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Algemene bepalingen  
 
Artikel 1  
Met als doel te streven naar een gelijkwaardige rec htszekerheid voor de 
burger binnen onze politiezone en te komen tot een uniform optreden van de 
politie binnen de 3 gemeenten van de Politiezone Ke mpen Noord-Oost, is er 
nood aan een “Uniform Gemeentelijk Politiereglement ”, verder UGP genoemd. 
 
Artikel 2  
Om dit doel te bereiken heeft het politiecollege ee n uniforme structuur 
uitgewerkt, waarin alle bestaande politieverordenin gen opgenomen werden. 
 
Artikel 3  
Om de uniformiteit van de inhoud zoveel als mogelij k te bewaren en te be-
houden naar de toekomst toe, achten de gemeenterade n het opportuun om voor-
afgaand aan mogelijke wijzigingen het advies van he t politiecollege in te 
winnen. 
 
Artikel 4  
Dit UGP vervangt alle voorgaande politieverordening en. 
 
Artikel 5  
De gemeente duidt een ambtenaar aan die verantwoord elijk is voor het bij-
werken van dit UGP. 
 
Artikel 6  
Iedere gemeente publiceert dit UGP op haar website.  
 
Artikel 7  
De lijst van de latere wijzigingen worden per hoofd stuk bijgehouden in dit 
UGP. 
 
Artikel 8  
De gemeentelijke administratieve sancties kunnen op gelegd worden aan alle 
personen vanaf 16 jaar. 
 
Artikel 9  
De bemiddelingsprocedure zoals bedoeld in artikel 1 19 ter van de nieuwe ge-
meentewet, wordt voorzien indien: 
- het minderjarigen betreft; 
- de sanctionerende ambtenaar oordeelt dat er een g eldboete moet worden op-  
  gelegd die hoger is dan 60,00 EUR.  
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Afdeling I: Inname van de openbare weg  

 
Hoofdstuk I: Bouwwerven en stellingen  
 
Artikel 1: Inrichting van een bouwwerf op de openba re weg  
1.1. Definitie  

Een bouwwerf is een plaats waar bouwwerken worden v erricht, andere dan 
de kleine onderhouds- of herstelwerken zoals bedoel d in artikel 2. 
Een “openbare weg” in het kader van dit hoofdstuk o mvat: de rijbaan, 
het fietspad, het trottoir en de bermen waarop de n ormale doorgang van 
weggebruikers wordt gehinderd. 
Een “rijbaan”: zie artikel 2.1 van het koninklijk b esluit van 1 decem-
ber 1975 (wegcode). 
Een “fietspad”: zie artikel 2.7 van het koninklijk besluit van 1 de-
cember 1975 (wegcode). 
Een “trottoir”: zie artikel 2.40 van het koninklijk  besluit van 1 de-
cember 1975 (wegcode). 
Een “berm”: zie artikelen 2.41 en 2.42 van het koni nklijk besluit van 
1 december 1975 (wegcode). 

1.2. Vergunning en pleegvormen  
Het is, met het oog op het uitvoeren van bouwwerken , verboden de open-
bare weg te gebruiken voor de inrichting van een bo uwwerf voor meer 
dan 24 uur, behoudens schriftelijke vergunning van de burgemeester.  
Er is eveneens een vergunning van de burgemeester v ereist voor leve-
ring van allerlei materialen aan bouwwerven waarbij  het laden en los-
sen op de openbare weg gebeurt en waarbij de vlotte  doorgang van het 
verkeer gehinderd wordt.  
Deze vergunning dient ten minste 14 dagen voor de a anvang van de wer-
ken aangevraagd te worden. De bouwwerf moet ingeric ht worden volgens 
de voorwaarden die in de vergunning bepaald worden.  De burgemeester 
kan de vergunning voor een bepaalde termijn verlene n. 
Indien de bouwwerken niet beëindigd zijn binnen de vastgelegde ter-
mijn, kan een nieuwe vergunning verleend worden, ev entueel met gewij-
zigde voorwaarden. 
De vergunninghouder moet de gemeente uiterlijk 48 u ur voor het in ge-
bruik nemen van de openbare weg verwittigen. 
Na de inrichting van de bouwwerf moet de uitvoerder  van de bouwwerken 
de werkzaamheden onmiddellijk starten en zonder ond erbreking voortzet-
ten. Hij is verplicht het openbaar domein terug vri j te maken van zo-
dra de daarop ingerichte werf niet meer nodig is vo or de normale uit-
voering van de werken. 

1.3. Verbodsbepaling  
Het inrichten van een bouwwerf voor meer dan 24 uur  zonder voorafgaan-
de schriftelijke vergunning van de burgemeester is verboden. 1 

1.4. Afsluiting bouwwerf  
1.4.1. De vergunninghouder moet rond de werf een af sluiting plaatsen die 

tijdens de werkzaamheden de gebruikers van de openb are weg voldoende 
beschermt. Op het einde van de werkdag moet de bouw werf afgesloten 
zijn. 
De afsluiting moet de nodige stevigheid bieden en e en hoogte hebben 
van tenminste 2 m, een vrije doorgang van minimum 1 ,2 m breed, zon-
der enig obstakel op de grond of aan de zijkanten e n zonder haakse 
bochten.  
Deuren mogen niet naar buiten draaien en moeten na de werkdag afge-
sloten worden. De oppervlakte van de openbare weg d ie door de af-
sluiting mag worden ingenomen alsook het type van a fsluiting worden 
in de gestelde voorwaarden vermeld. 

1.4.2. Onder meer volgende mogelijkheden kunnen opg elegd worden:  

                                                           
1  Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffen de het signaleren van werken en verkeers-
belemmeringen op de openbare weg, blijft onverminde rd van toepassing. 
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-  Indien het trottoir voldoende breed is, volstaat he t om minimum  
1,2 m vrije ruimte, zonder enig obstakel vrij te ho uden. (fig. 1) 

-  Indien het trottoir volledig door de bouwwerf wordt  ingenomen, kan 
opgelegd worden een houten voetpad buiten de afslui ting aan te 
leggen met een minimumbreedte van 1,2 m en voorzien  van een stevi-
ge borstwering van 1 m hoogte. (fig. 2).  

 
Er kunnen bijkomende maatregelen opgelegd worden in dien een   

 fietspad door de afsluiting wordt ingenomen. 
-  Indien de rijweg onvoldoende breed is of in straten  met druk ver- 

keer kan opgelegd worden dat op het trottoir een vr ije doorgang  
van minimum 1,2 m breed en minimum 2 m hoog overkap t wordt van  
zodra de bouwwerken tot een hoogte van 3 m zijn uit gevoerd. (fig.   
3a en 3b). 

 

 
Aan de zijkanten van de afsluitingen moet een plank  aangebracht wor-
den op een hoogte van 10 à 20 cm boven het straatni veau of de plan-
kier, dit ter geleiding van personen met een visuel e handicap. 
Voor rolstoelgebruikers mogen er geen hellingen aan gelegd worden die 
meer dan 7 cm per strekkende meter bedragen. 

1.4.3. Indien hieraan niet voldaan wordt of wanneer  de afsluiting niet vol-
doet aan de gestelde eisen, kan de burgemeester amb tshalve een af-
sluiting laten plaatsen of vereiste aanpassingswerk en laten uitvoe-
ren op kosten van de vergunninghouder van de werken .  

1.4.4. De burgemeester kan vrijstelling verlenen vo or het plaatsen van een 
afsluiting of een vergunning afleveren om een ander e afsluiting aan 
te brengen indien de aard van de werken de veilighe id van de wegge-
bruiker niet in gevaar brengt. 

1.4.5. Indien bovenvermelde mogelijkheden niet kunn en toegepast worden, kan 
de burgemeester toestemming geven het trottoir voll edig en zo nodig 
een deel van de rijbaan in te nemen en de voetgange rs naar de over-
zijde van de openbare weg te laten oversteken mits het aanbrengen 
van de nodige signalisatie. De resterende rijbaan m oet steeds over 
een breedte van minstens 3 m vrij blijven van alle obstakels. 
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 In uitzonderlijke gevallen kan, mits het aanbrenge n van de nodige 
signalisatie, toestemming gegeven worden de openbar e weg af te slui-
ten voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd ver keer in één of 
beide richtingen.  

1.5. Onderhoud, veiligheid  
1.5.1. Tijdens de werken moet het openbaar domein b uiten de afsluiting zui-

ver gehouden worden. Wie werken op de openbare weg uitgevoerd heeft, 
moet die openbare weg, de signalisatie en de wegmar kering onmiddel-
lijk herstellen in zijn oorspronkelijke toestand.  

1.5.2. Het is verboden bouwmaterialen, aarde, puin en gereedschappen te 
plaatsen of te verwerken op de openbare weg buiten de afsluiting. De 
burgemeester kan afwijkingen toestaan. 

1.5.3. Stellingen, losse ladders, losse bruggen en alle andere toestellen 
moeten stevig geplaatst worden om ongelukken te voo rkomen. Tevens 
moet belet worden dat voorwerpen op de openbare weg  vallen of kunnen 
vallen. 

1.5.4. De bouwmaterialen en het puin mogen geen con structies en/of voorwer-
pen van openbaar nut bedekken, zoals verkeersborden , brandmonden, 
gasafsluiters en dergelijke. De rioolmonden moeten steeds zuiver ge-
houden worden, er mag geen puin, resten van bouwmat erialen of afval 
in gedeponeerd worden. De brandmonden en gasafsluit ers moeten steeds 
op een normale manier bruikbaar blijven. 

1.5.5. De werfomheining dient voldoende verlicht te  worden, van het vallen 
van de avond tot het aanbreken van de ochtend. 

1.5.6. De afgeleverde vergunning dient steeds op de  bouwwerf aanwezig te  
zijn en moet vertoond worden aan de bevoegde person en indien zij  
hierom verzoeken. 

1.5.7.  De eventueel gebruikte signalisatie moet vo ldoen aan de voorschrif-  
ten opgelegd door het standaardbestek 250 voor de w egenbouw, hoofd-
stuk X.  

 
Artikel 2: Gebruik openbare weg voor kleine onderho uds- of herstelwerken  
2.1.  Wie aan zijn eigendom kleine onderhouds- of herstel werken uitvoert of 

laat uitvoeren die de vrije en veilige doorgang van  de weggebruikers 
op de openbare weg in het gedrang brengt, is verpli cht, zolang de wer-
ken duren, aan twee uiteinden van de werken verplaa tsbare schuthekken, 
voorzien van de nodige signalisatie, te plaatsen me t één 1 m uitsprong 
op de rooilijn maar vóór het pand. De burgemeester kan met het oog op 
de openbare veiligheid bijkomende maatregelen opleg gen. 

2.2. Alle bouwmaterialen, bouwvoorwerpen en schuthe kken moeten op het einde 
van de werkdag van de openbare weg verwijderd zijn.  Wordt de openbare 
weg langer dan één dag ingenomen, dan is een vergun ning vereist vol-
gens de bepalingen van artikel 1. 

2.3. Bouwstoffen, puin of afval die hinderlijk zijn  voor de weggebruikers, 
en die na aanmaning niet onmiddellijk weggehaald zi jn, kunnen op bevel 
van de burgemeester en op kosten van de bouwheer am btshalve weggevoerd 
worden. 

2.4. De stellingen en ladders, die op de openbare w eg steunen, moeten zo 
geplaatst worden dat alle schade aan personen en aa n goederen voorko-
men wordt en dat het verkeer van voetgangers, fiets ers en voertuigen 
niet gehinderd wordt. 

2.5. De werken, zoals slopingswerken, dak-, gevel- en restauratiewerken, 
waarbij stof of afval op de omringende eigendommen,  op de openbare weg 
of op de voorbijgangers kan terechtkomen, mogen sle chts aangevat wor-
den na het aanbrengen van ondoordringbare schermen.  

 
Artikel 3: Werken aan de openbare weg  
Behoudens voorafgaande vergunning van de burgemeest er is het andere dan be-
voegde diensten niet toegelaten om welke reden ook:  
-  werken uit te voeren aan de openbare weg of zijn  aanhorigheden; 
-  voet- en fietspaden opnieuw aan te leggen al dan  niet na bouw- en sloop-  
   werken; 
-  opritten naar autobergplaatsen en dergelijke aan  te leggen; 
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-  aansluitingen aan het rioleringsnet uit te voere n.   
 
Artikel 4: Aanleg en onderhoud van nutsvoorzieninge n 
4.1. Enkel de maatschappijen verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud 

van nutsvoorzieningen of diegenen die in hun opdrac ht werken uitvoeren 
(Iveka, Belgacom, Pidpa, en andere) hebben op het v orige artikel af-
wijking mits het volgen van de procedure hierna ver meld. 

4.2. Behoudens in geval van dringende herstellingsw erken moeten ze minstens 
5 werkdagen vóór het begin van de werken aan onderg rondse installa-
ties, de technische diensten van de gemeente verzoe ken om over te gaan 
tot de vaststelling van de staat van de openbare we g en zijn aanhorig-
heden. 

4.3. De maatschappijen staan zelf in voor de defini tieve herstelling van 
het openbaar domein, in de toestand waarin het zich  vóór de aanvang 
van de werken bevond. Definitieve goedkeuring van d eze herstellings-
werken moet schriftelijk bevestigd worden door de t echnische diensten 
van de gemeente. 

 
Artikel 5  
Bij niet of onvolkomen naleven van de verplichtinge n, ingevolge artikel 4 
van dit hoofdstuk, kan de gemeente de werken zelf u itvoeren, na behoorlijke 
ingebrekestelling van en op kosten en risico van de  betrokkenen. 
 
Artikel 6: Wegeniswerken en werken aan nutsvoorzien ingen  
De werken mogen slechts begonnen worden, nadat de v oorziene signalisatie 
werd aangebracht. De verkeerstekens moeten worden w eggenomen zodra het werk 
beëindigd is. Tijdens de werkonderbrekingen moeten de niet noodzakelijke 
borden afdoende bedekt of weggenomen worden.  
De aannemer dient de buurtbewoners en handelaars, d ie hinder zouden kunnen 
ondervinden, tijdig en schriftelijk te verwittigen van de aard en de duur 
van de werken. 
Indien een omleiding noodzakelijk is, dient advies ingewonnen bij De Lijn. 
Indien de signalisatie op het grondgebied van een a ndere gemeente geplaatst 
wordt, moet men zich eveneens wenden tot de burgeme ester van die gemeente 
voor de aanvraag van de signalisatievergunning. 
Voor wat betreft de gewestwegen mag het openbaar do mein slechts worden in-
genomen, nadat de aanvrager een vergunning heeft be komen van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
Agentschap Wegen en Verkeer. Van deze vergunning di ent een kopie bezorgd te 
worden aan het gemeentebestuur.  
 
Artikel 7: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 1.3, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2,  1.5.5, 2.1, 2.2 en 3 
worden bestraft met een gemeentelijke administratie ve geldboete van maximum 
250,00 EUR. 
 
Artikel 8: Intrekking of schorsing  
Onverminderd artikel 133, alinea 2, en 135, § 2, va n de nieuwe gemeentewet, 
kan het college van burgemeester en schepenen confo rm artikel 119 bis van 
de nieuwe gemeentewet eveneens overgaan tot schorsi ng of intrekking van de 
vergunning in geval van inbreuken op de artikelen 1 .2, 1.4.1 en 2.5.   
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Hoofdstuk II: Terrassen en schuttingen op de openba re weg  
 
Deel 1: Algemene bepalingen  
 
Artikel 1: Vergunning en pleegvormen  
1.1. De uitbater van een handelszaak mag geen terra ssen en schuttingen op 

de openbare weg plaatsen zonder voorafgaande schrif telijke vergunning 
van het college van burgemeester en schepenen.  

1.2. De vergunningen worden afgeleverd op naam van de uitbater van de han-
delszaak. Wanneer de zaak wordt overgenomen door ee n nieuwe uitbater 
of wanneer de aard of de afmetingen van de terrasse n of schuttingen 
worden gewijzigd, moet een nieuwe vergunning aangev raagd worden. 

1.3. De vergunning vervalt eveneens wanneer, door i ngrepen van overheidsbe-
sturen aan het straatmeubilair, de straatinrichting , de nutsleidingen, 
en dergelijke, het terras of de schuttingen niet me er in hun vergunde 
vorm kunnen behouden blijven. 

 
Artikel 2: Plaatsing  
2.1. De terrassen en schuttingen mogen slechts die oppervlakte innemen be-

paald in de vergunning, en ze moeten steeds voldoen  aan de opgelegde 
normen.  

2.2. Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten  de terrassen en schut-
tingen tegen de rooilijn geplaatst worden over een breedte die niet 
meer bedraagt dan de breedte van de handelszaak. 
Mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de b ewoner(s) van het 
aanpalend pand, kan de vergunning hiertoe uitgebrei d worden tijdens 
beperkte perioden bepaald door het college van burg emeester en schepe-
nen. 
De uitsprong over het trottoir of over de openbare weg wordt voor ie-
der geval afzonderlijk bepaald door het college van  burgemeester en 
schepenen in functie van de trottoir-, plein- of st raatbreedte en de 
drukte van het voetgangersverkeer. Een vrije breedt e van minimum 1,5 m 
moet openblijven voor de voetgangers. 
In bijzondere gevallen kan het college van burgemee ster en schepenen 
afwijking verlenen van de maximum toegelaten breedt e en van de uit-
sprong over de openbare weg.  

2.3. De burgemeester kan de schuttingen en terrasse n op kosten van de uit-
bater laten verwijderen indien deze zich niet houdt  aan de oppervlakte 
en de normen vermeld in de vergunning of een schutt ing of terras 
plaatst zonder de vereiste vergunning. 

 
Artikel 3: Onderhoud, veiligheid, gebruik  
3.1. De inrichting in het algemeen en de constructi edelen in het bijzonder 

moeten zorgvuldig onderhouden worden. Als de burgem eester oordeelt dat 
door de slechte staat van de inrichting het uitzich t van de omgeving 
wordt geschaad of de veiligheid van de voetgangers in het gedrang 
wordt gebracht, kan de uitbater schriftelijk aangem aand worden de in-
richting onmiddellijk te herstellen of grondig te r einigen.  

3.2. De uitbaters die de toestemming krijgen om hun  terras opgesteld te la-
ten staan, maar het op geen enkele wijze uitbaten t ijdens een bepaalde 
periode, mogen het tijdens die periode niet gebruik en als stapel-
plaats. 

3.3. In de periode dat de tijdelijke terrassen verw ijderd zijn, mogen geen 
uitstekende delen of openingen op de openbare weg a chterblijven. 

3.4. De terrassen en schuttingen mogen geen constru cties en/of voorwerpen 
van openbaar nut bedekken, zoals verkeersborden, br andmonden, gasaf-
sluiters en dergelijke. 

3.5. De tijdelijke terrassen, met name de stoelen, tafels en ander meubi-
lair, dienen na sluitingstijd onmiddellijk verwijde rd te worden of ge-
stapeld zonder de doorgang te hinderen. De plaats d ient ook opgekuist 
te worden. 

 
Artikel 4: Strafsanctie  
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Inbreuken op de artikelen 1.1, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4 e n 3.5 worden bestraft 
met een gemeentelijke administratieve geldboete van  maximum 250,00 EUR. 
 
Artikel 5  
Indien geen gevolg wordt gegeven aan de aanmaning b edoeld in artikel 3.1, 
kan het college van burgemeester en schepenen confo rm artikel 119 bis van 
de nieuwe gemeentewet de vergunning intrekken en de  inrichting van de open-
bare weg laten verwijderen op kosten van de uitbate r.  
 
Deel 2: Specifieke bepalingen  
 
Artikel 6: Geldigheidsduur  
De vergunningen worden verleend voor een periode va n maximum 3 jaar, maar 
kunnen voor de vervaldag telkens verlengd worden. B ij de aanvraag tot ver-
lenging van een vergunning kan het college van burg emeester en schepenen de 
plaatsingsvoorwaarden wijzigen. 
 
Artikel 7: Periode  
De permanent overdekte terrassen waarvoor door het college van burgemeester 
en schepenen een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, mogen het 
hele jaar opgesteld blijven. 
Het terrasseizoen loopt van 1 maart tot 31 oktober.  
 
Artikel 8  
Openingen van openbaar nut zoals riooldeksels, hydr anten e.d. dienen te al-
len tijde goed bereikbaar te zijn. 
Het college van burgemeester en schepenen kan toest aan dat er windschermen 
worden geplaatst. Deze windschermen dienen aan volg ende eisen te voldoen: 
-  het windscherm moet een hoogte hebben van 90 cm boven het trottoir 
-  indien het windscherm hoger is dan 90 cm, dient minimaal het gedeelte  
  hierboven in doorzichtig en splintervrij veilighe idsglas uitgevoerd te  
  worden. De maximale hoogte bedraagt 1,65 m 
-  de windschermen mogen op een vakkundige wijze in  de trottoirbevloering  
  vastgehecht worden. Ze moeten wegneembaar zijn zo nder dat enige schade  
  aan de bevloering is aangebracht en zonder dat er  enig gevaar ontstaat  
  voor voetgangers 
-  geen voorwerp mag op de windschermen uitsteken. 
Indien de burgemeester oordeelt dat de veiligheid v an de terrasgebruiker in 
gevaar komt, kan het college van burgemeester en sc hepenen opleggen dat 
rondom het terras windschermen moeten geplaatst wor den die aan bovenstaande 
voorwaarden voldoen. 
Op de terrassen mogen geen vaste zonweringen of tap -, licht- en/of geluids-
installaties worden geplaatst. Het college van burg emeester en schepenen 
kan voor bepaalde evenementen hierop een uitzonderi ng toestaan. 
Langs gewestwegen en op het domein van het Vlaamse Gewest zijn de vergun-
ningen afgeleverd in uitvoering van onderhavig regl ement enkel geldig onder 
uitdrukkelijke voorwaarde dat ook het Vlaams Gewest  een vergunning ver-
leent. 
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Hoofdstuk III: Uitstalling van koopwaar, reclames o f opschriften op los-
staande constructies en ander straatmeubilair  
 
Deel 1: Algemene bepalingen  
 
Artikel 1: Uitstalling van koopwaar  
1.1. Vergunning en pleegvormen  
1.1.1. De uitbater van een handelszaak mag geen uit stalinrichtingen van 

koopwaar plaatsen op de openbare weg zonder voorafg aande schrifte-
lijke vergunning van de burgemeester. 

1.1.2. De vergunningen worden afgeleverd op naam va n de uitbater van de 
handelszaak. Wanneer de zaak wordt overgenomen door  een nieuwe uit-
bater of wanneer de aard van de uitstalling wijzigt , moet een nieuwe 
vergunning aangevraagd worden. 

