de tweede 
graad, buiten de gemeente, en die in de periode van 20 jaar vóór hun adresverandering ten minste 10 jaar in de 
gemeente Sint-Pieters-Leeuw hebben gewoond; 

c) minderjarigen die in een andere gemeente wonen, doch die 75% van hun leven in de gemeente Sint-Pieters-
Leeuw hebben gewoond. 

d) de in artikel 301 laatste lid bedoelde personen die met de personen ingeschreven in de bevolkings- en 
vreemdelingenregisters worden gelijkgesteld. 

 
Deze concessie kan slechts aangekocht worden vanaf het overlijden van de personen die in de concessie zal 
begraven worden. 
 
De percelen geconcedeerd voor het begraven in volle grond van één enkel lichaam en voor de duur van twintig jaar 
hebben de eenvormige oppervlakte van : 
- 1,60m² (2m x 0,80m) voor een niet verast lichaam van een volwassene of van een kind van tenminste zeven 

jaar; 
- 1m² (1,25m x 0,80m) voor een niet verast lichaam van een kind minder dan zeven jaar.  Het grafmonument 

mag deze afmetingen niet overschrijden; 
- voor de concessies van twintig jaar zullen de rooilijnen van de graftekens in de lengte en in de breedte, door 

het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld, en ter plaatse door de grafmaker aangegeven 
worden. 
Deze werken moeten zonder metselwerk uitgevoerd worden. 

 
Artikel 333. 
§1. Het perceel van de twintigjarige concessie wordt teruggenomen bij het verstrijken van de vergunning. 
 
§2. Op aanvraag worden evenwel opeenvolgende hernieuwingen toegestaan voor de bepaalde tijd verstreken is.   
 
De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie 
verwaarloosd is.  
 
Minstens een jaar voor het versstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan, maakt de burgemeester of 
zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem moet 
toekomen. 

                                                           
1 Artikel gewijzigd bij artikel 4 en artikel 6 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 13 december 2007. 



 56 

Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats 
uitgehangen.  
Als er geen aanvraag voor hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie.1 
 
Artikel 334. 
Het opnieuw in gebruik nemen van gronden bestemd voor vergunningen van twintig jaar, gebeurt zoals voorzien in 
de artikel 5 van het decreet van 16 januari 2004. 
Vanaf de aankondiging tot buitendienststelling van een perceel, mogen de families, na de toelating van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand bekomen te hebben, de graftekens en andere versierselen die zij op het graf geplaatst 
hebben, wegnemen. 
Op de vervaldag beschikt het gemeentebestuur over de niet weggenomen versierselen en neemt terug bezit van de 
grond.2 
 
 
GRAFCONCESSIES VAN VIJFTIG JAAR. 
 
Artikel 335. 
De concessies voor begraving in grafkelder worden voor een duur van vijftig jaar verleend.3 
 [Deze grafconcessies kunnen slechts aangekocht worden vanaf het overlijden van de eerste persoon die erin 
begraven zal worden.]4 
 
Artikel 336. 
Iedere concessie van vijftig jaar moet het door het gemeentebestuur toegekend volgnummer dragen.  Dit moet op 
zichtbare wijze in de voorkant van het grafteken of grafsteen aangebracht worden. Indien de belanghebbende 
verzuimt dit nummer te laten aanbrengen op de eerste uitnodiging van het bestuur gegeven, wordt dit van ambtswege 
gedaan, onverminderd de schadevergoeding. 
 
Artikel 337. 
De ligging van de concessies voor vijftig jaar worden door het College van Burgemeester en Schepenen aangeduid. 
 
Artikel 338. 
Na het voltooien van de bouwwerken van het grafteken of monument, gaat de bevoegde persoon van de dienst na of 
de bezette grond de in de concessieakte bepaalde afmetingen niet overschrijdt. 
De afmetingen van de vijftig jarige concessies zijn : 
- voor 2 personen : 2,30m x 1m; 
- voor 4 personen : 2,30m x 2m; 
- voor 6 personen : 2,30m x 3m. 
 