1.1.3. De vergunning vervalt eveneens wanneer, door  ingrepen van overheids-
besturen aan het straatmeubilair, de straatinrichti ng, de nutslei-
dingen, en dergelijke, de uitstalinrichting niet me er in haar ver-
gunde vorm kan behouden blijven. 

1.2. Periode  
1.2.1. De vergunningen worden verleend voor een per iode van maximum 3 jaar, 

maar kunnen vóór de vervaldag telkens verlengd word en. Bij de aan-
vraag tot verlenging van een vergunning heeft de bu rgemeester het 
recht de plaatsingsvoorwaarden te wijzigen. 

1.2.2. Binnen deze periode mogen de uitstalinrichti ngen uitsluitend op de 
openbare weg geplaatst worden overdag, op de dagen waarop de achter-
liggende handelszaak geopend is. Draagtoestellen mo gen niet op de 
openbare weg worden geplaatst of tegen de gevel bev estigd indien er 
geen waren op uitgestald zijn. 

1.3. Plaatsing  
1.3.1. De uitstalinrichtingen mogen slechts die opp ervlakte innemen bepaald 

in de vergunning, en moeten steeds voldoen aan de o pgelegde normen. 
1.3.2. Tenzij anders bepaald in de vergunning, moet en de uitstalinrichtin-

gen tegen de rooilijn geplaatst worden over een bre edte die niet 
meer bedraagt dan de breedte van de bijbehorende ha ndelszaak.  
De uitsprong over het trottoir of over de openbare weg wordt voor 
ieder geval afzonderlijk bepaald door de burgemeest er in functie van 
de trottoir-, plein- of straatbreedte en de drukte van het voetgan-
gersverkeer. Een vrije breedte van minimum 1,50 m m oet openblijven 
voor de voetgangers. De maximumhoogte van de uitsta linrichting met 
uitgestalde waar mag niet meer dan 1,2 m bedragen. 

1.3.3. De burgemeester kan de uitstalinrichting op kosten van de uitbater 
laten verwijderen indien deze zich niet houdt aan d e oppervlakte en 
de normen vermeld in de vergunning of een uitstalin richting plaatst 
zonder de vereiste vergunning.  

1.4. Onderhoud, veiligheid en gebruik  
1.4.1. De inrichting in het algemeen en de construc tiedelen in het bijzon-

der moeten zorgvuldig onderhouden worden. Als de bu rgemeester van 
oordeel is dat door de slechte staat van de uitstal inrichting het 
uitzicht van de omgeving wordt geschaad of de veili gheid van de 
voetgangers in het gedrang wordt gebracht, kan de u itbater schrifte-
lijk aangemaand worden de inrichting onmiddellijk t e herstellen of 
grondig te reinigen.  

1.4.2. In de periode dat de uitstalinrichting verwi jderd is, mogen geen 
uitstekende delen of openingen op de openbare weg a chterblijven.  

1.4.3. De uitstalinrichtingen mogen geen constructi es en/of voorwerpen van 
openbaar nut bedekken, zoals verkeersborden, brandm onden, gasafslui-
ters en dergelijke. 

 
Artikel 2: Reclames of opschriften op losstaande co nstructies en ander 
straatmeubilair  
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2.1. Vergunning en pleegvormen 2 
De uitbater van een handelszaak mag geen reclame of  opschriften op 
losstaande constructies, toestellen, plantbakken en  ander straatmeubi-
lair op de openbare weg plaatsen zonder voorafgaand e schriftelijke 
vergunning van de burgemeester zoals bepaald in art ikel 1.1. 

2.2. Periode, plaatsing, onderhoud, veiligheid en g ebruik  
Voor wat betreft de periode van plaatsing, de inpla nting op de openba-
re weg, het onderhoud, de veiligheid en het gebruik  zijn dezelfde 
voorwaarden als in artikel 1.2, 1.3 en 1.4 van toep assing. 

2.3.  Afmeting  
De losstaande constructies zoals bedoeld in artikel  2.1 mogen niet ho-
ger zijn dan 1,2 m en niet breder dan 0,80 m. De bu rgemeester kan af-
wijkingen toestaan. 

 
Artikel 3: Overgangsbepalingen  
Uitstalinrichtingen, reclames of opschriften op los staande constructies en 
ander straatmeubilair, vergund vóór de inwerkingtre ding van deze politie-
verordening en waarvan de plaatsingsvoorwaarden nie t conform zijn met de 
bepalingen van onderhavige politieverordening, moge n nog geplaatst worden 
volgens de afgegeven vergunning tot uiterlijk zes m aanden na het in werking 
treden van onderhavige politieverordening. 
Nadien kan de burgemeester de inrichting van het op enbaar domein laten ver-
wijderen op kosten van de uitbater. 
 
Artikel 4: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 1.1.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4. 2, 1.4.3, 2.1 en 2.3 
worden bestraft met een gemeentelijke administratie ve geldboete van maximum 
250,00 EUR. 
 
Artikel 5  
Indien geen gevolg wordt gegeven aan de aanmaning b edoeld in artikel 1.4.1, 
kan het college van burgemeester en schepenen confo rm artikel 119 bis van 
de nieuwe gemeentewet de vergunning intrekken en de  inrichting van het 
openbaar domein laten verwijderen op kosten van de uitbater. 
 
Deel 2: Specifieke bepalingen  
 
Specifieke bepalingen worden opgenomen in de vergun ning. 
Langs gewestwegen en op het domein van het Vlaams G ewest zijn de vergunnin-
gen afgeleverd in uitvoering van onderhavig regleme nt enkel geldig onder 
uitdrukkelijke voorwaarde dat ook het Vlaams Gewest  een vergunning ver-
leent.  

                                                           
2  Het plaatsen van vaste inrichtingen of het plaats en van één of meer verplaatsbare inrich-
tingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt, 
valt onder artikel 199 van het decreet van 18 mei 1 999 houdende de organisatie van de ruimte-
lijke ordening. Voor krantenkiosken bijvoorbeeld is  een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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Hoofdstuk IV: Opstelling van niet-bestendige verkoo pspunten op en langs de  
openbare weg  
 
Artikel 1  
Het is verboden niet-bestendige verkoopspunten zoal s kramen, voertuigen en 
standen waarmee de cliënten worden opgewacht, op te  stellen op braakliggen-
de gronden, op landbouwgronden, op de openbare weg en op alle terreinen 
langs de openbare weg, indien weggebruikers door he t opstellen van deze 
niet-bestendige verkoopspunten rechtstreeks of onre chtstreeks in gevaar 
worden gebracht. 
 
Artikel 2  
Onverminderd de toepassing van de voorziene straffe n, kunnen de niet-
bestendige verkoopspunten die in strijd met deze po litieverordening opge-
steld worden, ambtshalve worden verwijderd op bevel  van de burgemeester. 
 
Artikel 3: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikel 1 worden bestraft met een g emeentelijke administra-
tieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 



______________________________________________________________________________________
Uniform gemeentelijk politiereglement: gemeenschapp elijk Deel A 

 

12 

Hoofdstuk V: Plaatsing van containers en/of laadbak ken  
 
Artikel 1  
Op de openbare weg en op gronden toebehorend aan de  gemeente, is het verbo-
den open of gesloten containers of laadbakken bedoe ld voor transport met 
aangepaste vrachtwagen te plaatsen, zonder voorafga ande schriftelijke ver-
gunning van de burgemeester. 3 
De burgemeester kan de vergunning voor een bepaalde  termijn verlenen. 
 
Artikel 2  
De aanvraag tot het plaatsen moet ingediend worden door de gebruiker, ten-
minste 48 uur vóór de plaatsing. 
 
Artikel 3: Strafsanctie  
Inbreuken op artikel 1 worden bestraft met een geme entelijke administratie-
ve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 

                                                           
3  Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffen de het signaleren van werken en verkeers-
belemmering op de openbare weg, blijft onverminderd  van toepassing. 



______________________________________________________________________________________
Uniform gemeentelijk politiereglement: gemeenschapp elijk Deel A 

 

13 

Afdeling II: Veiligheid en gemak van doorgang op de  openbare weg  

 
Hoofdstuk I: Snoeien van planten en bomen die boven  de openbare weg hangen  
 
Artikel 1  
De eigenaars, bewoners, huurders, erfpachthouders, opstalhouders, aange-
stelden en vruchtgebruikers - de publiek- en privaa trechterlijke personen 
inbegrepen - van onroerende goederen moeten er voor  zorgen dat de planten, 
struiken, heesters, hagen, bomen en alle andere aan plantingen zodanig ge-
snoeid worden dat geen enkel deel ervan: 4 
- over de rijbaan hangt op minder dan 4,50 m boven de  grond; 
- over de gelijkgrondse berm of over het trottoir han gt op minder dan 2,50 

m boven de grond; 
- het zicht op de reglementair geplaatste verkeerstek ens belemmert; 
- enige belemmering betekent voor de doeltreffendheid  van de openbare ver-

lichting of de leesbaarheid van de straatnaamborden . 
 
Artikel 2  
De maximumhoogte van de beplantingen van een voortu in of van een perceel 
grond, gelegen op de (drie)hoek gevormd door de roo ilijnen en een schuine 
lijn op 5 m van het snijpunt van de rooilijnen, wor dt beperkt tot 0,70 m 
(zie onderstaande figuur). 
 
 

trottoir 

 bouwlijn 

 

 5 m 

 

 5 m  rooilijn 

 trottoir 
 
 

 max. hoogte 0,7 m 
 
Hagen, bomen, heesters, struiken en alle andere bep lantingen moeten regel-
matig onderhouden en gesnoeid worden 
 
Artikel 3  
Bij niet-naleving van bovenstaande artikelen, wordt  de eigenaar of de ver-
antwoordelijke hiervan per aangetekende brief in ke nnis gesteld en verzocht 
de nodige snoeiwerken uit te voeren. Indien binnen de maand na de schrifte-
lijke ingebrekestelling niet wordt overgegaan tot h et snoeien of tot het 
onderhoud van de beplantingen, laat de gemeente van  ambtswege de maatrege-
len uitvoeren die de overtreder verzuimt, zonder ve rdere verwittiging en op 
kosten en risico van de overtreder. 
 
Artikel 4: Strafsanctie  
Inbreuken op artikel 1 en artikel 2 worden bestraft  met een gemeentelijke 
administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 

                                                           
4  Artikel 29 van het veldwetboek van 7 oktober 1886  vermeldt dat iedere eigenaar zijn erf mag 
afsluiten overeenkomstig de bepalingen van het burg erlijk wetboek. Artikel 552 van het burger-
lijk wetboek bepaalt: “De eigenaar mag op de grond naar goeddunken planten en bouwen, behou-
dens de in de titel Erfdienstbaarheden of grondlast en gestelde uitzonderingen.”  
Omwille van de verkeersveiligheid dringen evenwel b epaalde beperkingen zich op. 
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Hoofdstuk II: Verkeer en loslopende dieren  
 
Artikel 1  
Het is de bezitters van dieren of diegenen aan wie de zorg over deze dieren 
werd toevertrouwd verboden deze op de openbare weg,  akkers, velden of in 
bossen te laten lopen zonder de nodige voorzorgen t e nemen om deze te be-
letten de veiligheid of het gemak van doorgang te v erstoren. 5 
 
Artikel 2  
Het is verboden dieren aan te hitsen of niet terug te houden, wanneer deze 
de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of 
schade uit volgt. 6 
 
Artikel 3  
Behoudens tijdens de jacht wordt een dier als onbew aakt beschouwd wanneer 
het niet bestendig in het oog wordt gehouden of mee r dan 25 m van zijn 
meester of toezichter is verwijderd. 
 
Artikel 4  
De toegang met honden is verboden tot openbare gebo uwen, begraafplaatsen, 
sporthallen, sportterreinen en zwembaden, met uitzo ndering van: 
-  visueel gehandicapten of andere mensen met een h andicap met hun geleide-  
  hond, politiediensten en erkende bewakingsonderne mingen met hun dienst-  
  honden 
-  personen belast met het africhten van geleidehon den bestemd voor visueel  
  gehandicapten of andere mensen met een handicap e n die daartoe een geëi- 
  gend attest kunnen voorleggen. 
 
Artikel 5  
Op de openbare weg of het openbaar domein moeten de  honden aan de leiband 
gehouden worden. Op deze plaatsen mag de leiband ni et langer dan 1,5 m zijn 
of uitgerold worden. 
 
Artikel 6  
De bezitters of houders van dieren zijn verplicht t e beletten dat openbare 
en private gebouwen, trottoirs, groene bermen tusse n het trottoir en de 
rijbaan, de rijbaan zelf, gemeentelijke parken, spe elpleinen, speelweiden, 
wandelstraten en andere voor het publiek toegankeli jke plaatsen, alsmede 
fiets- en wandelwegen, bevuild worden door hun dier en. 
 
Artikel 7  
Indien toch uitwerpselen terechtkomen op voornoemde  plaatsen, zijn de eige-
naars of houders van de dieren verplicht deze te ve rwijderen, achter te la-
ten in de vuilnisbakken of mee te nemen.  
 
Artikel 8  
Visueel gehandicapten, die gebruik maken van een ge leidehond, vallen niet 
onder toepassing van de bepaling van artikel 6. 
 
Artikel 9  
Bij het niet naleven van artikel 7 zal ambtshalve t ot de reiniging worden 
overgegaan en kunnen de kosten verhaald worden op d e bezitters van het be-
trokken dier of diegene aan wie de zorg werd toever trouwd. 
 
Artikel 10  
De bezitters van de dieren die in weiden grazen en/ of diegenen die zich van 
deze dieren bedienen of onder hun bewaring hebben, zijn gehouden de afslui-

                                                           
5  Deze tekst vervangt onder andere bewoordingen het  vroegere artikel 556.2° van het strafwet-
boek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betrekking tot de gemeen-
telijke administratieve sancties. Dit artikel geldt voor alle dieren. 
6  Dit is de tekst van het vroegere artikel 556.3° v an het strafwetboek zoals opgeheven door 
artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betrekkin g tot de gemeentelijke administratieve 
sancties. 
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tingen van de weiden waar de dieren grazen, te onde rhouden en alle voorzor-
gen te nemen die beletten dat dieren uit de weiden ontsnappen. 
 
Artikel 11  
11.1. De bezitter, van dieren die een gevaar inhoud en voor de openbare vei-  

ligheid, of de personen die deze dieren onder hun b ewaring hebben, 
zijn ertoe gehouden alle maatregelen te nemen om ui tbraak van deze 
dieren te voorkomen. 

11.2. In geval van uitbraak van deze gevaarlijke di eren kan de burgemees-
ter, op kosten en risico van de eigenaar, deze dier en laten verwijde-
ren en onder brengen in een gemeentelijk schuthok o f een asiel, in 
afwachting dat de eigenaar de nodige maatregelen he eft genomen om een 
nieuwe uitbraak te voorkomen. 

 
Artikel 12  
Alle kosten van overbrenging en bewaring van ronddo lende dieren naar een 
schuthok of dierenasiel vallen ten laste van de bez itters van deze dieren 
of diegenen aan wie de zorg over deze dieren werd t oevertrouwd. 
 
Artikel 13  
Het is verboden om bewust het regelmatig verloop va n duivenprijskampen te 
storen door lawaai of bewegingen te maken en daden te stellen die het neer-
strijken van de duiven kunnen afschrikken. 
 
Artikel 14: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11. 1, en 13 worden bestraft 
met een gemeentelijke administratieve geldboete van  maximum 250,00 EUR. 
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Hoofdstuk III: Voorwerpen, geplaatst of bevestigd o p vensterdorpels of op 
andere delen van gebouwen, die op de openbare weg k unnen vallen  
 
Artikel 1  
Het is verboden op de vensterdorpels of op enig and er deel van een gebouw 
voorwerpen, die ingevolge een onvoldoende stevighei d of vasthechting op de 
openbare weg kunnen vallen en aldus de veiligheid o f het gemak van doorgang 
in gevaar kunnen brengen, te plaatsen of te bevesti gen. 
 
Artikel 2  
Voor het ophangen van feestverlichting en spandoeke n langs of over de open-
bare weg is een voorafgaande schriftelijke toelatin g van de burgemeester 
vereist. 
 
Artikel 3  
Het is verboden voorwerpen, die door hun val of doo r ongezonde uitwasemin-
gen kunnen schaden, op de openbare weg neer te werp en, te plaatsen of ach-
ter te laten. 7 
 
Artikel 4: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 1, 2, en 3 worden bestraf t met een gemeentelijke 
administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 

                                                           
7  Dit is ongeveer dezelfde tekst als het vroegere a rtikel 552.1° van het strafwetboek zoals 
opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 200 4 met betrekking tot de gemeentelijke admi-
nistratieve sancties. 
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Hoofdstuk IV: Plaatsing, op de gevel van gebouwen, van straatnaamborden en  
verkeerstekens - nummering van huizen  
 
Deel 1: Algemene bepalingen  
 
Artikel 1  
Elke woning of gebouw, dat niet als aanhorigheid va n een bewoond huis kan 
worden beschouwd, moet duidelijk zichtbaar genummer d zijn op de gevel langs 
de straat waar het zijn hoofdingang heeft of op de brievenbus. Elke eige-
naar van een woning of gebouw is verplicht een huis nummering aan te brengen 
of te laten aanbrengen. 
Elke eigenaar van een woning of gebouw moet een hui snummer aanbrengen of 
laten aanbrengen op die wijze dat het nummer van op  de straat duidelijk 
zichtbaar is. De verplichte zichtbaarheid kan het n oodzakelijk maken dat 
het nummer herhaald wordt op de afsluiting of op de  brievenbus. 
 
Artikel 2  
De eigenaars van gebouwen zijn verplicht, zonder ve rgoeding, verkeerste-
kens, straatnaamborden, aanwijsborden voor brandmon den, of andere aandui-
dingen van openbaar belang te laten vasthechten en zichtbaar te houden. 
 
Artikel 3: Strafsanctie  
Inbreuken op artikel 1 worden bestraft met een geme entelijke administratie-
ve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 
Deel 2: Specifieke bepalingen  
 
Artikel 4  
De vorm, kleur en afmetingen van de huisnummers wor den vastgelegd door het 
college van burgemeester en schepenen. 



______________________________________________________________________________________
Uniform gemeentelijk politiereglement: gemeenschapp elijk Deel A 

 

18 

Hoofdstuk V: Bestrijding van ijzel en het reinigen van de openbare weg bij 
sneeuw of ijzel  
 
Artikel 1  
Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg wa ter te gieten of te la-
ten lopen. 
 
Artikel 2  
Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de bewoners er over waken dat zij vóór 
het onroerend goed dat zij bewonen, een doorgang ov er een breedte van min-
stens 1,20 m op het trottoir voor de voetgangers sc hoonvegen en dat het no-
dige wordt gedaan om gladheid te vermijden. Dit bet reft een inspanningsver-
plichting die moet uitgevoerd worden door iedere bu rger behoudens in geval 
van overmacht (afwezigheid, ziekte, zware handicap,  …). Het is verboden 
sneeuw en ijs dat geruimd wordt vóór een ander gebo uw te vegen. 
Op het trottoir moeten sneeuw en ijs langs de rand worden opgehoopt, met 
vrijlating van straatgoten en rioolopeningen. Kan a an deze voorwaarde niet 
voldaan worden, dan moeten sneeuw en ijs bijeengebr acht worden op andere 
plaatsen van de openbare weg zonder dat het verkeer  belemmerd wordt. 
Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voe tgangers en aangeduide 
haltes voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervo er, moet de rand van het 
trottoir eveneens worden vrijgehouden. 
 
Artikel 3  
Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere  gezinnen, rust de ver-
plichting van hetgeen voorafgaat op de bewoners van  het gelijkvloers. 
Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners e n gebruikers ervan afwe-
zig, dan rust deze verplichting op de bewoners van de dichtst daarboven ge-
legen verdieping. 
 
Artikel 4  
Wanneer het openbare gebouwen, instellingen en aanh origheden betreft, rust 
deze verplichting bij de conciërges of de ambtenaar  of persoon die het on-
middellijk beheer of de controle over het gebouw ui toefent. 
 
Artikel 5  
De eigenaar of gebruiker van een onbebouwd perceel is eveneens onderworpen 
aan de bepalingen van artikel 2. 
 
Artikel 6: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 1, 2 en 3 worden bestraft  met een gemeentelijke 
administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Afdeling III: Openbare gezondheid  

 
Hoofdstuk I: Verdeling van reclamedrukwerk  
 
Artikel 1: Definitie  
Onder reclamedrukwerk wordt verstaan: elke ongeadre sseerde gedrukte publi-
catie waarvan minder dan 30 % van de oppervlakte in gevuld is met artikels 
van algemene informatie. 
Onder gratis regionale pers wordt verstaan: elke on geadresseerde gedrukte 
publicatie waarvan minder dan 30 % van de oppervlak te ingevuld is met arti-
kels van algemene informatie, die gratis wordt verd eeld en periodiek ver-
schijnt. 
 
Artikel 2  
Door de gemeente kunnen zelfklevers, al dan niet te gen betaling,  ter be-
schikking worden gesteld aan de bevolking.  Het opschrift van deze zelfklever 
wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen.  Deze zelfkle-
ver moet duidelijk zichtbaar op de brievenbus worde n aangebracht. 
 
Artikel 3  
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale  pers te bedelen in 
brievenbussen die voorzien zijn van een zelfklever waaruit blijkt dat dit 
soort drukwerk ongewenst is. 
 
Artikel 4  
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale  pers te bedelen in 
leegstaande panden of ze achter te laten op andere plaatsen dan in de brie-
venbus. 
 
Artikel 5: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 3 en 4 worden gestraft me t een gemeentelijke ad-
ministratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Hoofdstuk II: Onderhoud van niet ingeschreven water lopen en grachten  
 
Artikel 1: Toepassingsgebied  
Waterlopen zijn ingeschreven in atlassen van 1870 e n 1950. Waterlopen, 
grachten, sloten en greppels die niet ingeschreven zijn in deze atlassen, 
vallen onder de toepassing van deze politieverorden ing. 
 
Artikel 2  
De gebruikers van gronden en landerijen of bij onts tentenis van gebruikers, 
de eigenaars of zij die belast zijn met het beheer van dergelijke eigendom-
men, zijn verplicht éénmaal per jaar, alle grachten , sloten en greppels op 
die gronden gelegen, degelijk te reinigen en op die pte te houden. Ze moeten 
ook de buizen onder de dammen vrijmaken teneinde st eeds een goede afwatering 
te verzekeren. 
 
Artikel 3  
Het is verboden om het even welke voorwerpen of sto ffen te werpen in waterlo-
pen en in baangrachten, of deze te dempen of af te sluiten of hoe dan ook de 
vrije loop van de waters te belemmeren of te wijzig en, behoudens toestemming 
van de bevoegde overheid. 8 
 
Artikel 4  
Het is eveneens verboden er stoffen in te werpen of  te lozen die het water 
bezoedelen. 
 
Artikel 5  
Bij niet of onvolkomen naleven van de verplichting voorzien in artikel 2 
van dit hoofdstuk, kan de gemeente de werken zelf u itvoeren, na behoorlijke 
ingebrekestelling door de burgemeester van de betro kkene en op kosten en 
risico van deze laatste. 
 
Artikel 6: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 2, 3 en 4 worden bestraft  met een gemeentelijke 
administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 

                                                           
8 De wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging 
regelt in artikel 1 enkel de bescherming van de wat eren van het openbaar hydrografisch net en 
van de kustwateren tegen verontreiniging. 
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Afdeling IV: Openbare veiligheid  

 
Hoofdstuk I: Brandveiligheid in verhuurde kamerwoni ngen 9 
 
Deel 1: Algemene bepalingen  
 
Artikel 1: Definities  
Voor de toepassing van deze politieverordening word t verstaan onder: 
-  kamerdecreet: het decreet van 4 februari 1997 houde nde kwaliteits- en 

veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers. 
-  kamerwoning: elk gebouw dat bestaat uit één of meer  te huur gestelde of 

verhuurde kamers en gemeenschappelijke ruimten. 
-  kamer: woning waarin één of meer van de volgende vo orzieningen ontbre-

ken: 
-  WC; 
-  bad of douche; 
-  kookgelegenheid, 
en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afha nkelijk zijn van de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij he t gebouw waarvan de 
woning deel uitmaakt. 

-  verhuren van een kamer: de terbeschikkingstelling, in welke vorm of on-
der welke benaming ook van een kamer in een kamerwo ning aan een huurder, 
ongeacht of dit gebeurt samen of gelijktijdig met d e terbeschikkingstel-
ling in welke vorm of onder welke benaming ook, van : 
a) meubels voor de kamer; 
b) gemeenschappelijke ruimten. 

-  verhuurder:  elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als e igenaar, 
mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalh ouder of lasthebber 
een kamerwoning of kamer verhuurt of ter beschikkin g stelt tegen beta-
ling of om niet. 

-  huurder van een kamer:  elkeen die, in welke hoedanigheid of vorm of on-
der welke benaming ook, hetzij uitsluitend voor zic hzelf, hetzij in ge-
meenschap met andere bewoners, het genot krijgt ove r een kamer zonder 
daarvan eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, e rfpachter of opstal-
houder te zijn. 

-  kamerwoning met specifiek brandrisico: 
− kamerwoning waarin ook een exploitatie gebeurt me t een verhoogd brand 

risico (bv. restaurant, frituur, garage …); 
− kamerwoning met vijf of meer woonniveaus. 

-  compartiment:  deel van een gebouw begrensd door wanden die de bra nd-
voortplanting naar het aanliggende lokaal of lokale n gedurende een be-
paalde tijd dienen te beletten. 
De brandweer bepaalt de compartimenten . 

-  brandweerstand:  brandweerstand van bouwelementen volgens de in Belg ië 
geldende normen. 

-  moeilijk brandbaar materiaal: brandklasse van een m ateriaal volgens de 
in België geldende normen. 

-  gemeenschappelijke ruimte:  deel van de kamerwoning aangewend als zit-
plaats en/of keuken met inbegrip van de interne cir culatieruimte en de 
eventuele sanitaire voorzieningen. 

-  kelderverdieping: verdieping waarvan het plafond la ger ligt dan 100 cm 
boven het maaiveld. 

 
Artikel 2: Toepassingsgebied  
Deze politieverordening is van toepassing op alle k amerwoningen, zoals stu-
dentenkamers, pensions, rusthuizen, internaten, e.d . met uitzondering van 

                                                           
9  De politieverordening van Gent terzake heeft gedi end als voorbeeld. 
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de gebouwen waarvoor door de wetgever speciale voor waarden inzake brandvei-
ligheid en/of hygiëne worden opgelegd. 10 
 
Artikel 3  
Conform artikel 10 van het decreet van 4 februari 1 997, wordt er een con-
formiteitsattest afgeleverd door het college van bu rgemeester en schepenen 
indien de kamerwoning en elke kamer afzonderlijk vo ldoet aan de normen be-
paald in het decreet, alsmede aan de (door de Vlaam se regering goedgekeur-
de) strengere normen bepaald in deze politieverorde ning.  11  
Conform artikel 17 van dit decreet wordt de verhuur der, die kamerwoningen 
of kamers verhuurt die niet aan de normen voldoen e n zonder in het bezit te 
zijn van een geldig conformiteitattest, gestraft me t een geldboete zoals 
bepaald in dat artikel. 
 
Artikel 4: Aanvraag conformiteitattest  
Conform artikel 11 van het decreet van 4 februari 1 997, moet de verhuurder 
het conformiteitattest aanvragen bij het college va n burgemeester en sche-
penen van de gemeente waar de kamerwoning is gelege n. 12 De verhuurder van 
nieuwe kamerwoningen moet binnen de 15 dagen vanaf de dag dat een gebouw 
een kamerwoning is in de zin van artikel 1 van deze  politieverordening, een 
aanvraag doen bij het college van burgemeester en s chepenen. 13 Bij deze aan-
vraag dient te worden vermeld: 
-  het aantal kamers en hun bewoonbare oppervlakte; 
-  het aantal huurders of potentiële huurders; 
-  de aard van de gebruikte materialen indien de oorsp ronkelijke indeling 

van het gebouw door de plaatsing van tussenwanden w erd veranderd; 
-  de aanwezigheid in de kamerwoning van een specifiek  brandrisico in de 

zin van artikel 1 van deze politieverordening. 
Bij elke wijziging van de toestand vermeld in het c onformiteitattest, dient 
een nieuwe aanvraag binnen de 15 dagen te worden ge daan aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Deel 2: Constructie, branddetectie, rook- en warmte afvoer, brandbestrij-
dingsmiddelen  
 
Artikel 5: Algemeen  
5.1. De muren, vloeren en zolderingen die een compa rtiment begrenzen moeten 

ten minste 1 uur brandweerstand bieden aan het vuur . Met betrekking 
tot kamers en kamerwoningen waarvoor een aanvraag w erd gedaan vóór de 
inwerkingtreding van deze politieverordening volsta at een brandweer-
stand van ½ uur. 
Trappen die geen compartimenten scheiden, moeten ui t moeilijk brandba-
re materialen bestaan en ten minste ½ uur weerstand  bieden aan het 
vuur. 
Trappen of delen van trappen die compartimenten beg renzen, hebben min-
stens de vereiste brandweerstand van die compartime nten. 
De wanden en vloeren van het trappenhuis moeten uit  moeilijk brandbare 
materialen bestaan. 

5.2. De bouwelementen die de stabiliteit van het ge heel of van een gedeelte 
van het gebouw verzekeren, moeten uit moeilijk bran dbare materialen 
vervaardigd zijn en ten minste 1 uur weerstand bied en aan het vuur. 

5.3. De kamers die niet rechtstreeks op een voor br andweervoertuigen be-
reikbare buitengevel uitgeven, moeten toegang hebbe n tot een stevig 

                                                           
10  We verwijzen ondermeer naar het decreet van 20 ma art 1984 houdende het statuut van de lo-
giesverstrekkende bedrijven en haar uitvoeringsbesl uiten inzake brandveiligheid zoals bedoeld 
in artikel 5 van dat decreet.  
11  Krachtens artikel 9 van het decreet van 4 februar i 1997 houdende de kwaliteits- en veilig-
heidsnormen voor kamers en studentenkamers, kan de gemeenteraad strengere veiligheids- en kwa-
liteitsnormen opleggen dan voorzien in het decreet,  mits bekrachtiging door de Vlaamse rege-
ring. 
12  Dit geldt voor de reeds verhuurde als voor de toe komstig nieuwe kamerwoningen. 
13  De verhuurder van reeds bestaande kamerwoningen d ient een aanvraag te doen binnen de vijf-
tien dagen na ontvangst van de brief van de bevoegd e gemeentelijke dienst, teneinde de toe-
stand te regulariseren conform het decreet.  
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aan de gevel vastgehechte metalen buitenladder. Dez e mag vast of uit-
klapbaar zijn maar moet uitgeven op een plaats van waaruit de gebrui-
kers zich in veiligheid kunnen brengen. De toegang tot de vluchtladder 
mag niet geschieden via het trappenhuis. Het bovens te deel van de lad-
der moet minstens 1,5 m boven het hoogste toegangsn iveau uitsteken. De 
tussenafstand van de treden, as op as gemeten, bedr aagt 25 à 30 cm. Om 
inklimmen te voorkomen kan het onderste laddergedee lte telescopisch 
worden uitgevoerd (uitschuifbaar of geleed). De lad der mag in geen en-
kel geval voor een venster worden geplaatst. De eve ntuele toegangster-
rassen of -platforms moeten voorzien zijn van een l euning met een 
hoogte van minstens 1 m. 

5.4. Op ieder woonniveau van het trappenhuis (en wa nneer het geval zich 
voordoet, in elke gecompartimenteerde gang die op h et trappenhuis uit-
geeft), dient een ABC-poederblusser van 6 kg op een  gemakkelijk be-
reikbare en goed zichtbare plaats opgehangen te wor den. Dit toestel is 
geschikt voor de typevuurhaarden ABC conform de in België geldende 
normen. Een ABC-poedersnelblusser mag worden vervan gen door een draag-
baar blustoestel met verstoven water met additief, geschikt voor bran-
den van de klasse A en B (vaste en vloeibare stoffe n). Het toestel 
moet het dubbele goedkeuringslabel BENOR-ANPI drage n. Alle blustoe-
stellen moeten jaarlijks op hun goede werking worde n nagezien conform 
de in België geldende normen. Bijkomende blusmiddel en kunnen door de 
brandweer opgelegd worden. 

5.5. Voor kamerwoningen met een specifiek brandrisi co kunnen bijzondere 
veiligheidsvoorschriften worden opgelegd. 

 
Artikel 6: Trappen en gangen  
6.1. De trappen en gangen moeten minstens 70 cm bre ed zijn. Alle deuren, 

behalve de buitendeuren en deuren van sanitaire voo rzieningen, die 
uitgeven op evacuatiewegen en het trappenhuis moete n een brandweer-
stand hebben van ½ uur. Op voorwaarde dat de evacua tieweg niet wordt 
belemmerd, moeten de deuren van gemeenschappelijke ruimten opengaan in 
de richting van de vluchtweg en automatisch sluiten  (deurpomp of 
veer), of bij brand zelfsluitend zijn. 

6.2. Op ieder niveau in het trappenhuis dient rookd etectie te zijn aange-
bracht. De installatie omvat de volgende onderdelen : 
-  een automatische brandmeldingsinstallatie, te plaat sen op een goed 

zichtbare plaats op het gelijkvloers, die de inform atie komende van 
de rookdetectors omvormt tot een bestendig auditief  alarmsignaal dat 
een bevel tot onmiddellijke ontruiming inhoudt, en een commandosig-
naal doorgeeft aan de bedieningseenheid van een te plaatsen rookluik 
in het hoogste punt van het trappenhuis; 

-  rookdetectors op elk woonniveau in het trappenhuis,  in gangen en in 
ieder plafondcompartiment van de evacuatiewegen in de woning; 

-  manuele bediening van het alarm door middel van dru kknopschakelaars, 
al of niet achter breekglas, te plaatsen op elk niv eau van het trap-
penhuis. 

Jaarlijks moet de installatie op haar goede werking  worden gecontro-
leerd. 

6.3. In kamerwoningen met meer dan twee verdiepinge n boven de benedenver-
dieping dient in het hoogste gedeelte bovenaan elk trappenhuis dat bo-
vengrondse verdiepingen bedient, een rookluik gepla atst met een mini-
male aerodynamische doorlaatoppervlakte van 1 m² en  rechtstreeks uit-
gevend in de buitenlucht. De onderste rand van het luik dient zich op 
meer dan 1,5 m van het afgewerkt niveau te bevinden  van de vloer van 
de hoogste verdieping die toegankelijk is via het t rappenhuis. Het 
luik moet zowel automatisch te openen zijn door kop peling aan de rook-
detectors, als manueel te bedienen (openen en sluit en) door middel van 
een bedieningseenheid die geplaatst wordt op een in  het oog springende 
plaats in de inkom. De bekabeling voor de besturing  van het rookluik 
moet gedurende minstens één uur de werking ervan ku nnen verzekeren. 
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6.4. De trap die toegang geeft tot ondergrondse bou wlagen mag niet recht-
streeks in het verlengde liggen van de rest van het  trappenhuis tenzij 
de toegang afgesloten is. 

6.5. De trappen en gangen moeten over hun volledige  breedte vrij blijven. 
Er mogen geen hinderende voorwerpen geplaatst worde n, zoals fietsen 
e.d. Fietsen moeten buiten de evacuatiewegen worden  gestald. Tevens 
mogen in de gangen en het trappenhuis geen open koo kgelegenheden voor-
komen. 

6.6. Op ieder woonniveau in de gang(en), het trappe nhuis en in evacuatiewe-
gen dienen veiligheids-verlichtingstoestellen gepla atst te worden. De-
ze moeten bij het uitvallen van de gewone elektrisc he verlichting on-
middellijk en automatisch in werking treden geduren de minstens 1 uur. 
De lichtsterkte moet voldoende zijn om een vlotte e n veilige ontrui-
ming mogelijk te maken. Deze toestellen worden op d eurhoogte aange-
bracht (ongeveer 2 m). De toestellen in het trappen huis worden zo op-
gesteld dat de trapvleugels maximaal worden beschen en; de toestellen 
in de gangen staan in de directe nabijheid van de u itgangen. 

6.7. De plaats van elke uitgang en nooduitgang even als de richting van de 
wegen, uitgangswegen en trappen die naar de uitgang en leiden, worden 
aangeduid conform de bepalingen betreffende de veil igheids- en gezond-
heidssignalering op het werk. 
Het volgnummer van iedere bouwlaag moet op goed zic htbare wijze worden 
aangebracht op de bordessen en bij het verlaten van  het trappenhuis. 

6.8. In de inkom van de kamerwoning moet een duidel ijke schets (op schaal 
1/50 of 1/100) van de kelderverdieping en de benede nverdieping aange-
bracht zijn met daarop de plaats van de lokalen met  verhoogd brandri-
sico (opslagruimte, stookplaats, hoofdafsluiter van  het gas, e.d.). 

 
Artikel 7: Kamers  
De kamers moeten beantwoorden aan de oppervlaktenor men en minimale hoogte-
normen tussen vloer en plafond, bepaald in het decr eet van 4 februari 1997. 
 
Artikel 8: Kelderverdieping  
8.1. In de kelderverdieping mag geen kamer ingerich t zijn. 
8.2. In de kelderverdieping mag geen brandbaar mate riaal of afval opgesta-

peld worden, tenzij dit gebeurt in een daartoe spec iaal ingerichte 
ruimte met plafond en wanden van 1 uur brandweersta nd en afgesloten 
met een deur die een brandweerstand heeft van ½ uur . 

 
Deel 3: Inrichting en toestellen  
 
Artikel 9:  Algemeen  
9.1. Enkel elektrische verlichting is toegestaan. E lektrische apparaten mo-

gen alleen gebruikt worden wanneer het voedingsnet daarop voorzien is. 
Elektrische leidingen en toestellen dienen geplaats t te zijn volgens 
de voorschriften van het A.R.E.I. (Algemeen Regleme nt op de Elektri-
sche Installaties). De controle dient om de 5 jaar hernomen te worden 
en telkens ook bij belangrijke wijzigingen of bedui dende uitbreiding. 

9.2. Vaste of verplaatsbare lichtbronnen mogen nooi t afgedekt worden met 
brandbaar materiaal. 

9.3. Gasleidingen en -toestellen moeten geplaatst z ijn volgens de in België 
geldende regels van het goede vakmanschap. In de ka merwoning moet de 
hoofdafsluiter van het gas op een gemakkelijk berei kbare plaats in de 
inkom staan. Een gasmeter mag niet in een slaapkame r, badkamer of toi-
let worden geplaatst. Het opstellen van een gas- en  elektriciteitsin-
richting in éénzelfde kast is alleen toegestaan ond er volgende voor-
waarden: 
− in de kast is een afzonderlijk gascompartiment vo orzien dat gasdicht 

afgesloten is van de andere delen van de kast; 
− de verluchting van het gascompartiment gebeurt bo venaan d.m.v. een 

rooster met minimale doorlaatoppervlakte van 100 cm ², en naar bui-
ten. Eventuele kabel- en/of buisdoorvoeringen doorh een het gascom-
partiment dienen zorgvuldig afgedicht te zijn. 
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9.4. Indien geen aansluiting op het gasdistributien et mogelijk is, wordt 
enkel het gebruik van propaangas in vaste houders o pgesteld op een 
veilige plaats in open lucht toegestaan. Gebruik va n verplaatsbare 
gasrecipiënten is verboden. 

 
Artikel 10: Verwarming  
10.1. Rookkanalen moeten uit onbrandbaar materiaal bestaan en met een 

smeltpunt dat boven de 800°C ligt. De aard en de di kte van de ge-
bruikte materialen, evenals de montage en bevestigi ng moeten zo geko-
zen en uitgevoerd worden dat het geheel van de cons tructie stevig, 
stabiel en dicht is. 
Het kanaal mag nergens in aanraking komen met brand bare materialen. 
Het afvoerkanaal mag geen verbindingen met vernauwi ngen of haakse 
bochten vertonen. Het bovenste uiteinde van het afv oerkanaal moet 
verticaal zijn en minstens 1 m boven het dak uitste ken. 

10.2. De verhuurder moet de schoorstenen waarop toe stellen voor vaste of 
vloeibare brandstoffen zijn aangesloten jaarlijks l aten reinigen. Dit 
geldt ook voor de rookkanalen waarop gasbranders va n het type met 
aangeblazen lucht zijn aangesloten. Deze regelmaat mag kleiner zijn 
(éénmaal om de twee jaar) indien er enkel atmosferi sche gasbranders 
aangesloten zijn. Hij moet regelmatig, en minstens 1 maal per jaar, 
en met een tussentijd van ten hoogste 12 maanden, d e goede werking 
van alle schoorstenen en toestellen controleren. 

10.3. Het gebruik van verplaatsbare verwarmingstoes tellen met vaste of 
vloeibare brandstoffen is verboden. 

10.4. De reservevoorraad brandstof mag niet binnens huis gestapeld worden 
tenzij in de kelderverdieping overeenkomstig artike l 7.2. 

 
Artikel 11: Kooktoestellen  
11.1. Binnen een straal van 0,5 m moeten de wanden en de vloer, waartegen 

en waarop een kookplaat of fornuis geplaatst wordt,  brandwerend be-
veiligd zijn. De hierbij gebruikte materialen moete n onbrandbaar of 
niet ontvlambaar zijn en een voldoende thermische i solatie opleveren. 
Het koppelen van huishoudelijke gastoestellen op de  binneninstallatie 
moet gebeuren door middel van slangen conform de in  België geldende 
normen. 

11.2. Elektrische kookfornuizen met groot vermogen en gasfornuizen moeten 
duurzaam bevestigd en aangesloten worden. De temper atuur van de vloer 
waarop en de wand waartegen deze toestellen geplaat st zijn mag nooit 
boven de 50°C stijgen, zo niet moeten wand en/of vl oer beschermd wor-
den door platen in onbrandbare of moeilijk warmte g eleidende materia-
len. 

11.3. In de onmiddellijke nabijheid van elk kooktoe stel moet een poeder-
snelblusser of een branddeken in de ruimte waar gek ookt wordt, worden 
opgehangen. Het deken heeft een minimale oppervlakt e van 1 m². 

 
Deel 4: Inlichtingen over veiligheidsvoorschriften  
 
Artikel 12  
De verhuurder moet een lijst met interne veiligheid svoorschriften (wat te 
doen in geval van brand of ongeval) opstellen en te r beschikking stellen 
van de huurders. 
 
Artikel 13  
De verhuurder moet een afschrift het conformiteitat test zoals bedoeld in 
artikel 10 van het decreet van 4 februari 1997 in i edere kamer en in de ge-
meenschappelijke plaatsen voor alle bewoners goed z ichtbaar aanbrengen. 
Hetzelfde geldt voor de voorschriften voor het gebr uik van verwarmings-, 
waterverwarmings- en kooktoestellen, evenals voor d e veiligheidsmaatrege-
len, te nemen in geval van brand of andere ongevall en. 
Een afschrift dient tevens te worden overhandigd aa n elke huurder individu-
eel, die voor ontvangst moet tekenen. 
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Deel 5: Voorwaarden betreffende de toegangswegen  
 
Artikel 14  
14.1. Minstens één gevel per vleugel zal rechtstree ks te bereiken zijn 

langs één of meerdere openbare wegen die een besten dige toegang van 
de brandweervoertuigen mogelijk maken, alsmede de i nwerkingstelling 
van het reddings- en brandbestrijdingsmaterieel. 

14.2. Worden met openbare wegen gelijkgesteld: 
-  Private wegen die dezelfde waarborgen bieden als op enbare wegen wat 

betreft toegang, uitgang, berijdbaarheid en onderho ud; 
-  Vrije ruimten, tuinen, parken, binnenplaatsen, enz. .. die beschik-

ken over een vrije verkeersruimte van ten minste 15  m op 15 m. De 
doorgangen of toegangen (portalen, overdekte ingang en enz...) van 
die ruimten moeten onderstaande minimumkenmerken ve rtonen: 
-  breedte: 3,50 m; 
-  vrije hoogte: 3,50 m; 
-  buigingsstraal: buitenkant 15 m; binnenkant 11 m; 
-  maximum helling: 6 % 

 en een bedekking hebben die een voertuig van 13 to n kan dragen. 
 
Deel 6: Algemene bepalingen en strafbepalingen  
 
Artikel 15: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12  en 13 worden gestraft met 
een gemeentelijke administratieve geldboete van max imum 250,00 EUR. 14 
 
Artikel 16: Intrekking conformiteitattest  
Conform artikel 15 van het decreet van 4 februari 1 997 is ondermeer het 
college van burgemeester en schepenen bevoegd om he t conformiteitattest in 
te trekken in de gevallen bepaald in dat artikel. 
 