Artikel 339. 
De plaats voorzien voor een niet verast lichaam kan worden ingenomen door asurnen bij zover deze in een passende 
kist worden geborgen. 
 
Artikel 340.  
 
§1. Het perceel van de vijftigjarige concessie wordt teruggenomen bij het verstrijken van de vergunning. 
 
§2. Op aanvraag worden evenwel opeenvolgende hernieuwingen toegestaan voor de bepaalde tijd verstreken is.   
 
De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie 
verwaarloosd is.  
 

                                                           
1 Artikel gewijzigd bij artikel 7 en artikel 10 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging (B.S.10 februari 2004) 
2 Artikel gewijzigd bij decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (B.S.10 februari 2004) 
3 Artikel gewijzigd ingevolge artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 13 december 2007. 
4 Artikel 318 is ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 april 1995 houdende de wijziging van 
“HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG, afdeling 14 : 
Markten en kermissen” artikel 335 geworden. 
Paragraaf 3 werd bij artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 30 maart 1995 aan artikel 318 (thans artikel 335) 
toegevoegd.  
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Minstens een jaar voor het versstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan, maakt de burgemeester of 
zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem moet 
toekomen. 
Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats 
uitgehangen.  
Als er geen aanvraag voor hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie. 
 
§3. Indien erom verzocht wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn een 
aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum 
van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze datum werd verleend, blijft 
het graf bestaan gedurende een termijn van tien jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit 
overlijden zich minder dan tien jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan. 1 
 
 
COLUMBARIUM. 
 
Artikel 341.2 
De concessie voor bijzetting in een columbarium worden verleend voor een duur van twintig of vijftig jaar. 
Zij worden niet bij voorbaat verleend.  De bijzettingen voor 20 jaar zijn uitsluitend bestemd voor  het begraven van : 
a) personen die in haar bevolkings- en vreemdelingenregisters zijn ingeschreven 
b) personen die overleden zijn in een andere gemeente en die om reden dat zij voor verzorging of wegens ouderdom 

of ziekte hun intrek dienden te nemen in een instelling of bij een kind of een bloedverwant tot en met de tweede 
graad, buiten de gemeente, en die in de periode van 20 jaar vóór hun adresverandering ten minste 10 jaar in de 
gemeente Sint-Pieters-Leeuw hebben gewoond 

c) de minderjarigen die in een andere gemeente wonen, doch die 75 % van hun leven in de gemeente Sint-Pieters-
Leeuw hebben gewoond. 

d) de in artikel 301 laatste lid bedoelde personen die met de personen ingeschreven in de bevolkings- en 
vreemdelingenregisters worden gelijkgesteld.3 

 
De concessie van 50 jaar kan slechts aangekocht worden vanaf het overlijden van de personen die in de concessie zal 
bijgezet worden. 
 
[De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen.] 
 
Hernieuwing en terugname van concessies 
 
Artikel 342. 
Op aanvraag ingediend door enige belanghebbende worden opeenvolgende hernieuwingen van de concessies 
toegestaan. 
 
Artikel 343. 
De in artikel 342 bedoelde aanvraag moet worden ingediend : 
- vóór het verstrijken van de vastgestelde termijn wanneer het om een eerste hernieuwing gaat; 
- vóór het verstrijken van de hernieuwde concessie wanneer het niet om een eerste hernieuwing gaat. 
 
Artikel 344.4 
De duur van elke hernieuwing bedraagt : 
1. twintig jaar wanneer de oorspronkelijke concessie werd verleend voor twintig jaar. De concessies die 

verleend werden voor 01.01.2008 worden bij eventuele hernieuwing voor een periode van 20 jaar verlengd; 
2. vijftig jaar wanneer de oorspronkelijke concessie werd verleend voor vijftig jaar. 
 