                                                           
14  Conform artikel 20 en 21 van het decreet van 4 fe bruari 1997 hebben de burgemeester en de 
door hem aangestelde technische ambtenaren en nog a ndere bevoegde personen het recht om tussen 
08.00 en 20.00 uur de kamerwoning te bezoeken. 
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Hoofdstuk II: Kamperen 15  
 
Deel 1: Algemene bepalingen   
 
Artikel 1  
Zonder vergunning van de burgemeester is het verbod en om occasioneel zijn 
gebouwen of terreinen ter beschikking te stellen vo or overnachtingen aan 
verenigingen zoals jeugd- en sportverenigingen. 16 
 
Artikel 2  
De aanvraag bedoeld in het vorig artikel wordt geri cht aan de burgemeester. 
In bijlage aan de aanvraag wordt een plan gevoegd m et vermelding van het 
gebouw of terrein met hun liggingen, hun inrichting en en dergelijke. 
 
Artikel 3  
De vergunning wordt door de burgemeester slechts ve rleend na grondig onder-
zoek en gunstig verslag van de brandweer. Deze verg unning dient jaarlijks 
hernieuwd te worden. 17 
 
Artikel 4  
De vergunninghouder is steeds verplicht toegang te verschaffen aan hulp- en 
ordediensten voor die terreinen of gebouwen waarvoo r de vergunning is be-
stemd. 
 
Artikel 5  
De vergunninghouder is eveneens verplicht te voldoe n aan de voorwaarden 
vermeld in de vergunning. 
 
Artikel 6 : Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 1, 4 en 5 worden gestraft  met een gemeentelijke 
administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 
Artikel 7  
Het college van burgemeester en schepenen kan steed s, conform artikel 119 
bis § 4 van de nieuwe gemeentewet, de vergunning be doeld in artikel 3 
schorsen of intrekken indien de voorwaarden van de vergunning niet nage-
leefd worden. 
 
Deel 2: Specifieke bepalingen voor kampvuren  
 
Artikel 8  
8.1. Elk kampvuur moet minstens twee weken vooraf g emeld worden aan het ge- 
     meentebestuur, de brandweer en de lokale polit ie.  
8.2. Voor elk kampvuur in of in de onmiddellijke om geving van een bosgebied  

                                                           
15  Het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut  van de terreinen voor openluchtrecreatie-
ve verblijven, regelt het inrichten van kampeerterr einen. Conform artikel 3 van dit decreet 
mag niemand zonder vergunning een terrein zoals bed oeld in artikel 2 van dat decreet exploite-
ren of laten exploiteren, gebruiken of laten gebrui ken. Hetzelfde decreet bepaalt eveneens dat 
er geen vergunning vereist is voor een terrein waar op gedurende maximum 75 dagen per jaar 
wordt gekampeerd door georganiseerde groepen kampee rders die onder toezicht van één of meerde-
re begeleiders staan. Het jaarlijkse kamp van bv. s port- en jeugdverenigingen blijft dus on-
derworpen aan deze politieverordening. 
16  Het decreet van 20 maart 1984 houdende het statuu t van de logiesverstrekkende bedrijven 
bepaalt in artikel 3 dat logiesverstrekkende bedrij ven die ten minste over vier kamers en ac-
commodaties voor tenminste tien personen beschikken , slechts kunnen geëxploiteerd worden mits 
een vergunning. Dit decreet is evenwel slechts van toepassing op het verstrekken van logies 
met daartoe uitgeruste kamers (artikel 2). Het kamp eren in b.v. een schuur valt dus niet onder 
dit decreet en blijft dus onderworpen aan deze poli tieverordening. 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblij ven en verenigingen die een werking uitoe-
fenen in het kader van “Toerisme voor Allen”, bepaa lt de minimumvereiste voor erkenning om 
sociaaltoerisme aan te moedigen op een andere dan o ccasionele wijze. Het occasioneel ter be-
schikking stellen van b.v. een schuur blijft onderw orpen aan deze politieverordening. 
17  Tragische gebeurtenissen in de Noorderkempen in h et verleden hebben aangetoond dat een on-
derzoek naar brandveiligheid absoluut noodzakelijk is alvorens kinderen of personen in het 
algemeen kunnen worden gelogeerd of ondergebracht i n schuren, stallen of andere gebouwen die 
normaal niet voor bewoning bedoeld zijn.  
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     of een natuurgebied, moet minstens twee weken vooraf een machtiging  
     gevraagd worden aan het Agentschap voor Natuur  en Bos Antwerpen. 
 
Artikel 9  
De terreinen waarop het kampvuur gehouden wordt, zi jn te allen tijde toe-
gankelijk voor voertuigen van hulp- en nooddiensten . 
 
Artikel 10  
De inrichter van een kampvuur moet stipt gevolg gev en aan de aanbevelingen 
en richtlijnen van de brandweer en de lokale politi e. 
 
Artikel 11  
Inbreuken op de artikelen 8, 9 en 10 worden gestraf t met een gemeentelijke 
administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Hoofdstuk III: Bouwvallige gebouwen en afsluitingen  
 
Artikel 1  
Wanneer de burgemeester verneemt dat een gebouw, ee n muur of een andere 
constructie geheel of gedeeltelijk, in bouwvallige toestand verkeert en een 
gevaar kan betekenen voor de openbare veiligheid, s telt hij deze toestand 
vast door een door hem aangeduide deskundige. De no dige maatregelen voor 
herstel, afbraak of beveiliging worden beschreven. 18 
 
Artikel 2  
De burgemeester maant de eigenaar aan om het bouwwe rk te herstellen of te 
slopen binnen de door hem opgelegde termijn. De bur gemeester kan, na weige-
ring van de eigenaar ambtshalve tot de uitvoering v an de opgelegde werken 
doen overgaan en de kosten op de eigenaar verhalen.  Voorafgaandelijk krij-
gen zij die een zakelijk recht of een persoonlijk r echt hebben met betrek-
king tot het bouwwerk een kopie van de vaststelling  en van de aanmaning. Ze 
kunnen mondeling en/of schriftelijk hun argumenten ten overstaan van de 
burgemeester laten gelden. 
 
Artikel 3  
De eigenaar is verplicht gevolg te geven aan de aan maning van de burgemees-
ter om gebouwen, muren of andere constructies die b ouwvallig zijn te her-
stellen of te slopen.  19  
 
Artikel 4  
Op eenvoudige schriftelijke aanmaning van de burgem eester is iedere eige-
naar van grond met bouwvallige gebouwen en afsluiti ngen erop, gelegen bin-
nen de bebouwde kom, grenzende aan de openbare weg en niet volledig bewerkt 
als landbouwgrond, verplicht deze grond langs de op enbare weg af te sluiten 
met een afsluiting door de burgemeester voorgeschre ven. 20 Ze kunnen vooraf-
gaandelijk mondeling en/of schriftelijk hun argumen ten ten overstaan van de 
burgemeester laten gelden. Bij niet naleving van de  voorschriften van dit 
artikel kan ambtshalve overgegaan worden tot het pl aatsen van de afsluiting 
op kosten van de eigenaar van de gronden. 
 
Artikel 5: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 3 en 4 worden gestraft me t een gemeentelijke admi-
nistratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 

                                                           
18  Krachtens artikel 135 § 2 en artikel 133 alinea 2  van de nieuwe gemeentewet is de burge-
meester bevoegd om op te treden tegen ongezonde en bouwvallige woningen. Hij oefent die be-
voegdheid uit overeenkomstig artikel 133 2 de lid NGW zonder dat een gemeentelijk reglement hem 
die bevoegdheid kan ontnemen, beperken, uitbreiden of aan voorwaarden onderwerpen (RVS 11 mei 
1992). We verwijzen tevens naar artikel 15 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaam-
se Wooncode. 
19  Dit artikel is gebaseerd op het oude artikel 551. 7° van het strafwetboek zoals opgeheven 
door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004. 
20  Leegstaande gebouwen werden in het verleden nogal  gebruikt als speelterrein voor kinderen, 
onderdak voor daklozen, druggebruikers e.d. Om veil igheidsrisico’s te vermijden is dit artikel 
ingevoegd, doch het is slechts van toepassing na sc hriftelijke aanmaning van de burgemeester. 
Het doel is te voorkomen dat deze gebouwen nog betr eden worden.  



______________________________________________________________________________________
Uniform gemeentelijk politiereglement: gemeenschapp elijk Deel A 

 

30 

Hoofdstuk IV: Bestrijding van brand in het algemeen  
 
Artikel 1  
Het is verboden na te laten ovens, schoorstenen of fabrieken waar gebruik 
wordt gemaakt van vuur, te onderhouden, te herstell en of te reinigen .21 
 
Artikel 2: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikel 1 worden gestraft met een g emeentelijke administra-
tieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 
 

                                                           
21  Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 55 1.1° van het strafwetboek zoals opgeheven 
door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betr ekking tot de gemeentelijke administratieve 
sancties. 
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Afdeling V: Openbare rust en orde  

 
Hoofdstuk I: Propaganda t.g.v. wetgevende, provinci ale- en gemeenteraad 
verkiezingen  
 
Artikel 1  
Onverminderd eventuele door de Gouverneur getroffen  reglementering, worden 
aan de politieke partijen, die voor de verkiezingen  lijsten voordragen, of-
ficiële aanplakborden ter beschikking gesteld waaro p het nummer kan vervan-
gen worden door de naam van de politieke partij. 
Per partij zal op ieder aanplakbord 1 m breedte ter  beschikking gesteld 
worden.  
 
Artikel 2  
Elke partij mag zelf plakken op de borden binnen he t daartoe bestemde vak 
zoals bedoeld in artikel 1.  
 
Artikel 3  
Onverminderd artikel 3, 4° van het besluit van de V laamse Regering van 14 
april 2000 zoals gewijzigd op 26 april 2002, is het  verboden kiesdruksels 
of politieke propaganda aan te brengen op de offici ële aanplakborden op de 
openbare weg, gebouwen, afsluitingen, bomen en pale n. 
 
Artikel 4  
Het is verboden de propagandamiddelen, die reglemen tair zijn aangebracht, 
af te scheuren, te overplakken, te overschilderen m et eender welke stof of 
om op het even welke manier de propagandamiddelen t e beschadigen of onlees-
baar te maken. 
 
Artikel 5  
De burgemeester kan, na raadpleging van de kandidat en of hun afgevaardigden 
de modaliteiten bepalen voor wat de plaats, het aan tal en het tijdstip van 
de aanbrenging betreft. Deze modaliteiten gelden vo or alle partijen. 
 
Artikel 6  
6.1. Elke partij of individu kan met de concessiona rissen van de andere re-

glementaire aanplakplaatsen afspraken maken over he t aanbrengen aldaar 
van affiches en propagandadrukwerk. 

6.2. Het is verboden verkiezingspropaganda aan te b rengen op private eigen-
dommen en goederen zonder toelating van de eigenaar  of vruchtgebrui-
ker. 

 
Artikel 7  
Wederrechtelijk aangeplakte brieven en geschilderde  teksten, zullen door 
het gemeentebestuur ambtshalve verwijderd worden op  kosten van de overtre-
der. 
 
Artikel 8  
Elke partij dient aan de burgemeester een lijst ove r te maken van de priva-
te aanplakborden of –plaatsen.  
 
Artikel 9: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 2, 3, 4, 6 en 8 worden be straft met een gemeente-
lijke administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Hoofdstuk II: Bestrijding van geluidshinder  
 
Artikel 1: Toepassingsgebied 22 
Onderstaande bepalingen van dit hoofdstuk gelden ni et voor inrichtingen en 
plaatsen waar het KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van ge-
luidsnormen voor muziek in openbare en private inri chtingen (elektronisch 
versterkte muziek) of de VLAREM-wetgeving van toepa ssing is. 
Enkel indien deze of andere hogere wetgeving niet v an toepassing is, gelden 
de hierna volgende bepalingen tot bestrijding van d e geluidshinder op het 
grondgebied van de gemeente. 
 
Artikel 2: Algemene bepaling nachtlawaai  
Het is verboden zich tussen 22.00 uur en 07.00 uur schuldig te maken aan 
nachtgerucht of nachtrumoer, met welk middel dan oo k, waardoor de rust van 
de inwoners kan worden verstoord. 23  
 
Artikel 3: Geluidsnormen bij nacht  
Behoudens vergunning van de burgemeester is het ver boden om tussen 22.00 
uur en 07.00 uur, met welk middel dan ook, een gelu idsniveau te produceren 
gemeten in open lucht dat hoger is dan 5 dB(A) bove n het achtergrondge-
luidsniveau, met een maximum van 60 dB(A). 24 
 
Artikel 4: Geluidsnormen bij dag  
Behoudens in geval van werken of behoudens vergunni ng van de burgemeester 
is het verboden, tussen 07.00 uur en 22.00 uur, met  welk middel dan ook een 
geluidsniveau te produceren gemeten in open lucht d at hoger is dan 5 dB(A) 
boven het achtergrondgeluidsniveau, met een maximum  van 75 dB(A). 25 
 
Artikel 5: Wijze van geluidsmeting  
5.1. Dit geluidsniveau wordt gemeten in open lucht op 10 m afstand van het 

geluid voortbrengend apparaat dat zich op de openba re weg bevindt, of-
wel gemeten op de grens van het privédomein in ande re gevallen. 

5.2. Bij onmogelijkheid van het meten op in artikel  5.1. voorziene plaat-
sen, wordt de meest hiertoe benaderde afstand genom en. 

5.3. Het geluidsniveau wordt gedefinieerd als het m aximum A-gewogen ge-
luidsdrukniveau, gemeten op een bepaald punt en ove r een representa-
tieve tijd. 

5.4. Het achtergrondgeluidsniveau wordt gedefinieer d als het gemiddeld A-
gewogen geluidsdrukniveau, gemeten op een bepaald p unt, bij uitschake-
ling van de geluidsbronnen die aanleiding geven tot  mogelijke rustver-
storing en dit over een representatieve tijd. 

 

                                                           
22  Het KB van 24/02/1977 heeft als doel de aanwezige n binnen een inrichting te beschermen te-
gen geluidsoverlast alsook de omwonenden binnen in een woning met gesloten ramen en deuren. 
Dit KB zegt dus niets over geluid hoorbaar op de op enbare weg. Dit laatste wordt dus geregeld 
in deze politieverordening.  
23  Dit artikel is gebaseerd op artikel 561.1° van he t strafwetboek zoals afgeschaft door arti-
kel 4 van de wet van 17 juni 2004 en terug ingevoer d bij artikel 22 van de wet van 20 juli 
2005 houdende diverse bepalingen. Het betreft dus e en gemengde inbreuk zoals bedoeld in arti-
kel 119 bis § 2 NGW. 
Om alle discussies over de definitie inzake nacht t e vermijden wordt dit ondubbelzinnig gede-
finieerd “tussen de uren 22.00 en 07.00” . Een alge mene bepaling op nachtlawaai zonder dat er 
geluidsmetingen verricht worden, blijft noodzakelij k om de rust van de inwoners te vrijwaren. 
De appreciatie van de politieman (vrouw) over het a l dan niet verstoren van de nachtrust is 
voldoende om deze inbreuk vast te stellen. De woord en “met welk middel dan ook” werden doelbe-
wust toegevoegd en moeten ruim geïnterpreteerd word en zoals, een hond aanhitsen, op een deur-
bel drukken, roepen en tieren, toeteren of claxonne ren, de autoradio te luid zetten, … 
24  Het doel van dit artikel is om, los van de algeme ne bepaling nachtlawaai, ook objectieve 
metingen te kunnen doen vooral bedoeld voor plaatse n waar in het verleden regelmatig lawaai-
overlast gemeld werd. Deze meting gebeurt door bevo egd personeel met geijkte apparatuur. Ook 
indien op dat moment er geen oproep is voor lawaaio verlast, kan er toch op een objectieve ma-
nier een overtreding op de geluidsnorm vastgesteld worden.  
25  Het doel van dit artikel is om ook overdag object ieve metingen te kunnen verrichten, los 
van de specifieke artikelen die het gebruik van bep aalde toestellen sowieso strafbaar stellen 
op bepaalde dagen, tijdens bepaalde uren en dergeli jke. De inbreuken op deze specifieke arti-
kelen kunnen dus door iedere politieambtenaar vastg esteld worden, ook zonder geluidsmeter.  
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Artikel 6: Geluid buiten openbare inrichtingen 26 
6.1. Het is de exploitanten van openbare inrichting en, zoals bedoeld in ar-

tikel 1 van het KB van 24 februari 1977, verboden z onder vergunning 
van de burgemeester om buiten hun inrichting elektr onisch versterkte 
muziek te produceren. 

6.2. De vergunning is persoonlijk, kan niet worden overgedragen en moet 
door de exploitant of zijn aangestelde, onmiddellij k kunnen worden ge-
toond op de exploitatiezetel. 

6.3. De verantwoordelijke exploitant of de door hem  aangestelde persoon van 
bedoelde openbare inrichting moet zijn volledige me dewerking verlenen 
aan de politie bij de uitgevoerde controles. 

6.4. Deze vergunning ontslaat de vergunninghouder g eenszins van zijn ver-
plichting om de nodige maatregelen te nemen ter voo rkoming van de ver-
storing van de openbare orde en rust, alsook van de  bestaande wette-
lijke voorschriften betreffende de bestrijding van de geluidshinder. 

6.5. Een vergunning dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de burge-
meester. 

6.6. De burgemeester kan in de vergunning de voorwa arden bepalen waaronder 
bedoelde vergunning kan worden gebruikt. 

 
Artikel 7: Verbod op nachtelijke muziek  27  
Het is de exploitanten van openbare inrichtingen, z oals bedoeld in artikel 
1 van het KB van 24 februari 1977, verboden om al d an niet elektronisch 
versterkte muziek te produceren in hun inrichting t ussen 03.00 en 07.00 
uur. Dit verbod geldt niet op de dagen waarop het s luitingsuur niet van 
toepassing is, zoals vastgesteld in artikel 7 van h oofdstuk VII van deze 
afdeling, en in geval van vergunning van het colleg e van burgemeester en 
schepenen. 28 
 
Artikel 8: Gebruik van toestellen die geluid produc eren  
8.1. Zonder vergunning van de burgemeester is het p rivaat gebruik van ra-

dio- en televisietoestellen, geluidswagens, muzieki nstrumenten en alle 
andere apparaten voor emissie van geluid, verboden op openbare plaat-
sen alsook binnen en buiten gebouwen wanneer de uit zending bestemd is 
om op de openbare weg gehoord te worden. 29 
Dit geldt niet voor apparaten waarvan het geluid al leen door de ge-
bruiker kan worden waargenomen. 
De vergunning van de burgemeester kan bijzondere vo orwaarden opleggen, 
zowel naar inhoud, als plaats, als tijdstip. 
Het maximum geluidsniveau, bepaald in de vergunning  van de burgemees-
ter, mag evenwel de 90 dB(A) niet overschrijden. 

8.2. Dit verbod is niet van toepassing op straatmuz ikanten, op voorwaarde 
dat: 
-  hun optreden geen aanleiding kan geven tot verstori ng van de open-

bare orde en rust; 
-  de omstaanders niet worden lastig gevallen; 
-  de ten gehore gebrachte muziek niet elektronisch ve rsterkt is. 

 

                                                           
26  Geluid geproduceerd binnen in een openbare inrich ting wordt geregeld door het KB van 
24/02/1977. 
27  Dansgelegenheden die vallen onder Vlarem hebben e en sluitingsuur tussen 03.00 uur en 07.00 
uur behalve op zon- en feestdagen. Ingevolge vaste rechtspraak van de Raad van State kan er 
geen algemeen geldend sluitingsuur opgelegd worden voor de andere inrichtingen, aangezien dit 
in strijd zou zijn met de vrijheid van vergaderen e n de vrijheid van handel. Deze politiever-
ordening bevat dan ook geen algemeen geldend sluiti ngsuur. Anderzijds wordt het produceren van 
muziek in inrichtingen die vallen onder artikel 1 v an het KB van 24/02/1977 wel verboden tus-
sen 03.00 uur en 07.00 uur zodat de nachtrust van d e omwonenden gewaarborgd wordt. Deze beper-
king geldt niet voor de dansgelegenheden die vallen  onder Vlarem.  
28  Voor occasionele evenementen in open lucht of in een tent geldt een specifieke regeling 
zoals voorzien in artikel 8.1. van hoofdstuk 7 van deze afdeling. Deze specifieke regeling 
primeert op bovenstaande algemene regeling. 
29  Dit artikel viseert b.v. de geluidswagens, ijsroo mventers die een geluidsinstallatie doel-
bewust gebruiken om gehoord te worden op de openbar e weg. Dit artikel viseert niet de bewoner 
van wie de geluidsinstallatie hoorbaar is op de ope nbare weg. Eventueel kan dit wel een in-
breuk vormen op de artikelen 2, 3 of 4.  
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Artikel 9: Lawaai van motorvoertuigen  
Onverminderd de bepalingen inzake geluidsoverlast o pgenomen in de wegcode 
en de technische eisen inzake motorvoertuigen, moto rfietsen en bromfietsen, 
mag geen enkel motorvoertuig noch ander verkeersmid del abnormaal lawaai 
veroorzaken, hetzij door een ongewone wijze van stu ren, hetzij door onoor-
deelkundig gebruik van de remmen, hetzij door het w egnemen of veranderen 
van de voorgeschreven knaldempers en dit zowel op o penbaar als privaat ter-
rein. 
 
Artikel 10: Lawaai van grasmaaiers en andere werktu igen  
Het gebruik in open lucht van grasmaaiers, houtzage n en andere werktuigen 
aangedreven door ontploffings- of elektrische motor en, is verboden tussen 
22.00 uur en 07.00 uur. De verbodsbepalingen van di t artikel zijn echter 
niet van toepassing op landbouw- en/of bosbouwmachi nes aangewend voor de 
normale exploitatie van het bedrijf. 30 
 
Artikel 11: Lawaai van speeltuigen  
Behoudens vergunning van de burgemeester is het ver boden met ontploffings- 
of reactiemotoren aangedreven speeltuigen, zoals mo delvliegtuigen, model-
voertuigen en modelvaartuigen te gebruiken in open lucht, op openbare of 
private terreinen, die gelegen zijn op minder dan 2 50 m van de natuurreser-
vaten, de waardevolle natuurgebieden, en de woongeb ieden zoals bepaald op 
het Gewestplan. 
 
Artikel 12: Lawaai van sirenes en bellen  
Het is verboden tussen 22.00 uur en 07.00 uur het b egin van de arbeid of de 
rustpauzen voor tewerkgesteld personeel aan te kond igen bij middel van bel-
len, sirenes of andere geluidsbronnen die buiten he t gebouw of het werkter-
rein hoorbaar zijn. De werking van deze toestellen mag tussen 07.00 uur en 
22.00 uur niet langer duren dan 10 seconden. 
 
Artikel 13: Lawaai van bouwmachines  
Behoudens vergunning van de burgemeester is het geb ruik van bouwmachines of 
andere bouwwerktuigen die buitengewoon luidruchtig zijn en van aard de rust 
van de omwoners te verstoren verboden op werkdagen tussen 22.00 uur en 
07.00 uur, alsook op zon- en wettelijke feestdagen.  Het gebruik ervan op 
werkdagen tussen 22.00 uur en 07.00 uur, alsook op zon- en wettelijke 
feestdagen is enkel toegelaten mits een vergunning van de burgemeester. 31 
 
Artikel 14: Lawaai van huisdieren  
Huisdieren dienen zodanig gehouden dat de door deze  dieren voortgebrachte 
geluiden niet van aard zijn de rust van de omwoners  in het gedrang te bren-
gen. 
 
Artikel 15: Optreden van de politie  
Bij inbreuken op de voorschriften van dit hoofdstuk  kan de politie: 
-  de stopzetting van de muziek bevelen of de openbare  plaatsen ontruimen   
 om de openbare rust en orde te herstellen. 
-  de muziekinstallaties of toestellen bedoeld voor de  emissie van geluid, 

waarmee deze overtredingen gepleegd worden, in besl ag nemen. In dat geval 
worden ze, op verzoek van de bezitter of eigenaar, teruggegeven aan de 
bezitter of eigenaar op de eerstvolgende werkdag ti jdens de bureau-uren. 

 
Artikel 16: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6 .4, 7, 8.1, 9, 10, 11, 
12 en 13 en 14 worden gestraft met een gemeentelijk e administratieve boete 
van maximum 250,00 EUR. 
 

                                                           
30  Dit artikel viseert de werktuigen die courant in het bezit zijn van particulieren, en dit 
in tegenstelling tot artikel 13. 
31  Dit artikel viseert de werktuigen van bouwfirma’s  alsook van particulieren die bouw- of 
verbouwingswerken uitvoeren en dit in tegenstelling  tot artikel 10.  
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Artikel 17: Andere gemeentelijke administratieve sa ncties  
In geval van niet naleven van de voorwaarden opgeno men in een vergunning 
zoals bedoeld in artikel 3, 4, 6, 7.1, 8.1 en 13 ka n het college van burge-
meester en schepenen de vergunning schorsen of intr ekken conform artikel 
119 bis van de Nieuwe Gemeentewet. 
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Hoofdstuk III: Gebruik van springstoffen  
 
Artikel 1  
Buiten de gevallen bij de wet toegestaan is het ver boden om, zonder schrif-
telijke vergunning van de burgemeester, zowel op de  openbare weg als op 
private plaatsen, ontploffend vuurwerk te ontsteken , knalbussen of voetzoe-
kers te doen ontploffen, buskruit af te steken of o m automatische knalka-
nonnen of gelijkaardige apparaten te gebruiken. 32 
 
Artikel 2  
Alle voorwerpen waarmee de overtreding in vorig art ikel werd begaan, zowel 
de springstof als de apparaten kunnen in beslag wor den genomen. In dat ge-
val worden ze, op diens verzoek, teruggegeven aan d e bezitter of eigenaar 
de eerstvolgende werkdag tijdens de bureau-uren. 
 
Artikel 3  
Het gebruik op een openbare plaats van speelgoedwap ens en ontploffingstui-
gen in het algemeen, die personen hinderen, kunnen kwetsen of schade kunnen 
toebrengen, is verboden. 
 
Artikel 4: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 1 en 3 worden gestraft me t een gemeentelijke ad-
ministratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 

                                                           
32  De tekst van dit artikel is vollediger dan de tek st van het oude artikel 553.1° van het 
strafwetboek zoals afgeschaft door artikel 4 van de  wet van 17 juni 2004. Het KB van 
23/09/1958 houdende het algemeen reglement betreffe nde het fabriceren, opslaan, onder zich 
houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van spring stoffen voorziet dat feestvuurwerk vrij mag 
verkocht worden aan personen boven de 16 jaar, weli swaar beperkt qua hoeveelheid. Voor ont-
ploffend vuurwerk is steeds een voorafgaande vergun ning van de burgemeester vereist. Het is 
dan ook niet opportuun om het gebruik van feestvuur werk aan een bijkomende vergunning van de 
burgemeester te onderwerpen. Voor het gebruik van o ntploffend vuurwerk is dit wel vereist. 
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Hoofdstuk IV: Occasionele evenementen   
 
Artikel 1: Definities  
1.1. Occasioneel evenement: dit zijn occasionele eendaag se of meerdaagse 

feestelijkheden, zoals fuiven, bals, danspartijen, optredens en derge-
lijke, met een openbaar karakter, waarbij elektroni sch versterkte mu-
ziek geproduceerd wordt, georganiseerd hetzij in op en lucht, hetzij in 
een tent, hetzij in een occasionele fuifzaal, hetzi j in een vergunde 
fuifzaal. 33 Deze evenementen zijn al dan niet tegen betaling v oor het 
publiek toegankelijk, ook al is de toegang tot bepa alde categorieën 
van personen beperkt. 
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op privéfeeste lijkheden. 

1.2. Gelet op het verschil inzake het al dan niet v an toepassing zijn van 
de Vlaremwetgeving, het verschil inzake geluidsisol atie, inzake storm-
bestendigheid, inzake brandveiligheid 34 en dergelijke, wordt er voor de 
toepassing van dit hoofdstuk een onderscheid gemaak t tussen: 
-  de tijdelijke constructies bedoeld voor de inrichti ng van een welbe-

paald occasioneel evenement, verder kortweg “tentfu iven”, genoemd; 
-  de gebouwen (vaste constructies) die niet over een milieuvergunning 

beschikken, en die gebruikt worden voor de inrichti ng van een occa-
sioneel evenement, verder kortweg “occasionele fuif zaal” genoemd; 

-  de gebouwen (vaste constructies) die wel over een m ilieuvergunning 
beschikken en die al dan niet op regelmatige basis voor de inrich-
ting van occasionele evenementen gebruikt worden, v erder kortweg 
“ vergunde  fuifzaal ”  genoemd. 

1.3. Organisator: de verantwoordelijke persoon (nat uurlijke of rechtsper-
soon) van een occasioneel evenement. 

 
Artikel 2: Toepassingsgebied  
2.1. Occasionele evenementen in open lucht en in te nten.  

De occasionele evenementen die gehouden worden in e en tent of in open 
lucht, zijnde op het openbaar domein of in open erv en die op de open-
bare weg uitgeven, zijn onderworpen aan een vergunn ing afgeleverd door 
de burgemeester. 

2.2.  Occasionele evenementen in occasionele fuifzalen en  vergunde fuifza-
len.   
Onverminderd artikel 6.7.2. VLAREM II, moeten de oc casionele evenemen-
ten die gehouden worden in occasionele fuifzalen en  vergunde fuifza-
len, door de organisator gemeld worden aan de burge meester. 
Gelet op artikel 26 van de grondwet kunnen deze occ asionele evenemen-
ten niet afhankelijk zijn van een voorafgaande toes temming, maar zij 
kunnen wel aan andere maatregelen van bestuurlijke politie onderworpen 
worden (artikel 135 nieuwe gemeentewet). 

 
Artikel 3: Meldingsprocedure voor occasionele evene menten in occasionele 
fuifzalen en vergunde fuifzalen  
De organisator van een occasioneel evenement georga niseerd in occasionele 
fuifzalen waarvoor een attest van brandveiligheid w erd afgeleverd, en in 
vergunde fuifzalen moet ten laatste 60 kalenderdage n voor de aanvang van 
het occasioneel evenement een meldingsformulier 35 richten aan de burgemees-
ter. 

                                                           
33  De definitie van occasioneel evenement werd doelb ewust beperkt tot die feestelijkheden die 
regelmatig voor overlast zorgen. Vandaar dat het so wieso al beperkt wordt tot feestelijkheden 
met elektronisch versterkte muziek. Een optreden va n de fanfare of een orkestje zonder elek-
tronisch versterkte muziek valt niet onder deze def initie. Een sporttornooi met een tent met 
bijhorende muziek overdag is geen feestelijkheid en  valt niet onder de definitie. Culturele 
instellingen waar er zeer regelmatig optredens alle rlei zijn, vallen niet onder deze definitie 
aangezien zij quasi nooit voor overlast zorgen, doo rgaans niet occasioneel zijn en in een vei-
lig en geïsoleerd gebouw plaats vinden. Indien uitz onderlijk toch een occasioneel evenement in 
dergelijke gebouwen zou plaats vinden, dat niet tot  de normale programmatie behoort, zou dit 
evenement wel onder de definitie vallen. 
34  Zie Afdeling V – hoofdstuk 1 en 2.  
35  Het meldingsformulier is onder meer beschikbaar op de websites van de gemeenten en is ook 
te verkrijgen bij het gemeentebestuur en in de poli tieposten.   
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De organisator van een occasioneel evenement georga niseerd in occasionele 
fuifzalen waarvoor binnen het laatste jaar geen att est van brandveiligheid 
werd afgeleverd, moet ten laatste 60 kalenderdagen voor de aanvang van het 
occasioneel evenement een meldingsformulier richten  aan de burgemeester. 
Bij hoogdringendheid kan de burgemeester afwijkinge n toestaan op de voorge-
schreven termijn. De gemeentelijke administratie sc hrijft de melding in. De 
burgemeester stelt de organisator in kennis of er a l dan niet regulerende 
maatregelen in verband met de openbare orde moeten genomen worden. 
 
Artikel 4: Vergunningsprocedure voor occasionele ev enementen in open lucht 
of in een tent  
De organisator van een occasioneel evenement moet u iterlijk 60 kalenderda-
gen voor de aanvang van het occasioneel evenement e en aanvraagformulier 36 
richten aan de burgemeester.Bij hoogdringendheid ka n de burgemeester afwij-
kingen toestaan op deze termijn. De gemeentelijke a dministratie schrijft de 
aanvraag in . De burgemeester stelt de organisator zo snel mogel ijk na de 
vergunningsaanvraag in kennis van de vergunning, de  gemotiveerde weigering 
of het verzoek tot aanpassing. 
De burgemeester kan in de vergunning, of bij aparte  brief, bijkomende voor-
waarden opleggen aan de organisator in verband met de openbare orde. Hij 
kan alle maatregelen uitvaardigen die hij noodzakel ijk acht voor het behoud 
van de openbare orde, zowel bij het verlenen van de  vergunning als erna. 
 
Artikel 5  
Onverminderd artikel 133 en volgende van de nieuwe gemeentewet, kan de bur-
gemeester in de volgende gevallen het occasioneel e venement geheel of ge-
deeltelijk doen stopzetten: 
-  indien de vereiste vergunning niet werd aangevraagd ; 
-  indien de vereiste vergunning werd geweigerd; 
-  indien onjuiste gegevens werden verstrekt voor het verkrijgen van de al 

dan niet vereiste vergunning; 
-  indien de opgelegde voorwaarden niet worden nagelee fd. 
-  Indien de openbare orde in het gedrang komt  
 
Artikel 6: Preventieve maatregelen 37 
6.1. De organisator van elk occasioneel evenement i s verplicht alle noodza-

kelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om letsels aa n personen en scha-
de aan goederen te voorkomen, waaronder alle prakti sche maatregelen 
tot voorkoming van wangedrag door de aanwezigen. 38 
Hierbij wordt ondermeer rekening gehouden met overe enkomsten die aan-
gegaan worden tussen de organisator enerzijds en de  bestuurlijke over-
heid en hulp- en ordediensten anderzijds. 

6.2. Tentfuiven. Atmosferische omstandigheden en st abiliteit van de tent.  
De organisator neemt alle noodzakelijke maatregelen  om schade te voor-
komen. Hierbij moet hij de eventuele veiligheids- e n opbouwvoorschrif-
ten van de leverancier van de tent strikt naleven. De tent moet een 
voldoende stabiliteit hebben in normale omstandighe den. 
Onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester of een officier van 
bestuurlijke politie inzake het ontruimen, moet de organisator indien 
uit de weersvoorspellingen blijkt dat windsnelheden  of rukwinden moge-
lijk zijn van 75 km/uur of meer, de tent sluiten en  ontruimen geduren-
de de periode waarop de voorspelling slaat, tenzij er een verklaring 
of attest is van een bevoegde persoon of organisati e inzake stabili-
teit, waaruit blijkt dat de tent bestand is tegen e en welbepaalde ho-
gere windsnelheid. 
Indien uit de weersvoorspellingen blijkt dat er win dsnelheden of ruk-
winden mogelijk zijn van 50 km/uur of meer, dan moe t de organisator 

                                                           
36  Het aanvraagformulier is ondermeer beschikbaar op  de websites van de gemeenten en is ook te 
verkrijgen bij het gemeentebestuur en in de politie posten.  
37  Aanbevelingen terzake zijn opgenomen in de fuifgi ds, beschikbaar op ondermeer de websites 
van de gemeenten. (PC 08-03-06)  
38  In dit artikel werd het algemene zorgvuldigheidsp rincipe dat elke goede huisvader in acht 
zou nemen ingeschreven.  
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alle mogelijke maatregelen treffen opdat de wind ni et rechtstreeks in 
de tent kan binnenwaaien. In geval van twijfel inza ke de windsnelheid 
kan enkel advies ingewonnen worden bij het Koninkli jk Meteorologisch 
Instituut ( www.meteo.be ). 39 

6.3. Bepalingen geluidshinder  
De organisator dient de geluidsboxen zodanig te pla atsen dat geluids-
hinder voor de buurt tot een minimum herleid wordt.  
De burgemeester kan in de vergunning of de regulere nde maatregelen be-
palen hoe deze geluidsboxen moeten worden geplaatst .  40  
Deze bepaling geldt niet voor vergunde fuifzalen, g ezien deze terzake 
reeds voldoen aan de milieuvergunning. 

6.4. Medische hulpverlening  
Wanneer het potentieel bezoekersaantal van het even ement maximaal 
2.500 personen betreft, moet de organisator zorgen voor een voldoende 
uitgeruste EHBO-kit. 41 Deze kit moet in de onmiddellijke nabijheid 
staan van een hulpverlener aangeduid door de organi satie. 
Wanneer het potentieel bezoekersaantal van het even ement 2.500 perso-
nen overschrijdt, moet voorzien worden in een perma nente EHBO-post, 
bemand door een dienst die voldoet aan de vereisten  voorzien in de wet 
van 8 juli 1964 op de dringende hulpverlening. 
Wanneer het potentieel bezoekersaantal van het even ement 2.500 perso-
nen overschrijdt dient er op initiatief van de orga nisator een veilig-
heidsoverleg georganiseerd te worden waarop de burg emeester, de lokale 
politie, de brandweer, de verantwoordelijke voor de  EHBO-post en in-
dien van toepassing de vergunde bewakingsondernemin g worden uitgeno-
digd. Alle afspraken gemaakt tijdens dit overleg di enen stipt nage-
leefd te worden. 
Indien de burgemeester oordeelt dat het een risicov ol evenement be-
treft, zal hij het advies inwinnen van de medische gezondheidsinspec-
teur zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 10  augustus 1998 tot 
oprichting van de Commissies voor Dringende Geneesk undige Hulpverle-
ning. De organisator moet dit advies strikt opvolge n. 

6.5. De organisator moet alle voorafgaande maatrege len nemen om op de meest 
efficiënte manier in contact te kunnen treden met d e hulpdiensten. Hij 
moet over een GSM beschikken en tijdens het eveneme nt steeds bereik-
baar zijn op het nummer vermeld op het aanvraag- of  meldingsformulier. 
De organisator moet het GSM nummer waarop hij berei kbaar is tijdens 
het evenement ook ter kennis brengen aan het gemeen tebestuur en aan de 
lokale politie. Indien de organisator niet aanwezig  is op het evene-
ment, dan moet het GSM nummer van de verantwoordeli jke ter plaatse ter 
kennis gebracht worden aan de politie. 
Wanneer op de hulpdiensten beroep gedaan wordt, moe t de organisator 
onmiddellijk bij hun aankomst contact met hen opnem en. 

6.6. Onverminderd de bepalingen voorzien in het Kon inklijk Besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de pol itie van het weg-
verkeer en van het gebruik van de openbare weg, zor gt de organisator 
van het occasioneel evenement met een verwacht bezo ekersaantal hoger 
dan 2.500 personen voor een ordentelijke plaatsing van voertuigen en 
fietsen.  

 
Artikel 7: Dwingende maatregelen  
7.1. De organisator moet voldoende toiletten voorzi en, rekening houdend met 

                                                           
39  Volgens gegevens van het KMI kan er vanaf een win dsnelheid vanaf 50 km/uur een “ballonef-
fect” ontstaan. Hierdoor zou de tent zoals een ball on kunnen worden opgeblazen, waardoor de 
stabiliteit vermindert. Vanaf 75 km/uur is er sprak e van storm. Zonder expliciet attest waar-
uit blijkt dat de tent bestand is tegen hogere rukw inden, is het niet meer verantwoord om het 
publiek toe te laten in een tent of deze niet te on truimen. 
40  Er moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat geluids boxen gericht worden op een toegangsdeur. 
In een tent worden er bij voorkeur meerdere geluids boxen opgehangen gericht naar het middel-
punt en voldoende hoog. Op deze manier houden de be zoekers de geluidsgolven niet tegen en moe-
ten er dus minder decibels geproduceerd worden opda t de muziek overal hoorbaar is.  
41  Een EHBO-kit zoals aanwezig bij iedere werkgever ten behoeve van de personeelsleden is vol-
doende. De hoeveelheid moet afgestemd zijn op het a antal bezoekers alsmede op de mogelijke 
kwetsuren eigen aan de aard van het evenement.  
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het verwacht aantal bezoekers. De toiletten voorzie n bij een fuif moe-
ten gratis ter beschikking gesteld worden aan de ge bruikers. 42 De bur-
gemeester kan de organisator een vrijstelling verle nen van deze ver-
plichting. De organisator neemt de nodige maatregel en opdat de toilet-
ten regelmatig gereinigd worden 

7.2.  Noodnummers moeten goed zichtbaar uitgehangen worde n voor alle mede-
werkers. 

7.3. De organisator draagt de verantwoordelijkheid om het sluitingsuur te 
doen naleven zoals bedoeld in artikel 8.1. 

7.4. Het oorspronkelijk karakter van het openbaar d omein in de omgeving van 
de plaats waar het occasioneel evenement plaatsvond , moet terug her-
steld worden binnen de termijn bepaald in de vergun ning. 

7.5. Alle reclamepanelen moeten vergund en reglemen tair geplaatst worden. 
De reclamepanelen en wegwijzers moeten ook opgeruim d worden binnen de 
drie werkdagen na het evenement.  

 
Artikel 8: Verbodsbepalingen  
8.1. De exploitatie van een occasioneel evenement e n het produceren van al 

dan niet elektronisch versterkte muziek in open luc ht of in een tent 
is verboden tussen 03.00 uur en 07.00 uur.  
De burgemeester kan afwijkingen toestaan of beperki ngen opleggen. 

8.2. Het is verboden de uitgangen en nooduitgangen af te sluiten of te ver-
sperren met goederen en voorwerpen van welke aard o ok. Het is eveneens 
verboden de veiligheidssignalisatie te bedekken. 

8.3. De aanwezigheid van gevaarlijke en/of hinderli jke voorwerpen is verbo-
den. 

8.4. Elke vergrendeling of belemmering van de vluch twegen die een vrije 
doorgang in geval van brand uit het gebouw of uit d e tent verhinderd, 
is verboden.  

8.5. Het is verboden af te wijken van de verplichti ngen en voorschriften 
vermeld in de vergunning van de burgemeester of in de brief van de 
burgemeester met de regulerende maatregelen. 43 

 
Artikel 9: Strafsanctie  
Onverminderd de toepassing van wetten, decreten, al gemene of provinciale 
verordeningen worden de overtredingen op de artikel en 2, 7 en 8 bestraft 
met een gemeentelijke administratieve geldboete van  maximum 250,00 EUR. 
 
Artikel 10: Inbeslagname  
De politie kan de voorwerpen waarmee de overtreding en bedoeld in artikel 8 
gepleegd worden, in beslag nemen.44 In dat geval wo rden ze op diens verzoek 
                                                           
42  Richtlijnen en toelichting zijn opgenomen in de f uifgids, ondermeer beschikbaar op de web-
sites van de gemeenten. 
43  De vergunning of de brief met regulerende maatreg elen van de burgemeester bevat tal van 
verplichtingen en voorschriften waarin hoger vermel de artikelen nader omschreven worden en 
aangepast aan ieder evenement.   
44  Artikel 30 van de wet op het politieambt voorziet  in een bestuurlijke inbeslagneming van 
ondermeer voorwerpen die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit 
van personen met oog op de handhaving van de openba re rust.  
Artikel 10 van deze politieverordening is veel ruim er en voorziet in de mogelijkheid tot inbe-
slagneming van alle voorwerpen waarmee de verbodsbe palingen omschreven in artikel 8 worden 
gepleegd, ook indien zij geen gevaar betekenen voor  de lichamelijke integriteit.  
De "inbeslagname" zoals bedoeld in Artikel 10 van d eze politieverordening wordt niet geregeld 
in Art 31 WPA en moet dus opgenomen blijven in deze  politieverordening om dit te kunnen toe-
passen. 
De gemeenteraad geeft geen opdracht aan de politie,  wel een bevoegdheid om desgevallend over 
te gaan tot de inbeslagname. 
De “inbeslagname” mag niet verward worden met de "v erbeurdverklaring". De "verbeurdverklaring" 
is een bijkomende straf waardoor bepaalde zaken van  het patrimonium van een rechtsonderhorige 
overgaan naar dat van de Staat (gemeente) (Belgisch  Strafrecht, E.Story-Scientia p.v.b.a, Ant-
werpen - Brussel - Gent - Leuven, 1976, Blz 891). A angezien de "verbeurdverklaring" niet opge-
somd is als sanctie in Art 119bis § 2 NGW, kan de g emeenteraad dus geen "verbeurdverklaring" 
opnemen in de politieverordening. Immers "geen stra f zonder wet" (Art 14 GW). 
De "inbeslagname" daarentegen is geen straf (Idem, Blz 892). Er is ook geen patrimoniumover-
dracht naar de gemeente. Er is enkel een tijdelijke  onttrekking om er vrij over te beschikken, 
dit ter vrijwaring van de openbare rust (Art 135§2 NGW). Aangezien het geen "straf" is, hoeft 
dit niet opgesomd te staan in Art 119bis NGW om rec htsgeldig te zijn. Immers, in tal van ande-



______________________________________________________________________________________
Uniform gemeentelijk politiereglement: gemeenschapp elijk Deel A 

 

41 

teruggegeven aan de bezitter of eigenaar op de eers tvolgende werkdag tij-
dens de bureau-uren. 