Artikel 345. 
De hernieuwingen worden toegekend tegen de prijs en de voorwaarden die gelden op het ogenblik van hun aanvraag. 
 
Artikel 346.1 

                                                           
1 Artikel gewijzigd bij artikel 7 en artikel 10 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging (B.S.10 februari 2004) 
2 Artikel 341 paragraaf 2 ingevoerd bij artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 29 oktober 1998 
3 Artikel 341 paragraaf 1 gewijzigd bij decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
(B.S.10 februari 2004) 
4 Artikel 344 gewijzigd ingevolge artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 13 december 2007. 
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Na verloop van de termijn van de concessie, al dan niet hernieuwd en na de volgens art. 340 derde lid bepaalde 
kennisgeving, worden de niet door de familie weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande ondergrondse 
constructies, eigendom van de gemeente. 
Het gemeentebestuur gaat ambtshalve over tot de opgraving van de lijken en tot de teraardebestelling van deze 
stoffelijke overschotten in het daartoe voorzien perceel op de begraafplaats, zonder dat melding wordt gemaakt in de 
registers of op het grondplan van de begraafplaats en zonder dat er een grafteken wordt aangebracht. 
 
Artikel 347. 
In geval van terugneming van het geconcedeerde perceel wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden kan de 
concessiehouder : 
- geen aanspraak maken op enige vergoeding; 
- en heeft hij slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte op een ander 

deel van de begraafplaats. 
 
Artikel 348. 
In de in artikel 347 bedoelde gevallen zijn de kosten voor de eventuele overbrenging van de lichamen en de 
graftekens en voor de eventuele bouw van een nieuwe grafkelder ten laste van de gemeente. 
 
Artikel 349. 
In geval van sluiting van een begraafplaats : 
- kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding; 
- en heeft hij slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte op de nieuwe 

begraafplaats. 
 
Artikel 350. 
Het recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats is 
afhankelijk van het indienen van een aanvraag door enige belanghebbende. 
Deze aanvraag moet worden ingediend vóór de datum van het stopzetten van de begravingen op de oude 
begraafplaats. 
 
Artikel 351. 
In de in artikel 349 bedoelde gevallen zijn de kosten : 
- van de eventuele overbrenging van de lichamen ten laste van de gemeente; 
- van de eventuele overbrenging van de graftekens evenals deze van de eventuele bouw van een nieuwe 

grafkelder ten laste van diegene die in artikel 350 bedoelde aanvraag heeft ingediend. 
 
Artikel 352. 2 
Op verzoek van de concessiehouder kan het College van Burgemeester en Schepenen in de loop van een concessie 
een graf terugnemen : 
- wanneer dit ongebruikt is gebleven; 
- of wanneer het ongebruikt wordt ingevolge de overbrenging van de stoffelijke overblijfselen. 
 
In geen geval zal de gemeente gehouden zijn tot terugbetaling van het betaalde recht. 
 
Werkzaamheden 
 
Artikel 353. 
De werkplaats die geopend wordt met het oog op de bouw van een grafkelder moet behoorlijk aangeduid zijn. 
De kuil mag slechts open blijven gedurende de tijd nodig voor de bouw van een grafkelder. 
De werken uitgevoerd in strijd met de bepalingen van dit artikel worden geschorst op bevel van de Burgemeester die 
hun afbraak op kosten van de belanghebbenden kan bevelen. 
 
Artikel 354. 
Ook de werken die uitgevoerd worden zonder dat de grenzen van het geconcedeerde perceel in acht genomen 
worden, worden geschorst op bevel van de Burgemeester die hun afbraak op kosten van de belanghebbenden kan 
bevelen. 

                                                                                                                                                                                           
1 Wijziging art. 346 ingevolge aanpassing artikel 340 gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 13 december 2007 
2 Artikel 335 is ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 april 1995 houdende de wijziging van 
“HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG, afdeling 14 : 
Markten en kermissen” artikel 352 geworden. 
Artikel 335 (thans artikel 352) werd bij artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 29 april 1993 gewijzigd. 
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Artikel 355. 
Er worden wachtkelders ter beschikking gesteld voor het voorlopig bergen van stoffelijke overschotten : 
- die in de familiekelders moeten bijgezet worden; 
- die later moeten vervoerd worden. 
 
De vergoedingen voor gebruik van de wachtkelders worden vastgesteld in een retributiereglement. 
 
Artikel 356. 
De stoffelijke overschotten mogen niet langer dan drie maanden in de wachtkelders geborgen blijven, behoudens 
bijzondere machtiging van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand en die slechts om uitzonderlijke redenen mag 
afgeleverd worden. 
Zo na het verstrijken van de termijn, de families de nodige schikkingen niet hebben getroffen i.v.m. de definitieve 
teraardebestelling, wordt het stoffelijk overschot van ambtswege begraven. 
 
 
Afdeling 9 : Ordemaatregelen. 
 
Artikel 357. 
Behoudens afwijkingen vastgesteld door de Burgemeester zijn de begraafplaatsen toegankelijk voor het publiek van 
09 tot 16 uur. 
 
Artikel 358. 
Op de begraafplaatsen is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestatie op touw te 
zetten, die de welgevoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied van de doden stoort of kan storen.  Het is 
eveneens verboden te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen, zijn diensten aan te bieden en 
aanplakbiljetten, opschriften, borden of andere aankondigingstekens aan te brengen.  Eenieder die een der in vorige 
alinea opgesomde verbodsbepalingen overtreedt, wordt, onverminderd eventuele vervolgingen, uit de begraafplaats 
gewezen. 
 
Artikel 359. 
Geen enkel voertuig, behalve lijkwagens, mag zonder de toelating van de Burgemeester, de begraafplaatsen 
binnenkomen. 
 
Afdeling 10: Asverstrooiing1 
 
Artikel 359 bis 
De as van gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die op de begraafplaats worden begraven of in een 
columbarium worden bijgezet. 
De as van gecremeerde lijken kan op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats worden uitgestrooid: 
 
De vergoedingen voor de asverstrooiing worden vastgesteld in een retributiereglement. 2 
 
HOOFDSTUK VII.  ONDERZOEK NAAR DE VERBLIJFPLAATS VAN PERSONEN EN HET VERSLAG 
HIEROMTRENT.3 
 
Artikel 360.     
Onverminderd de bepalingen van het Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister wordt telkens een onderzoek ter plaatse ingesteld naar de werkelijke verblijfplaats van 
personen of gezinnen in de volgende gevallen: 
1. In geval van aangifte : 
 Wanneer een persoon of een gezin verklaard heeft zijn hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de 

gemeente te willen vestigen of er reeds gevestigd heeft. 
  

                                                           
1 Afdeling 10: ASVERSTROOIING werd ingevoerd ingevolge gemeenteraadsbeslissing dd 13 december 2007. 
2 Artikel 359 bis ingevoerd ingevolge gemeenteraadsbeslissing dd 13 december 2007. 
3 “HOOFDSTUK VII : ONDERZOEK NAAR DE VERBLIJFPLAATS VAN PERSONEN EN HET VERSLAG 
HIEROMTRENT” werd ingevoerd ingevolge artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 17 december 1992. 
Aanpassing van de nummering van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 april 
1995 houdende de wijziging van “HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE 
OPENBARE WEG, afdeling 14 : Markten en kermissen”. 
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2. Bij ontstentenis van aangifte : 
 a) zodra de administratie of de politie vernomen heeft dat een persoon of een gezin zijn hoofdverblijf in 

de gemeente heeft gevestigd zonder daarvan aangifte te doen; 
 b) zodra de administratie of de politie vernomen heeft dat een persoon of een gezin zijn hoofdverblijf in 

de gemeente heeft verlaten zonder daarvan aangifte te hebben gedaan. 
 