                                                                                                                                                                                     
re politieverordeningen staan bepalingen die beperk ingen inhouden van bepaalde rechten, zonder 
dat het een "straf" is (Vb fuiven, aanplakverboden, ....). De gemeenteraad treedt hier dus re-
gulerend op ingevolge haar algemene bevoegdheid opg enomen in Art 119 NGW. De term "tegengaan", 
gebruikt in Art 135 § 2.2° NGW, doelt ook juist op het "doen ophouden" van een rustverstorend 
feit, niet op het straffen voor vastgestelde inbreu ken (RvS 7 februari 1997). De tijdelijke 
"inbeslagname" bedoeld in Art 10 van deze politieve rordening heeft ook juist tot doel om de 
rustverstoring te doen ophouden, niet om betrokkene  te straffen. 
Bovendien is de bepaling o.i. niet in strijd met ho ger wetgeving. Art 31 WPA is inderdaad veel 
beperkter. Krachtens Art 117 NGW regelt de gemeente raad alles wat van gemeentelijk belang is. 
Op voorwaarde dat het gemeentelijk belang wordt ged iend, kunnen de gemeenten "alle handelingen 
stellen die niet door een wet zijn verboden" (Cass 6 april 1922). Het "gemeentelijk belang" 
omvat alle materies die niet aan de gemeenten zijn onttrokken door de wet of het decreet (RvS 
6 mei 1953). Afwijkingen van de regel dat de gemeen teraad alles regelt dat van gemeentelijk 
belang is, moeten restrictief worden geïnterpreteer d (RvS 10 juli 1973). De gemeenteraad heeft 
op gemeentelijk vlak de volheid van bevoegdheid (Rv S 16 februari 1999). De gemeente is op 
grond van Art 135 bevoegd om nachtgerucht met preve ntieve politiemaatregelen tegen te gaan 
(RvS 19 juni 2001). Een (tijdelijke) inbeslagname v an bv. de muziekinstallatie is hiertoe een 
goed preventief middel om verdere rustverstoring te  voorkomen, aangepast aan de concrete orde-
handhavingsbehoefte.  
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Hoofdstuk V: Openbare orde - Bijeenkomsten in open lucht  
 
Artikel 1: Bijeenkomsten in open lucht  
1.1. Definitie: een bijeenkomst in open lucht is ee n vergadering op de 

openbare weg of op een niet overdekte plaats die ni et is afgesloten 
van de openbare weg en waar het publiek vrije toega ng heeft, zoals be-
togingen, optochten, stoeten, manifestaties en ande re bijeenkomsten in 
open lucht met als doel indruk te maken en de publi eke aandacht op 
iets te vestigen. 45 

1.2. De inrichters van bijeenkomsten in open lucht moeten dit voorafgaand 
schriftelijk melden aan de burgemeester, met opgave  van de verantwoor-
delijke inrichter, de eventuele reisweg met of zond er voertuigen, de 
timing, het verwacht aantal deelnemers en het thema  van de bijeen-
komst. 46 

1.3. Onverminderd artikel 133 en volgende van de Ni euwe Gemeentewet, kan de 
burgemeester voorwaarden opleggen zoals de reisweg,  de timing e.d.  
De organisator dient zich te houden aan deze voorwa arden. 

 
Artikel 2  
Het dragen of voorhanden hebben van toestellen, wer ktuigen, gereedschappen 
of andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerp en, die gebruikt kunnen 
worden om te slaan, te steken of te verwonden, even als het dragen van hel-
men of valhelmen is gedurende hoger vermelde bijeen komsten in open lucht 
verboden. 47 
 
Artikel 3  
Onverminderd artikel 7 van Hoofdstuk XIII, is het v erboden om op welke ma-
nier dan ook de identificatie door politiediensten te bemoeilijken tijdens 
de bijeenkomsten zoals bedoeld in artikel 1.1, bijv oorbeeld door zich te 
vermommen of een masker te dragen. De burgemeester is gemachtigd dit verbod 
tijdelijk op te heffen. Hij bepaalt de tijd en de p laats. 48 
 
Artikel 4  
Alle bijeenkomsten georganiseerd met de bedoeling o m de openbare weg te be-
lemmeren, de veiligheid en vlotheid van het verkeer  te beletten, de burgers 
op te ruien, onrust te doen ontstaan, en dit zowel bij de deelnemers als 
bij externen, of om de rust en de veiligheid van in woners te hinderen zijn 
verboden. 49 
 
Artikel 5: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 1.2, 1.3, 2 en 3 worden b estraft met een gemeen-
telijke administratieve geldboete van maximum 250,0 0 EUR. 
 

                                                           
45  Het doel om indruk te maken en de publieke aandac ht op iets te vestigen is een essentiële 
voorwaarde (Van Dale, Groot Woordenboek der Nederla ndse Taal). Een betoging bijvoorbeeld valt 
duidelijk onder dit artikel, terwijl een uitstap va n scholieren of gepensioneerden wel een 
bijeenkomst in open lucht is, maar niet voldoet aan  de finaliteit om indruk te maken en de 
aandacht op iets te vestigen.  
46  Krachtens artikel 26 van de grondwet kan een bije enkomst in open lucht aan veiligheidsmaat-
regelen onderworpen worden. Een verplichting tot vo orafgaande melding is dan ook essentieel om 
waar nodig veiligheidsmaatregelen te kunnen oplegge n.  
47  Vreedzaam vergaderen en manifesteren is een democ ratisch recht. Op dergelijke manifestaties 
of vergaderingen horen eventueel gevaarlijke voorwe rpen niet thuis en ze worden meteen verbo-
den.  
48  De politie kan de identiteit van iedere persoon c ontroleren zoals voorzien in artikel 34 
van de wet op het politieambt. Tijdens betogingen w ordt dikwijls gebruik gemaakt van video-
beeld opnames door de politie. Personen met slechte  bedoelingen vermommen zich soms met als 
doel de identificaties te bemoeilijken. Een verklee dpartij door jeugdverenigingen of door een 
toneelvereniging voldoet niet aan deze finaliteit.  
49  De bedoeling of finaliteit in dit artikel is het criterium om te bepalen of deze bijeen-
komst verboden is. Bijeenkomsten met als doel het v erkeer op spoorwegen, wegen en binnenwate-
ren opzettelijk te belemmeren (artikel 406 van het strafwetboek) of duidelijk met als doel de 
openbare orde te verstoren, zijn verboden.  



______________________________________________________________________________________
Uniform gemeentelijk politiereglement: gemeenschapp elijk Deel A 

 

43 

Hoofdstuk VI: Diverse vormen van overlast  
 
Artikel 1  
Zij die op onvoorzichtige wijze enig voorwerp op ie mand werpen, dat hem kan 
hinderen of bevuilen, worden gestraft met een gemee ntelijke administratieve 
geldboete. 50 
 
Artikel 2  
Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mi ts zij niemand gewond of 
geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledi-
gingen behoren worden gestraft met een gemeentelijk e administratieve geld-
boete. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor zi j die opzettelijk, doch 
zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp o p iemand werpen dat hem 
kan hinderen of bevuilen. 51 
 
Artikel 3  
Onverminderd de bepalingen van Vlarem en van het ar tikel 89.8° van het 
Veldwetboek, is het verboden hetzij in open lucht h etzij in een kachel of 
andere verbrandingsinrichting, stoffen te verbrande n die een sterk prikke-
lende geur verspreiden. 52  
 
Artikel 4  
Bezoekers van private plaatsen of instellingen, toe gankelijk voor het pu-
bliek, dienen zich te gedragen naar de voorschrifte n van het huishoudelijk 
reglement van de uitbater of organisator, voor zove r dit aan alle toegangen 
op een duidelijk zichtbare manier uitgehangen wordt  en voor zover de inhoud 
ervan niet in strijd is met de geldende wetgeving. Onverminderd de burger-
rechtelijke maatregelen tussen de uitbater of organ isator tegenover de be-
zoeker die deze voorschriften niet naleeft en onver minderd andere maatrege-
len van bestuurlijke politie, worden overtredingen tegen dit huishoudelijk 
reglement, die van aard zijn om de openbare orde te  verstoren, bestraft met 
een gemeentelijke administratieve geldboete. 53 
 
Artikel 5  
Zij die bestuurlijk opgesloten worden in een politi ecel, op grond van arti-
kel 31.2°, 3° en 4° van de Wet op het Politieambt, worden gesanctioneerd 
met een gemeentelijke administratieve geldboete. 54. 

                                                           
50  Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 55 2.5° van het Strafwetboek zoals opgeheven 
door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betr ekking tot de gemeentelijke administratieve 
sancties. 
51  Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 56 3.3° van het Strafwetboek zoals opgeheven 
door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betr ekking tot de gemeentelijke administratieve 
sancties en terug ingevoerd bij artikel 22 van de w et van 20 juli 2005 houdende diverse bepa-
lingen. Het betreft dus een gemengde inbreuk zoals bedoeld in artikel 119 bis § 2 NGW. en te-
rug ingevoerd bij artikel 22 van de wet van 20 juli  2005 houdende diverse bepalingen. 
52  Krachtens het Vlarem mag bepaald groenafval nog v erbrand worden. Krachtens het Veldwetboek 
mag dit niet dichter dan op 100m van huizen, bossen  en dergelijke. Regelmatig komen er evenwel 
oproepen van overlast van verbranding van stoffen d ie een prikkelende geur verspreiden. Dit 
wordt dikwijls verbrand in kachels van woningen, bi jgebouwen en dergelijke en zorgen voor 
overlast voor de omwonenden. De omzendbrief OOP 30b is (punt II.1.1) adviseert om dit op te 
nemen in de gemeentelijke politieverordening. 
53  Overlastproblemen in recreatiedomeinen maar ook i n bepaalde horeca instellingen nemen als 
maar toe. Er is duidelijk behoefte aan een sanctie om dit te beteugelen. Primair gelden de 
burgerrechtelijke sancties wanneer het intern huish oudelijk reglement wordt overtreden. Dit is 
een zaak tussen de uitbater en de bezoeker waarin d e politie niet in tussen komt. Wanneer be-
paalde gedragingen bovendien van aard zijn dat ze d e openbare orde verstoren, moet er evenwel 
door de politie krachtdadig worden opgetreden. Deze  bepaling ontslaat de organisator of uitba-
ter evenwel niet van zijn verplichtingen om zelf pr imair de nodige maatregelen te nemen zoals 
o.m. een eigen interne bewakingsdienst indien dit n odig mocht zijn.  
54  Artikel 90 van de Wet op de geïntegreerde politie  voorziet dat de politieraad een reglement 
kan vaststellen betreffende de inning van een vergo eding voor opdrachten van bestuurlijke po-
litie. Hiervan is nog geen KB tot uitvoering en dus  kan dit nog niet toegepast worden. Ander-
zijds voorziet bv. de Besluitwet van 14 november 19 39 betreffende de beteugeling van de dron-
kenschap in artikel 1 § 1 ook in een strafrechtelij ke boete naast de bestuurlijke opsluiting 
(artikel 1 § 2). 
Het plaatsen van een geldboete bovenop een bestuurl ijke maatregel is dus ook in deze hogere 
wetgeving voorzien. 
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Artikel 6  
Het is verboden te bedelen of door het vertonen van  lichaamsgebreken, ver-
wondingen of verminkingen de liefdadigheid van de v oorbijgangers of de aan-
wezigen op te wekken. Het is eveneens verboden aan de deuren te bellen of 
te kloppen met het doel een aalmoes te bekomen. 55  
 
Artikel 7  
Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming va n de burgemeester, is 
het verboden om in het openbaar een masker te drage n of zich zodanig te 
kleden dat men onherkenbaar of niet visueel identif iceerbaar wordt. Dit 
verbod geldt niet voor Driekoningen, carnaval, sint erklaas, de Kerstman en 
andere louter folkloristische of commerciële gebeur tenissen.  
 
Artikel 8  
Zij die op plaatsen waarvan zij eigenaar, huurder, deelpachter, pachter, 
vruchtgebruiker of gebruiker zijn, tot andermans na deel een ander huisdier 
dan vermeld in artikel 538 van het strafwetboek kwa adwillig doden of zwaar 
verwonden, worden bestraft met een gemeentelijke ad ministratieve geldboete.  

56 
 
Artikel 9  
Zij die de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander 
toebehorend, veroorzaken door het laten rondzwerven  van kwaadaardige of 
woeste dieren, worden bestraft met een gemeentelijk e administratieve geld-
boete. 57 
 
Artikel 10  
Zij die door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzo rg onopzettelijk de dood 
of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend, ver-
oorzaken door het behandelen of gebruiken van wapen s of door het werpen van 
harde lichamen of van om het even welke stoffen, wo rden bestraft met een 
gemeentelijke administratieve geldboete. 58 
 
Artikel 11  
Wildplassen en braken op openbare plaatsen, tegen o f in publieke gebouwen 
en hun aanhorigheden, woningen en hun aanhorigheden , vaste constructies of 
voertuigen is verboden. 59  
 
Artikel 12  
1.1.  Het is verboden om tussen 00.00 uur en 08.00 uur al coholhoudende dran-

ken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) 
te gebruiken op de openbare weg of het openbaar dom ein, buiten de 
terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal be stemd voor dit 
doel. Het bezit van geopende recipiënten die alcoho lhoudende dranken 
bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd  in onderhavig ar-
tikel. 60 

1.2.  Het is de verantwoordelijke exploitanten of de door  hen aangestelde 

                                                           
55  Het lijkt niet opportuun om op deze overtreding e en geldboete te zetten. Anderzijds laat 
deze bepaling wel toe om bv. de overtreding te doen  ophouden. De exploitatie van de bedelarij 
is inmiddels strafbaar gesteld in artikel 433ter va n het strafwetboek ingevoerd bij de wet van 
10 augustus 2005. 
56  Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 55 7.5° van het strafwetboek zoals opgeheven 
door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betr ekking tot de gemeentelijke administratieve 
sancties. 
57  Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 55 9.2° van het strafwetboek zoals opgeheven 
door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betr ekking tot de gemeentelijke administratieve 
sancties. 
58  Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 55 9.3° van het strafwetboek zoals opgeheven 
door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betr ekking tot de gemeentelijke administratieve 
sancties. 
59  Vooral in uitgaansbuurten vormt dit hoe langer ho e meer een overlastprobleem voor omwonen-
den en voorbijgangers. Een sanctie lijkt gepast.   
60  Het gebruik van alcoholhoudende dranken op de ope nbare weg of het openbaar domein bijvoor-
beeld in de buurt van nachtwinkels vormt hoe langer  hoe meer een belangrijk overlast probleem. 
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personen van inrichtingen, uitbatingen en hun aanho righeden die al 
dan niet tegen betaling voor het publiek toegankeli jk zijn, ook al is 
de toegang beperkt tot bepaalde categorieën van per sonen, gelegen 
binnen de bebouwde kommen afgebakend met de verkeer sborden F1 en F3, 
verboden om in de maanden juni, juli en augustus tu ssen 00.00 uur en 
08.00 uur alcoholhoudende dranken (gedistilleerde o f gegiste dranken 
al dan niet in gemixte vorm) te verkopen en / of aa n te bieden, zelfs 
gratis en in welke hoeveelheid ook, tenzij de consu ment na bestelling 
of aanbod bediend wordt binnen de zaak of aanhorigh eden (terras, 
tuin, …) en dit voor onmiddellijke consumptie aldaa r. 61 

1.3.  Een uitzondering op de artikelen 12.1 en 12.2 kan d oor de burgemeester 
toegestaan worden aan de organisatoren van activite iten waarbij de 
inname van een afgebakende zone van de openbare weg  of openbaar do-
mein voorafgaand werd toegestaan door het college v an burgemeester en 
schepenen. De uitzondering heeft enkel uitwerking b innen de toegesta-
ne afbakening van de openbare weg of openbaar domei n. 
De schriftelijke aanvraag tot uitzondering dient mi nstens één maand 
voorafgaand aan de activiteit, ingediend te worden door de organisa-
tor bij de burgemeester. 

 
Artikel 13  
Eigenaars van leegstaande gebouwen of braakliggende  gronden dienen de nodi-
ge maatregelen te nemen om de aanwezigheid van scha delijk ongedierte te 
voorkomen en in voorkomend geval, te verwijderen. H et opleggen van een ge-
meentelijke administratieve geldboete is slechts mo gelijk na een schrifte-
lijke aanmaning tot opruiming, door de burgemeester . 
 
Artikel 14  
Zij die stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen 
bevuilen of beschadigen, tegen voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen 
van een ander werpen, of in tuinen en besloten erve n, worden bestraft met 
een gemeentelijke administratieve geldboete. 62 
 
Artikel 15  
Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III 
van het strafwetboek, andermans roerende eigendomme n opzettelijk beschadi-
gen of vernielen, worden bestraft met een gemeentel ijke administratieve 
geldboete. 63 
 
Artikel 16  
Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook ge-
maakt, opzettelijk beschadigen, worden bestraft met  een gemeentelijke admi-
nistratieve geldboete. 64 
 

                                                           
61 Conform het arrest van de Raad van State van 25 me i 2000 en vaststaande rechtspraak van het 
Hof van Cassatie moet er een evenwicht gevonden wor den tussen het principe van vrijheid van 
handel en nijverheid enerzijds en de handhaving van  de openbare orde anderzijds. Op grond van 
het artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kan het u itoefenen van openbare vrijheden, zoals de 
vrijheid van handel, worden beperkt indien zulks no dig is ter vrijwaring van de openbare orde, 
rust en veiligheid zonder dat daarbij het bestaan v an een dringende noodzakelijkheid moet wor-
den aangetoond. Onderhavig artikel verbiedt geenszi ns de verkoop van allerlei niet alcoholhou-
dende goederen in nachtwinkels. Het verbiedt enkel de verkoop van alcoholhoudende dranken in 
de maanden juni, juli en augustus tussen 00.00 uur en 08.00 uur, juist omdat deze zomernachten 
voor belangrijke overlast zorgen in de centra. Dit verbod geldt dus ook voor de verkoop van 
alcoholische dranken in drankautomaten in deze cent ra. 
62  Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 55 7.4° van het strafwetboek zoals opgeheven 
door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betr ekking tot de gemeentelijke administratieve 
sancties. 
63  Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 55 9.1° van het strafwetboek zoals opgeheven 
door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betr ekking tot de gemeentelijke administratieve 
sancties en terug ingevoerd bij artikel 22 van de w et van 20 juli 2005 houdende diverse bepa-
lingen. Het betreft dus een gemengde inbreuk zoals bedoeld in artikel 119 bis § 2 NGW. 
64  Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 56 3.2° van het strafwetboek zoals opgeheven 
door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betr ekking tot de gemeentelijke administratieve 
sancties en terug ingevoerd bij artikel 22 van de w et van 20 juli 2005 houdende diverse bepa-
lingen. Het betreft dus een gemengde inbreuk zoals bedoeld in artikel 119 bis § 2 NGW. 
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Artikel 17  
Onverminderd de bepalingen in het Bosdecreet van 13  juni 1990 en het Veld-
wetboek van 7 oktober 1886, is het verboden opzette lijk schade aan te rich-
ten aan planten en bomen in openbare parken, openba re plantsoenen en bloem-
bakken op het openbaar domein. 65 
 
Artikel 18  
Zij die, zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachti gd, graszoden, aarde, 
stenen of materialen wegnemen op plaatsen die tot h et openbaar domein beho-
ren, worden bestraft met een gemeentelijke administ ratieve geldboete. 66 
 
Artikel 19  
Het is verboden om op het openbaar domein of ambula nt diensten aan te bie-
den van waarzeggen, van voorspellen of van het uitl eggen van dromen. De 
werktuigen, de gereedschappen en de kledij die dien en of bestemd zijn voor 
het uitoefenen ervan worden in beslag genomen. 67 In dat geval worden ze, op 
diens verzoek, teruggegeven aan de bezitter of eige naar de eerstvolgende 
werkdag tijdens de bureau-uren. 
 
Artikel 20: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10 ,11, 12.1, 12.2, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 en 19 worden bestraft met een gemeen telijke administratieve 
geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65  Het aanrichten van schade aan planten en bomen in  openbare parken, openbare plantsoenen en 
bloembakken op het openbaar domein, valt niet onder  het bosdecreet noch het veldwetboek. Voor-
al deze planten en bomen vormen nogal eens het doel wit van vandalisme en zorgt voor overlast. 
66  Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 56 0.2° van het strafwetboek zoals opgeheven 
door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betr ekking tot de gemeentelijke administratieve 
sancties. Hetzelfde wegnemen op andermans grond val t onder artikel 83.7° van het veldwetboek. 
67  Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 56 3.1° van het strafwetboek zoals opgeheven 
door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 met betr ekking tot de gemeentelijke administratieve 
sancties. Het toepassingsgebied wordt evenwel beper kt tot het openbaar domein of het ambulant 
huis aan huis deze diensten aanbieden, omdat enkel dit voor overlast zorgt.  
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Hoofdstuk VII: Sluitingsuur van herbergen, plaatsen  waar gedanst wordt en  
manifestaties in open lucht, zalen of tenten  
 
Artikel 1  
1.1. De lokalen die voor publiek toegankelijk zijn en waar spijzen en/of 

dranken worden verstrekt, al dan niet tegen vergoed ing, en alle andere 
openbare instellingen moeten gesloten zijn van 03.0 0 tot 07.00 uur. 

1.2. Bij bijzondere gelegenheden kan de burgemeeste r afwijkingen toestaan 
1.3. In geval van herhaalde overlast, kan de burgem eester tijdelijke beper-

kende maatregelen opleggen.  
 
Artikel 2  
Alle herbergen, alsook alle andere openbare plaatse n waar gedanst wordt, 
mogen op last van de burgemeester door de politie g esloten worden voor het 
uur van de verordening of vergunning, bij vaststell en van wanordelijkheden 
of indien er derwijze gerucht wordt gemaakt die de openbare orde of rust 
verstoren. De politie zal in dat geval de betrokken  plaatsen doen ontrui-
men, onverminderd de voorziene administratieve sanc ties. 
 
Artikel 3  
Ieder persoon, vreemd aan de uitbating, dient op ve rzoek van de lokaalhou-
der of uitbater de instelling te verlaten, inbegrep en buitengedeelten en 
terrassen.  
 
Artikel 4  
4.1. Het is de lokaalhouder of organisator verboden  de inrichting op slot 

te doen of te laten doen of er de lichten te doven,  zolang er één of 
meerdere personen, vreemd aan de uitbating van de i nstelling zich in 
de inrichting of haar bijgebouwen bevinden. 

4.2. De lokaalhouders of organisatoren moeten op el k tijdstip aan de poli-
tie, en op haar eerste verzoek, toegang verlenen to t de in artikel 1 
genoemde lokalen en/of inrichtingen. 

 
Artikel 5  
De bijzondere individuele vergunning, vermeld in ar t 1.2, om na het slui-
tingsuur open te houden, zal aan de instelling word en uitgehangen zodanig 
dat zij van buitenaf goed leesbaar is. 
 
Artikel 6  
Elke nieuwe uitbater of regelmatige deelnemer aan d e uitbating moet voor 
hij(zij) in functie treedt zich melden bij de wijkp ost van de politie in 
zijn gemeente. 
 
Artikel 7  
De bepalingen van voorgaande artikelen zijn niet va n toepassing bij einde-
jaarsfeesten of mits bijzondere toelating van de bu rgemeester. 
Het sluitingsuur is evenmin van toepassing op de vo lgende specifieke dagen 
en gemeenten: 
Arendonk:  
-  Vastenavond, nacht van zaterdag op zondag; 
-  Jaarmarkt, tweede zondag van maart, vanaf zaterdaga vond en voor alle 

kermisdagen; 
-  Voorheide Kermis, eerste zondag van augustus, vanaf  zaterdagavond en 

voor alle kermisdagen; 
-  September kermis, eerste zondag van september, vana f zaterdagavond en 

voor alle kermisdagen. 
Retie: 
-  Jaarmarkt, de derde maandag van maart, vanaf zaterd agavond en voor alle 

kermisdagen 
-  Retie kermis, de eerste zondag na 8 september, vana f zaterdagavond en 

voor alle kermisdagen 
 
Artikel 8  
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Inbreuken op de artikels 1, 3, 4, 5 en 6 kunnen bes traft worden met een ad-
ministratieve sanctie van maximaal 250,00 EUR.
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Afdeling VI: Gedepenaliseerde verkeersinbreuken  
 
Hoofdstuk I: Parkeren met beperkte parkeertijd  
 
Artikel 1: Zone met beperkte parkeertijd (blauwe zo ne) (cfr. Art. 27.1 KB 
1/12/1975)  
1.1. Behoudens het parkeren dat onder de toepassing  valt van een concessie-

overeenkomst 68 houdende de controle op het parkeren in een zone m et be-
perkte parkeertijd, gelden de hierna volgende regel s. 

1.2. Elke bestuurder die, op een werkdag 69 of op de dagen vermeld op de sig-
nalisatie, een auto 70 parkeert in een zone met beperkte parkeertijd, 
moet op de binnenkant van de voorruit of, als er ge en voorruit is, op 
het voorste gedeelte van het voertuig een parkeersc hijf aanbrengen, 
die overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van 
Verkeerswezen. Het begin en het einde van die zone worden aangeduid 
door een verkeersbord waaraan de zonale geldigheid wordt gegeven be-
doeld in artikel 65.5 van het KB van 1 december 197 5 en die het ver-
keersbord E9a, zoals aangeduid in artikel 70.2.1.3°  van voornoemd KB 
en de parkeerschijf weergeeft. 

1.3. De bestuurder moet de pijl van de parkeerschij f op het streepje plaat-
sen dat volgt op het tijdstip van aankomst. Behalve  wanneer bijzondere 
voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is  het gebruik van de 
schijf voorgeschreven van 9 uur tot 18 uur op de we rkdagen en voor een 
maximumduur van twee uren. Het voertuig 71, zoals gedefinieerd in arti-
kel 2.14 van de wegcode, moet de parkeerplaats verl aten hebben uiter-
lijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduu r.  

1.4. Het is verboden onjuiste aanduidingen op de sc hijf te laten verschij-
nen. De aanduidingen van de schijf mogen niet gewij zigd worden voordat 
het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft. 72 

1.5. Bovenvermelde bepalingen gelden niet op de pla atsen waar één van de 
verkeersborden E9a tot E9g, zoals aangeduid in arti kel 70.2.1.3° van 
voornoemd KB, is aangebracht, tenzij deze aangevuld  zijn met een on-
derbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.  
Bovenvermelde bepalingen gelden evenmin wanneer een  bijzondere par-
keerregeling voorzien is voor de personen die in he t bezit zijn van 
een bewonerskaart en deze kaart op de binnenkant va n de voorruit is 
aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voo rste gedeelte van 
het voertuig. De bewonerskaart vervangt de parkeers chijf. 

 
Artikel 2: Openbare weg met blauwe zone reglementer ing 73 (cfr. Art. 27.2 KB 
1/12/1975)  
Buiten een zone met beperkte parkeertijd, gelden bo venvermelde bepalingen 
ook op alle plaatsen voorzien van een verkeersbord E5 of E7, zijnde een 
verkeersbord voor beurtelings parkeren zoals aanged uid in artikel 70.1.2.2° 
van het KB van 1 december 1975, of een verkeersbord  E9a tot E9g, zijnde een 
verkeersbord dat het parkeren toelaat of regelt zoa ls aangeduid in artikel 
70.1.2.3° van voornoemd KB, indien dit verkeersbord  is aangevuld met een 
onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.  
 
Artikel 3  
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan  met een voertuig, inge-
schreven op naam van een natuurlijke persoon, en de  bestuurder bij de vast-
stelling van de overtreding niet geïdentificeerd we rd, wordt vermoed dat 

                                                           
68  De concessieovereenkomst is beperkt in plaats en tijd. 
69  In het kader van de wegcode is een zaterdag een w erkdag. 
70  Sinds deze wijziging in de wegcode geldt de verpl ichting tot het leggen van een parkeer-
schijf enkel voor een auto en niet voor een motorfi ets. 
71  Deze bepaling geldt dus ook voor motorfietsen. 
72  Bedrog plegen met de parkeerschijf blijft een inb reuk op de wegcode ingevolge artikel 7 van 
de wet van 20 juli 2000, tot wijziging van de gecoö rdineerde wetten van 16 maart 1968 betref-
fende de politie over het wegverkeer. Het niet plaa tsen van de parkeerschijf of het wijzigen 
van het uur wordt niet beschouwd als bedrog en valt  dus wel onder deze politieverordening. 
73  Inbreuken op het beurtelings parkeren vallen onde r de wegcode. Enkel indien het beurtelings 
parkeren bovendien beperkt wordt in tijd, vormt dit  een inbreuk op deze politieverordening.  
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deze is begaan door de titularis van de nummerplaat  van het voertuig. Het 
vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk mi ddel. 
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan  met een voertuig, inge-
schreven op naam van een rechtspersoon, zijn de nat uurlijke personen die de 
rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe geh ouden de identiteit van 
de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die 
niet kennen, de identiteit van de persoon die het v oertuig onder zich 
heeft. De mededeling moet gebeuren binnen een termi jn van 15 dagen te reke-
nen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. 
Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft  niet de bestuurder was 
op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op  de wijze hierboven ver-
meld, de identiteit van de bestuurder meedelen. 
De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rec hte vertegenwoordigen 
als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe 
gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze  verplichting te vol-
doen. 
 
Artikel 4: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 1 en 2 worden bestraft me t een gemeentelijke ad-
ministratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Hoofdstuk II: Betalend parkeren  
 
Artikel 1: Betalend parkeren (cfr. Art. 27.3 KB 1/1 2/1975)  
1.1. Behoudens het parkeren dat onder de toepassing  valt van een concessie-

overeenkomst 74 houdende de controle op het betalend parkeren, gel den de 
hierna volgende regels. 

1.2. Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautoma ten geschiedt het parke-
ren op de wijze en onder de voorwaarden die op deze  toestellen zijn 
vermeld. Is de parkeermeter of parkeerautomaat buit en gebruik, dan 
moet de parkeerschijf worden gebruikt volgens de na dere regels van 
hoofdstuk I van deze afdeling. 

1.3. Op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborde n E5 of E7, zijnde de 
verkeersborden voor beurtelings parkeren zoals aang eduid in artikel 
70.2.1.2° van het KB van 1 december 1975, of de ver keersborden E9a tot 
E9h, zijnde de verkeersborden die het parkeren toel aten of regelen zo-
als aangeduid in artikel 70.2.1. 3° van voornoemd K B, aangevuld met 
een onderbord met de vermelding "betalend", moet ee n betaalparkeer-
kaart worden gebruikt op de wijze en onder de voorw aarden die op deze 
kaart zijn vermeld. Deze kaart moet op goed zichtba re wijze aange-
bracht worden. 
Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten m ag het gebruik van 
de parkeermeter of de parkeerautomaat vervangen wor den door het ge-
bruik van een betaalparkeerkaart. De toegelaten par keertijd mag echter 
de maximale toegelaten parkeertijd van de parkeerme ter of parkeerauto-
maat niet overschrijden.  

1.4. Op plaatsen gesignaleerd door het verkeersbord  E5 of E7, zijnde een 
verkeersbord voor beurtelings parkeren zoals aanged uid in artikel 
70.2.1.2° van het KB van 1 december 1975, of het ve rkeersbord E9a tot 
E9h, zijnde de verkeersborden die het parkeren toel aten of regelen zo-
als aangeduid in artikel 70.2.1.3° van voornoemd KB , aangevuld met een 
onderbord met de vermelding "betalend", evenals op plaatsen met par-
keermeters of parkeerautomaten, kan het parkeren ev eneens geschieden 
op andere wijzen en onder andere voorwaarden die te r plaatse ter ken-
nis van de betrokkenen worden gebracht.  

1.5. Wanneer voorzien is in een bijzondere parkeerr egeling voor de personen 
die in het bezit zijn van een bewonerskaart, zoals voorzien in het mi-
nisterieel besluit van 18 december 1991, gewijzigd bij ministerieel 
besluit van 03 mei 2004, moeten deze laatsten bedoe lde kaart op de 
binnenkant van de voorruit aanbrengen of, als er ge en voorruit is, op 
het voorste gedeelte van het voertuig. 75  

 
Artikel 2  
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan  met een voertuig, inge-
schreven op naam van een natuurlijke persoon, en de  bestuurder bij de vast-
stelling van de overtreding niet geïdentificeerd we rd, wordt vermoed dat 
deze is begaan door de titularis van de nummerplaat  van het voertuig. Het 
vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk mi ddel. 
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan  met een voertuig, inge-
schreven op naam van een rechtspersoon, zijn de nat uurlijke personen die de 
rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe geh ouden de identiteit van 
de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die 
niet kennen, de identiteit van de persoon die het v oertuig onder zich 
heeft. De mededeling moet gebeuren binnen een termi jn van 15 dagen te reke-
nen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. 
Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft  niet de bestuurder was 
op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op  de wijze hierboven ver-
meld, de identiteit van de bestuurder meedelen. 
De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rec hte vertegenwoordigen 
als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe 

                                                           
74  De concessieovereenkomst is beperkt in plaats en tijd. 
75  Dit geldt dus bijvoorbeeld ook voor een motorfiet s.  
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gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze  verplichting te vol-
doen. 
 
Artikel 3: Strafsanctie  
Inbreuken op artikel 1 worden bestraft met een geme entelijke administratie-
ve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Hoofdstuk III: Parkeerplaatsen voorbehouden aan bew oners    
(cfr. art. 27ter KB 1/12/1975) 
 
Artikel 1  
1.1. Behoudens het parkeren dat onder de toepassing  valt van een concessie-

overeenkomst 76 houdende de controle op parkeerplaatsen voorbehoud en aan 
de bewoners, gelden de hierna volgende regels. 

1.2. De parkeerplaatsen gesignaleerd overeenkomstig  artikel 70.2.1.3°d van 
het KB van 1 december 1975, alsmede, in een woonerf , deze waar de let-
ter "P" en het woord "bewoners" zijn aangebracht, z ijn voorbehouden 
voor voertuigen die gebruikt worden door de persone n die in het bezit 
zijn van een bewonerskaart.  

 
Artikel 2  
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan  met een voertuig, inge-
schreven op naam van een natuurlijke persoon, en de  bestuurder bij de vast-
stelling van de overtreding niet geïdentificeerd we rd, wordt vermoed dat 
deze is begaan door de titularis van de nummerplaat  van het voertuig. Het 
vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk mi ddel. 
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan  met een voertuig, inge-
schreven op naam van een rechtspersoon, zijn de nat uurlijke personen die de 
rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe geh ouden de identiteit van 
de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die 
niet kennen, de identiteit van de persoon die het v oertuig onder zich 
heeft. De mededeling moet gebeuren binnen een termi jn van 15 dagen te reke-
nen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. 
Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft  niet de bestuurder was 
op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op  de wijze hierboven ver-
meld, de identiteit van de bestuurder meedelen. 
De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rec hte vertegenwoordigen 
als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe 
gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze  verplichting te vol-
doen. 
 
Artikel 3: Strafsanctie  
Inbreuken op artikel 1 worden bestraft met een geme entelijke administratie-
ve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 

                                                           
76  De concessieovereenkomst is beperkt in plaats en tijd. 
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Afdeling I: Kermissen, foren en jaarmarkten  

 
Artikel 1  
De jaarlijkse kermissen, foren en jaarmarkten worde n gehouden op de door 
het college van burgemeester en schepenen aangeweze n straten en pleinen, en 
op de door de gemeenteraad bepaalde data. 
 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen is gemach tigd, wegens bijzondere 
omstandigheden, wijzigingen aan te brengen aan de d ata van kermissen of 
jaarmarkten. 
 
Artikel 3  
Het is de pachters of gebruikers van standplaatsen verboden vroeger ter 
plaatse te komen dan woensdag 12 uur van de week di e onmiddellijk aan de 
kermis voorafgaat. 
 
Artikel 4  
De foorreizigers moeten zich gedragen naar de onder richtingen die hen zul-
len worden gegeven door de burgemeester of door de plaatselijke politie, 
belast met de afbakening der plaatsen. 
 
Artikel 5  
Met uitzondering van de wagens die onmisbaar zijn v oor de uitbating van de 
inrichting, mag geen enkel rijtuig op de foor gepla atst worden. De wagens 
waarvoor uitzondering is gemaakt, moeten één geheel  uitmaken met de inrich-
ting zelf. 
 
Artikel 6  
6.1. Het is de pachters of gebruikers van standplaa tsen verboden hun rech-

ten aan derden over te maken. 
6.2. Het is hun eveneens verboden de bestemming van  hun gepachte of ge-

bruikte plaats te wijzigen. 
6.3. Elke plaats die op de dag van de opening van d e foor niet bezet is, 

zal beschouwd worden als zijnde opgegeven, en er za l door het bestuur 
over beschikt worden zonder enig recht op schadever goeding vanwege de 
pachter of gebruiker. 

 
Artikel 7  
De pachters of gebruikers zullen hun woonwagens zod anig schikken, dat geen 
enkele andere pachter of gebruiker hierdoor gehinde rd wordt. De schikking 
hiervan zal gedaan worden volgens de aanwijzingen v an de burgemeester of de 
plaatselijke politie. 
 
Artikel 8  
In en rond de inrichtingen mag enkel muziek gespeel d worden vanaf 12.00 tot 
24.00 uur. Vanaf 22 uur moet de muziek gedempt zijn . 
Voor iedere inrichting is slechts één luidspreker t oegelaten, op zulke wij-
ze afgestemd dat de muziekuitvoering van andere spe eltuigen niet wordt 
overstemd. Wanneer de luidsprekers hinderend zijn v oor zieken of wegens an-
dere omstandigheden, kan de burgemeester te allen t ijde een tijdelijk ver-
bod opleggen. 
 
Artikel 9  
Iedere pachter of gebruiker is verplicht ten laatst e op de woensdag na de 
kermis af te breken, en het foorplein te verlaten v óór 12 uur. Allen moeten 
hun gepachte of gebruikte standplaats opruimen en i n zuivere toestand ach-
terlaten. 
 
Artikel 10  
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Bij het ontstaan van ongeregeldheden bij of in kerm isinrichtingen, zijn de 
houders of exploitanten van de inrichting verplicht , op de eerste vordering 
van de burgemeester of ter plaatse aanwezige offici er van politie, deze on-
verwijld te sluiten en gesloten te houden, zolang d e burgemeester dat nodig 
oordeelt. Hetzelfde voorschrift geldt eveneens voor  de houders of exploi-
tanten der inrichtingen, waarvan de sluiting in het  belang van de openbare 
orde, vei-ligheid of gezondheid nodig wordt geacht.  
De bezoekers der voornoemde inrichting zijn, na de vordering of het bevel 
van de sluiting, gehouden zich onmiddellijk te verw ijderen. 
 
Artikel 11  
De foorkramers, welke een van de bovenvermelde voor schriften overtreden of 
weigeren zich te gedragen naar de onderrichtingen w elke hen door de burge-
meester of de plaatselijke politie worden gegeven, zullen onverminderd de 
vervolgingen, welke de gemeente zich voorbehoudt te gen hen in te spannen, 
verplicht zijn hun inrichting af te breken op het e erste bevel. Bij gebreke 
daaraan, zal ambtshalve hiertoe overgegaan worden o p hun kosten door de 
zorgen van het gemeentebestuur. De schade, hieruit voortvloeiend, valt ten 
laste van de betrokken foorkramer. 
 
Artikel 12  
Zonder bijzondere machtiging van de burgemeester is  het verboden de open-
bare weg op te breken of straatstenen weg te nemen,  om er instellingen te 
plaatsen. Alle toegebrachte schade zal op kosten va n de overtreders her-
steld worden, onverminderd de straffen bij deze ver ordening voorzien. 
 
Artikel 13  
Zonder schriftelijke toelating van de burgemeester mogen er geen voor het 
publiek opengestelde danstenten, molens of andere v ermakelijkheidsconstruc-
ties op private eigendommen opgericht worden. 
 
Artikel 14  
Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een gemeentelijke admini-
stratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Afdeling II: Inzameling huishoudelijke afvalstoffen  en vergelijkbare be-
drijfsafvalstoffen  

 
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen  

Deel 1: Definities en toepassingsgebied  

 
Artikel 1  
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  “huishoudelijke afval-
stoffen” verstaan: afvalstoffen die ontstaan door d e normale werking van 
een particuliere huishouding en afvalstoffen die da armee gelijkgesteld wor-
den, zoals gedefinieerd in artikel 2.1.1 van het VL AREA. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verst aan onder bedrijfsafval-
stoffen die omwille van aard, samenstelling en hoev eelheid vergelijkbaar 
zijn met huishoudelijke afvalstoffen, hierna “verge lijkbare bedrijfsafval-
stoffen” genoemd: afvalstoffen die ontstaan ten gev olge van activiteiten 
die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een parti-
culiere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 5.4.1.1 van het VLAREA. 
 
Artikel 2  
§ 1  De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangebod en bij om het even 

welke selectieve inzameling (exclusief het gemeente lijk container-
park): 

− restafval en de gemengde fractie van het vergelijkb aar bedrijfsaf-
val 

− grofvuil 
− gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen 
− krengen van dieren en slachtafval 
− risicohoudend medisch afval 
− niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

§ 2  De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangebod en op het gemeente-
lijk containerpark: 

− restafval en de gemengde fractie van het vergelijkb aar bedrijfsaf-
val 

− groente-, fruit- en tuinafval 
− gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen 
− krengen van dieren en slachtafval 
− risicohoudend medisch afval 
− niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, met uitzon dering van 

groenafval, snoeihout en bedrijfsplastic. 
§ 3  Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter in-

zameling aan te bieden. 
 
Artikel 3  
Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeest er is het voor iedereen 
verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee  te nemen. Alleen de op-
halers, daartoe aangewezen door de burgemeester, zi jn gerechtigd om afval-
stoffen in te zamelen. 

Deel 2: Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen  

 
Artikel 4  
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke be palingen, is het verbo-
den om het even welke afvalstoffen te verbranden, z owel in openlucht als in 
gebouwen. De enige uitzonderingen op deze regel vor men: 
-  het verbranden, conform de wettelijke bepalingen (c fr. veldwetboek) van 

plantaardige afvalstoffen, afkomstig van het onderh oud van de eigen tuin 
of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden 
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-  het verbranden van onbehandeld stukhout in een hout kachel met een nomi-
nale verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/uur, voor de verwarming 
van een woonverblijf of een werkplaats. 

 
Artikel 5  
§ 1  Onverminderd de toepassing van andere wettelijke be palingen is het 

verboden om het even welke afvalstof te sluikstorte n. Onder “sluik-
torten” wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of  storten van afval-
stoffen op niet-reglementaire plaatsen, op niet-reg lementaire tijd-
stippen of in niet-reglementaire recipiënten. 

§ 2  Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wi jze of op een 
plaats in strijd met deze verordening of met andere  wettelijke bepa-
lingen, kan de burgemeester jegens de overtreder de  onmiddellijke ver-
wijdering van de in artikel 5, § 1, bedoelde afvals toffen bevelen. Dit 
bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtr eder overgemaakt. 
De overtreder beschikt over een termijn van maximum  één week, te reke-
nen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgeme ester. Indien de 
overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door d e burgemeester 
vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente  gemachtigd ambts-
halve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te 
ruimen of te laten opruimen. 

§ 3  Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de  burgemeester je-
gens de eigenaar van het perceel waarop afvalstoffe n werden achter-
gelaten in strijd met deze verordening of met ander e wettelijke bepa-
lingen, de onmiddellijke verwijdering van de in art ikel 5, § 1, be-
doelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aa ngetekend schrijven 
aan de eigenaar overgemaakt. De eigenaar beschikt o ver een termijn van 
maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van  het bevel van de 
burgemeester. Indien de eigenaar weigert de afvalst offen binnen de 
door de burgemeester vastgestelde termijn te verwij deren, is de ge-
meente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de ei genaar, de betrok-
ken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.  
Sluikstorting dient te allen tijde gemeld te worden  aan de Lokale Po-
litie Kempen Noord-Oost. 

§ 4  Indien alsnog een overtreder wordt vastgesteld, kan  de in artikel 5, § 
3, bedoelde eigenaar de kosten van de verwijdering van de in artikel 
5, § 1, bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtr eder. 