Artikel 361.     
De gegevens van het onderzoek worden weergegeven in een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verslag in de 
vorm van een onderzoeksfiche. 
De onderzoeksfiche wordt overgemaakt aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 
 
Artikel 362.     
In de volgende gevallen wordt het besluit van het onderzoek ter plaatse door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
onverwijld overgemaakt aan de betrokken persoon of aan de referentiepersoon van het gezin: 
1. wanneer blijkt dat de persoon of het gezin zijn hoofdverblijf niet daadwerkelijk gevestigd heeft op de 

aangegeven plaats. 
2. wanneer blijkt dat de persoon of het gezin daadwerkelijk verblijft op de plaats die aangegeven is in het 

verslag doch nagelaten heeft de voorgeschreven aangifte te doen. 
 
Artikel 363. 
Samen met de betekening van het besluit van het verslag wordt de betrokken persoon of de referentiepersoon van het 
gezin ervan verwittigd : 
1. in de gevallen vermeld onder artikel 362, 1°, dat hij niet zal ingeschreven worden in de registers of dat hij 

zal ingeschreven worden op een andere plaats dan het aangegeven adres dat blijkens het verslag zijn 
werkelijk hoofdverblijf is. 

2. in de gevallen vermeld onder artikel 362, 2°, dat hij ambtshalve zal ingeschreven worden op de plaats waar 
hij blijkens het verslag zijn hoofdverblijf heeft gevestigd indien hij zich niet binnen de acht dagen in regel 
stelt met de bepalingen van artikel 9 van het K.B. van 16.07.1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister. 

 
Artikel 364.     
De betrokken persoon of de referentiepersoon kan binnen de acht dagen te rekenen vanaf de betekening schriftelijk 
bezwaar indienen bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Het bezwaarschrift moet omstandig gemotiveerd zijn 
en desgevallend aangevuld met bewijsstukken omtrent de werkelijke verblijfplaats. 
 
Artikel 365..     
De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand laat het dossier aan het College van  Burgemeester en Schepenen 
voorleggen, dat uitspraak doet over de al dan niet ambtshalve inschrijving in de registers of de weigering van 
inschrijving. 
 
Artikel 366..     
De betrokken persoon of referentiepersoon wordt onverwijld in kennis gesteld van de beslissing en verzocht zich in 
regel te stellen met zijn identiteitskaart en andere dokumenten waarop de werkelijke verblijfplaats is vermeld. 
 
Artikel 367.     
Personen die geen gevolg verlenen aan de bepalingen van deze verordening of die in overtreding worden bevonden 
met de bepalingen van de wet van 19 juli 1991 of het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, kunnen gestraft worden met de geldboeten zoals bepaald in artikel 
23 van hogergenoemd Koninklijk Besluit. 
 
HOOFDSTUK VIII  TE NEMEN MAATREGELEN BIJ ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN OP DE 
OPENBARE WEG1 
 
Artikel 367bis. 
Voor alle eventuele activiteiten, waarbij de machtiging of toelating van de Burgemeester noodzakelijk is op basis 
van onderhavig politiereglement, of op basis van federale of regionale wetgeving, en waardoor hinder kan ontstaan 

                                                           
1 HOOFDSTUK VIII : TE NEMEN MAATREGELEN BIJ ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN OP DE 
OPENBARE WEG werd ingevoerd ingevolge art. 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 21/11/02. 
2  Aanpassing van de nummering : HOOFDSTUK VIII wordt HOOFDSTUK IX ingevolge artikel 2 van de 
gemeenteraadsbeslissing van 21/11/02 en toevoeging bij hoofdstuk III, art. 367bis : te nemen maatregelen bij 
activiteiten en evenementen op de openbare weg 
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voor buurtbewoners of lokale economie, kan het gemeentebestuur de buurtbewoners en lokale economie hiervan in 
kennis stellen.1 
 
HOOFDSTUK IX.  MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE EN DE ALGEMENE STRAFBEPALINGEN VAN 
HUIDIG REGLEMENT.2 
 
Artikel 368.     
Wanneer deze verordening of de uitvoeringsbesluiten daarvan overtreden worden en ieder uitstel gevaar zou kunnen 
opleveren, laat de Burgemeester van ambtswege de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt, en dit op zijn 
kosten. 
 
Artikel 369.    
Onverminderd de toepassing van : 
- Artikel 10 van de wet van 30.07.1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de 

verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen; 
- De artikelen 315, 340, 453 en 526 van het strafwetboek, worden de overtredingen van deze verordening en 

van de uitvoeringsbesluiten daarvan gestraft met een gevangenisstraf van minstens een dag en hoogstens 
zeven dagen, alsook met een geldboete van minstens een frank en hoogstens vijfentwintig frank of met één 
van die straffen alleen. 

 
Naast de straf zal de politierechtbank, als het opportuun is, beslissen dat de overtreding binnen de door het vonnis 
vastgestelde termijn hersteld moet worden en zal ze bepalen dat, als de beslissing niet ten uitvoer gebracht wordt, het 
gemeentebestuur hiervoor zal zorgen op de kosten van de overtreder. Deze laatste zal krachtens hetzelfde vonnis 
gedwongen worden de uitgave terug te betalen gewoon op grond van een door het College van Burgemeester en 
Schepenen opgemaakte staat. 
Tevens zal de rechtbank de bijzondere verbeurdverklaring kunnen uitspreken van het voorwerp, de tuigen en de 
voortbrengsels van het misdrijf, voor zover deze voorwerpen, enz..., eigendom zijn van de veroordeelde (art. 42 en 
43 SWB). 
 

                                                           
 
2 Aanpassing van de nummering van “HOOFDSTUK VII : MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE EN DE 
ALGEMENE STRAFBEPALINGEN VAN HUIDIG REGLEMENT” ingevolge artikel 2 van de 
gemeenteraadsbeslissing 4 juni 1992 houdende de wijziging van “HOOFDSTUK VI : BEGRAAFPLAATSEN”. 
Hoofdstuk VII wordt hoofdstuk VIII en aanpassing van de nummering ingevolge artikel 2 van de 
gemeenteraadsbeslissing 17 december 1992 houdende de invoering van “HOOFDSTUK VII : ONDERZOEK 
NAAR DE VERBLIJFPLAATS VAN PERSONEN EN HET VERSLAG HIEROMTRENT”. 
Aanpassing van de nummering van dit hoofdstuk ingevolge artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 april 
1995 houdende de wijziging van “HOOFDSTUK I : VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE 
OPENBARE WEG, afdeling 14 : Markten en kermissen”. 
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Artikel 369bis.1 
Wanneer uit controles naar aanleiding van artikel 187 blijkt dat de aanpassingswerken niet werden uitgevoerd, kan 
de Burgemeester overgaan tot schorsing van de vergunning of sluiting van de horecazaak. 
 
Artikel 370.     
Elke vorige politieverordening betreffende dezelfde onderwerpen, voorzien in onderhavig algemeen 
politiereglement, wordt opgeheven. 
 
Artikel 371.     
Deze verordening is uitvoerbaar na de wettelijk voorgeschreven bekendmaking. 
 
Artikel 372.     
Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan de Heer Provinciegouverneur, de  Heer Procureur des 
Konings, aan de Heer Griffier van de rechtbank van aanleg, van de vredegerechten en van de politierechtbanken van 
het gebied en aan de Commandant van de bevoegde brandweerdienst. 
 
 

                                                           
1 Invoegen van bijkomend artikel ingevolge artikel 8 van de gemeenteraadsbeslissing dd 04 december 2003 
houdende horecareglement van de brandweer 