§ 5  Ongeacht artikel 5, § 2 en § 3, is de gemeente gema chtigd ambtshalve 
en op kosten van de overtreder, de betrokken afvals toffen op te ruimen 
of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worde n achtergelaten op 
een wijze of een plaats in strijd met deze politiev erordening of met 
andere wettelijke bepalingen. 

§ 6  Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, ov ereenkomstig arti-
kel 5, § 2, § 3 en § 5, kan de burgemeester gemeent elijke ambtenaren 
de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken teneinde de identi-
teit van de overtreder te achterhalen. 

§ 7  Het is verboden slijk, zand of afval dat zich vóór of nabij de woning 
bevindt op de straten, in de greppels of in de rioo lputten te vegen. 
Het is tevens verboden via de rioolputten of op eni ge andere wijze om 
het even welke afvalstoffen in de riolering te depo neren. 

§ 8  Met het oog op thuiscomposteren is het toegestaan o p eigen privé-
terrein een stapelplaats aan te leggen voor het com posteren van eigen 
groente-, fruit- en tuinafval, mits deze stapelplaa ts geen hinder te-
weegbrengt voor de buurtbewoners. 

Deel 3: Aanbieding van afvalstoffen  

 
Artikel 6  
§ 1  De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bed rijfsafvalstoffen 

kunnen enkel aangeboden worden zoals voorzien in de ze verordening. In-
dien blijkt dat afvalstoffen worden aangeboden op e en wijze die niet 
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voldoet aan de voorwaarden van deze verordening of dat de bij gemeen-
telijk belastingsreglement op de ophaling en verwer king van afval 
voorgeschreven provisie bij het verstrijken van de betalingstermijn 
van de eerste herinnering niet werd betaald en het saldo onder 0,00 
EUR staat, worden de afvalstoffen niet aanvaard. De  aanbieder dient 
dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen ter ug te nemen. 

§ 2  Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen word t uitgevoerd door 
de ophalers die van de burgemeester de opdracht kre gen afvalstoffen in 
te zamelen. Deze ophalers mogen de aanbieders wijze n op de foutieve 
aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken. 

§ 3  Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van ge-
rechtelijke politie, de leden van de federale polit ie en de lokale po-
litie en de ambtenaren bedoeld in artikel 54 van he t afvalstoffen-
decreet, bevoegd voor het vaststellen van inbreuken  op deze verorde-
ning en het opstellen van een proces-verbaal. 

 
Artikel 7  
§ 1  De afvalstoffen mogen slechts vanaf 18.00 uur daags  vóór de geplande 

ophaling buitengeplaatst worden. 
§ 2  De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bed rijfsafvalstoffen 

dienen middels de voorgeschreven recipiënt of wijze  aangeboden te wor-
den aan de rand van de openbare weg en vóór het bet rokken perceel waar 
de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verke er van voertuigen, 
fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder d ie afgelegen geves-
tigd is van de openbare weg of langs wegen, plaatse n of stegen die 
niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de 
voorgeschreven recipiënt te plaatsen op de dichtst aan zijn perceel 
grenzende openbare weg die wel toegankelijk is. 

§ 3  De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn vera ntwoordelijk voor 
het eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en st aan zelf in voor 
het opruimen. 

§ 4  Het is verboden de langs de openbare weg staande re cipiënten te open-
en, geheel of gedeeltelijk te ledigen en/of te door zoeken, met uitzon-
dering van het bevoegde personeel in de uitoefening  van zijn functie. 

§ 5  De geledigde recipiënten dienen door de aanbieder o p de dag van ledi-
ging te worden verwijderd van de openbare weg. 

Deel 4: Afval op standplaatsen  

 
Artikel 8  
De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs 
de openbare weg die voedingswaren of dranken verkoo pt of aanbiedt die bui-
ten de inrichting worden verbruikt (drankautomaat, snackbar, frituur, ijs-
salon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze duideli jk zichtbare en goed be-
reikbare afvalrecipiënten te voorzien. 
 
Artikel 9  
De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde f ractie van het verge-
lijkbaar bedrijfsafval, plasticverpakkingen, metale n verpakkingen en drank-
kartons, e.d. dienen gescheiden te worden ingezamel d in hun respec-
tievelijke recipiënten. Deze recipiënten dienen voo rzien te zijn van een 
duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fra ctie het betreft.  
 
Artikel 10  
De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënt en, alsook de aard van 
de in te zamelen fracties, kunnen door het gemeente bestuur worden bepaald. 
  
Artikel 11  
De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tij dig te ledigen en de re-
cipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgevin g van de inrichting rein 
te houden. 
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Deel 5: Afval van huisdieren  

 
Artikel 12  
De eigenaars of begeleiders van honden moeten ervoo r zorgen dat hun dieren 
de openbare wegen, het openbaar domein, de parken, de plantsoenen, de stoe-
pen en de wandelwegen niet bevuilen met hun uitwerp selen.  Op al deze ver-
melde plaatsen moeten de eigenaars of begeleiders s teeds in het bezit zijn 
van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpse len van hun dier. Het 
zakje moet op het eerste verzoek van de politie get oond worden. De eige-
naars of begeleiders van honden zijn verplicht op a l deze plaatsen de uit-
werpselen van de hond onmiddellijk te verwijderen m et behulp van het daar-
toe bestemd zakje. 

Deel 6: Afval op evenementen  

 
Artikel 13  
Indien op het grondgebied van de gemeente een evene ment plaatsvindt, dienen 
de organisatoren ervan in samenspraak met de gemeen te de nodige acties te 
ondernemen om afval te voorkomen en afval selectief  in te zamelen. 

Deel 7: Reclamedrukwerk en gratis regionale pers  

 
Artikel 14  
§ 1  Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale  pers te bedelen in 

leegstaande panden of achter te laten op andere pla atsen, inclusief 
het gemeentelijk containerpark, dan de brievenbus. 

§ 2  Door de gemeente worden zelfklevers ter beschikking  gesteld met de 
tekst “regionale pers neen, folders neen” of “regio nale pers ja, fol-
ders neen”. Eén van deze zelfklevers kan op de brie venbus aangeplakt 
worden. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis r egionale pers, res-
pectievelijk reclamedrukwerk, te bedelen in de brie venbus die voorzien 
is van een dergelijke zelfklever. 

§ 3  Klachten met betrekking tot de niet-naleving van ar tikel 14, § 1 en § 
2, kunnen gemeld worden op het telefoonnummer 014 6 5 48 47 of 014 65 
41 75 van de gemeentelijke milieudienst. 

Deel 8: zwerfvuil  

 
Artikel 14 bis  
§ 1  Onder “zwerfvuil” wordt verstaan: alle vuilnis  en afval dat op het 

openbaar of privaat domein wordt achtergelaten, zoa ls blikjes, flesjes, 
wikkels, folders, papier, etensresten, plastieken o f papieren zakken, 
kauwgom en sigarettenpeuken,… 

 
§ 2  Onverminderd de toepassing van andere wettelij ke bepalingen, is het 

verboden om op openbaar of privaat domein zwerfvuil  achter te laten. 
 
Hoofdstuk 2: Inzameling van restafval en de gemengd e fractie van het verge-
lijkbaar bedrijfsafval  
 
Artikel 15  
Dit hoofdstuk is, tenzij verder anders bepaald in d it hoofdstuk, van toe-
passing op de volgende inwoners van de gemeente, de welke voor het DIFTAR-
systeem kunnen worden opgedeeld in de volgende cate gorieën: 
1 elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijk e personen, inge-

schreven in de bevolkingsregisters of in het vreemd elingenregister 
2 elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijk e personen, dat op 

het grondgebied van de gemeente om het even welke w oning of woongele-
genheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf, 
of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochta ns ingeschreven te 



________________________________________________________________________
Uniform gemeentelijk politiereglement: afzonderlijk  Deel C 

9 

zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelin genregister en dat 
ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR- systeem en bijgevolg 
geïnitialiseerd is als ophaalpunt van restafval en/ of GFT en als dusda-
nig gekend is als afvalproducent, gebruik makend va n container(s) voor-
zien van een elektronische gegevensdrager 

3 ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als h oofd- en of bijko-
mende activiteit op het grondgebied van de gemeente  een commerciële, 
industriële, landbouw- of dienstverlenende activite it uitoefent en die 
ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR- systeem en bijgevolg 
geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met restafval  en/of GFT verge-
lijkbaar bedrijfsafval en als dusdanig gekend is al s afvalproducent, 
gebruik makend van container(s) voorzien van een el ektronische gege-
vensdrager 

4 verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuiz en, kerkfabrieken, 
openbare en semi-openbare instellingen, e.d. die er voor geopteerd heb-
ben in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevol g geïnitialiseerd 
zijn als ophaalpunt van restafval en/of GFT en als dusdanig gekend zijn 
als afvalproducent, gebruik makend van container(s)  voorzien van een 
elektronische gegevensdrager.  

Deel 1: Definitie  

 
Artikel 16  
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  restafval en de gemeng-
de fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval vers taan: alle afvalstoffen 
die ontstaan door de normale werking van een partic uliere huishouding en/of 
afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbar e bedrijfsactiviteit zo-
wel naar hoeveelheid als naar samenstelling en die in een daartoe bestemd 
recipiënt kunnen worden aangeboden, met uitzonderin g van papier en karton, 
PMD, glas, gemengde plastic, KGA (klein gevaarlijk afval), GFT, snoeiafval, 
oude metalen, houtafval, herbruikbare goederen en a ndere selectief ingeza-
melde afvalstoffen. 

Deel 2: Inzameling  

 
Artikel 17  
§ 1  Het restafval en de gemengde fractie van het vergel ijkbaar bedrijfs-

afval worden tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de voor de 
ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen, op  de door het col-
lege van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 

§ 2  Het restafval en de gemengde fractie van het vergel ijkbaar bedrijfs-
afval mogen niet worden meegegeven met het grofvuil  of een inzameling 
andere dan deze van het restafval en de gemengde fr actie van het ver-
gelijkbaar bedrijfsafval. 

§ 3  Het is verboden gebruik te maken van het gemeenteli jk containerpark 
voor de verwijdering van het restafval en de gemeng de fractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval.  

Deel 3: Wijze van aanbieding  

 
Artikel 18  
§ 1  Het restafval en de gemengde fractie van het vergel ijkbaar bedrijfs-

afval dienen gescheiden aangeboden te worden in een  grijze container 
voorzien van een ingebouwde elektronische gegevensd rager van 40 l, 120 
l, 240 l of 1 100 l, toegekend per aansluitpunt ove reenkomstig de toe-
kenningsregels zoals bepaald in het gemeentelijk be lastingsreglement 
op de ophaling en verwerking van afval. De recipiën t dient zorgvuldig 
gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of  lekken vertonen. 

§ 2  Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet gr oter zijn dan: 
− 15 kg voor een container van 40 l 
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− 50 kg voor een container van 120 l 
− 80 kg voor een container van 240 l 
− 200 kg voor een container van 1 100 l 

§ 3  Het restafval en de gemengde fractie van het vergel ijkbaar bedrijfs-
afval dienen aangeboden te worden in een toestand d ie geen risico in-
houdt voor de veiligheid en/of gezondheid van de op haler.  

§ 4  Inwoners die occasioneel meer restafval wensen mee te geven met de 
huis-aan-huisophaling kunnen per aansluitingspunt m aximaal 3 maal per 
kalenderjaar een uitzondering aanvragen. De inwoner  dient vooraf con-
tact op te nemen met de DIFTAR-informatielijn op he t nummer 0800-97 
687. De afvalzak van 60 liter moet in de grijze con tainer voor rest-
afval kunnen geplaatst worden. De afvalzak mag maxi mum 15 kg wegen. 

Deel 4: Gebruik van de restafvalcontainer  

 
Artikel 19  
§ 1  De restafvalcontainer wordt huis-aan-huis afgelever d. Deze kan niet 

worden geweigerd. 
De laatste zin van deze paragraaf is enkel van toep assing op de gezin-
nen vermeld in artikel 15 punt 1 van dit hoofdstuk.  

§ 2  De restafvalcontainer blijft eigendom van IOK Afval beheer.  
  
Artikel 20  
§ 1  De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk ge-

bruik en onderhoud van de restafvalcontainer. Onder  deugdelijk gebruik 
wordt begrepen dat de restafvalcontainer uitsluiten d mag aangewend 
worden voor de opslag van restafval en de gemengde fractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval. 

§ 2  In geval van schade of diefstal dient de inwoner te r kennisgeving on-
verwijld contact op te nemen met de DIFTAR-informat ielijn op het num-
mer 0800-97 687 met het oog op de herstelling of de  vervanging door 
een nieuwe restafvalcontainer. De kosten van herste lling of vervanging 
kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk ge-
bruik. In geval van diefstal kan de inwoner gratis een nieuwe contai-
ner ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij o nverwijld een pro-
ces-verbaal laat opmaken. 

 
Artikel 21  
De restafvalcontainer dient verbonden te blijven aa n het adres waar hij is 
geleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner  niet toegestaan om de 
restafvalcontainer mee te nemen naar zijn nieuwe ad res. 
 
Artikel 22  
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen 
beschikking hebben over een restafvalcontainer dien en bij de gemeente een 
restafvalcontainer aan te vragen. 
 
Hoofdstuk 3: Inzameling van grofvuil  

Deel 1: Definitie  

 
Artikel 23  
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  “grofvuil” verstaan: 
alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking  van een particuliere 
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit , die omwille van de om-
vang, de aard en/of het gewicht niet kunnen geborge n worden in de reci-
piënt voor de restafvalophaling of de gemengde frac tie van het vergelijk-
baar bedrijfsafval, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, 
klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafv al en organisch-
biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of groenafva l, plasticverpakkingen, 
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metalen verpakkingen en drankkartons, elektrische e n elektronische toestel-
len, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemeng d, autobanden en andere 
selectief ingezamelde afvalstoffen. 

Deel 2: Inzameling  

 
Artikel 24  
§ 1  Het grofvuil wordt 12 maal per jaar op afroep huis- aan-huis opgehaald 

langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling  is ingericht, op 
de door het college van burgemeester en schepenen b epaalde dagen. Het 
grofvuil en het herbruikbaar grofvuil wordt ook ing ezameld op het ge-
meentelijk containerpark. Het herbruikbaar grofvuil  kan ook worden 
aangeboden aan het kringloopcentrum waarmee de geme ente een overeen-
komst heeft afgesloten. 

§ 2  De inwoner die grofvuil wenst te laten ophalen aan huis dient hiertoe 
minimaal twee werkdagen voorafgaand aan de dag van ophaling telefo-
nisch contact op te nemen met de ophaaldienst van I OK Afvalbeheer op 
het telefoonnummer vermeld op de ophaalkalender. Hi j kan per jaar 
maximaal tweemaal van de dienst gebruik maken. 

§ 3  Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het res tafval en de ge-
mengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval of een inzameling, 
andere dan deze van het grofvuil. 

Deel 3: Wijze van aanbieding  

 
Artikel 25  
§ 1  Het grofvuil dient aangeboden te worden in gemakkel ijk hanteerbare 

pakken. 
§ 2  Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of sameng ebonden bundel mag 

niet groter zijn dan 25 kg. De voorwerpen of bundel s mogen niet langer 
zijn dan 2 meter. Per ophaalbeurt mogen maximaal vi jf voorwerpen grof-
vuil aangeboden worden. 

§ 3  Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden  dat ze geen gevaar 
kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoff en. 

 
Hoofdstuk 4: Selectieve inzameling van glas  

Deel 1: Definitie  

 
Artikel 26  
§ 1  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  “glas” verstaan: 

holglas en vlakglas, afkomstig van de normale werki ng van een parti-
culiere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsac tiviteit, met uit-
zondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal, 
opaal glas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, plex iglas, gloeilampen, 
spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeld buizen, e.d.. 

§ 2  Holglas betreft alle flessen en bokalen. 
§ 3  Vlakglas betreft alle glazen voorwerpen zoals ruite n, stolpen en scho-

tels die geen hol glas zijn. 

Deel 2: Inzameling  

 
Artikel 27  
§ 1  Holglas wordt maandelijks huis-aan-huis opgehaald l angs de straten, 

wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college 
van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Holgl as en vlakglas wor-
den ook ingezameld op het gemeentelijk containerpar k. Holglas wordt 
ook ingezameld in de glascontainers die staan opges teld in de gemeen-
te. Het gebruik van de containers is uitsluitend vo orbehouden aan de 
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inwoners van de gemeente en aan de personen geregis treerd als houder 
van een tweede verblijf in de gemeente. 

§ 2  Glas mag niet worden meegegeven met het restafval e n de gemengde frac-
tie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvu il of een selec-
tieve inzameling, andere dan deze van glas. 

Deel 3: Wijze van aanbieding  

 
Artikel 28  
§ 1  Het holglas dient aangeboden te worden in de blauwe  glasbak. Het hol-

glas dient leeg en voldoende gereinigd te zijn en o ntdaan van deksels, 
stoppen en omwikkelingen. 

§ 2  Het gewicht van de recipiënt mag niet groter zijn d an 25 kg. 
 
Artikel 29  
§ 1  Het deponeren in glascontainers van om het even wel ke andere afvalstof 

dan holglas is verboden. Het is verboden om naast d e glascontainers 
glas of andere afvalstoffen achter te laten. 

§ 2  Het is verboden glas te deponeren in de glascontain ers tussen 22.00 
uur en 07.00 uur. 

 
Hoofdstuk 5: Selectieve inzameling van papier en ka rton  

Deel 1: Definitie  

 
Artikel 30  
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  “papier en karton” ver-
staan: alle dag-, week- en maandbladen, tijdschrift en en periodieken, re-
clame- en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en  faxgidsen, schrijfpa-
pier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papi eren of kartonnen ver-
pakkingen, afkomstig van de normale werking van een  particuliere huishou-
ding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met u itzondering van geolied 
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier,  gelaagd papier, ver-
vuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpa kkingen, papieren voor-
werpen waar kunststof of andere materialen in verwe rkt zijn, kaarten met 
magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d.. 

Deel 2: Inzameling  

 
Artikel 31  
§ 1  Papier en karton wordt maandelijks huis-aan-huis op gehaald langs de 

straten, wegen en pleinen waar de ophaling is inger icht, op de door 
het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Papier en 
karton wordt ook ingezameld op het gemeentelijk con tainerpark. 

§ 2  Papier en karton mag niet worden meegegeven met het  restafval en de 
gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafva l, het grofvuil of 
een selectieve inzameling, andere dan deze van papi er en karton. 

Deel 3: Wijze van aanbieding  

  
Artikel 32  
§ 1  Het papier en karton dient aangeboden te worden in bundels of in een 

stevige verpakking zoals papieren zakken of dozen, zodat wegwaaien 
voorkomen wordt en zodat bij het nat worden de verp akking voldoende 
stevig blijft en door de ophalers gemanipuleerd kan  worden. 

§ 2  Het gewicht van de recipiënt met inhoud mag niet gr oter zijn dan 25 
kg. 
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Hoofdstuk 6: Selectieve inzameling van klein gevaar lijk afval  

Deel 1: Definitie  

 
Artikel 33  
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  “Klein Gevaarlijk Af-
val”, hierna KGA genoemd, verstaan: de afvalstoffen  zoals opgesomd in arti-
kel 5.5.2.2 van het VLAREA. 

Deel 2: Inzameling  

 
Artikel 34  
§ 1  Het KGA wordt viermaal per jaar per wijk opgehaald op de door het col-

lege van burgemeester en schepenen bepaalde plaatse n en tijdstippen. 
Het KGA wordt eveneens ingezameld op het gemeenteli jk containerpark. 

§ 2  KGA mag niet worden meegegeven met het restafval en  met de gemengde 
fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het gr ofvuil of een se-
lectieve inzameling, andere dan deze van KGA. 

Deel 3: Wijze van aanbieding  

 
Artikel 35  
§ 1  Tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is , dient het KGA 

afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden te worden. 
§ 2  Het achterlaten op de stoep of op de openbare weg v an de milieubox, 

bijvoorbeeld in afwachting van de huis-aan-huisinza meling, is ver-
boden. 

 
Artikel 36  
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk aangeboden  in de oorspronkelijke 
verpakking, inclusief buitenverpakking, om de ident ificatie te vereenvou-
digen. Indien nodig brengt de voortbrenger zelf aan duiding(en) op de ver-
pakking aan over de aard, de samenstelling en de ev entuele gevaren van het 
KGA. Producten van verschillende aard mogen niet wo rden samengevoegd. De 
aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te  treffen om lekken en 
andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen . 
 
Artikel 37  
§ 1  Het KGA dat wordt aangeboden bij de wijkinzameling wordt door de bege-

leider van het ophaalvoertuig in de gepaste sorteer - of opslagreci-
piënten gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag d it niet zelf doen. 

§ 2  Het KGA dat wordt aangeboden op het gemeentelijk co ntainerpark wordt 
door het bevoegde personeel in de inrichting aanslu itend bij het ge-
meentelijk  containerpark gedeponeerd. De aanbieder  van het KGA mag 
dit niet zelf doen. 

§ 3  De afgifte van KGA aan de erkende ophaler gebeurt i n aanwezigheid en 
onder toezicht van het bevoegde personeel. 

 
Deel 4: Gebruik van de milieubox  
 
Artikel 38  
§ 1  De milieubox, geleverd door het Vlaamse gewest, is eigendom van het 

Vlaamse gewest en wordt slechts voor gebruik aan de  inwoners ter be-
schikking gesteld. De inwoners zijn persoonlijk ver antwoordelijk voor 
het deugdelijk gebruik en onderhoud van de milieubo x. Onder deugdelijk 
gebruik wordt begrepen dat de milieubox uitsluitend  mag aangewend wor-
den voor de opslag van KGA. 

§ 2  In geval van schade, diefstal of verlies dient de i nwoner de gemeente 
hiervan onverwijld in kennis te stellen met het oog  op de herstelling. 
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De kosten van herstelling kunnen verhaald worden op  de inwoner, in ge-
val van oneigenlijk gebruik. 

 
Artikel 39  
De milieubox dient verbonden te blijven aan het adr es waar hij is afgele-
verd. In geval van verhuizing is het de inwoner nie t toegestaan om de mili-
eubox mee te nemen naar zijn nieuwe adres. 
 
Hoofdstuk 7: Selectieve inzameling van groente-, fr uit- en tuinafval en or-
ganisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval  
 
Artikel 40  
Dit hoofdstuk is, tenzij anders bepaald verder in d it hoofdstuk, van toe-
passing op de volgende inwoners van de gemeente, de welke voor het DIFTAR-
systeem kunnen worden opgedeeld in de volgende cate gorieën: 
1 elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijk e personen, inge-

schreven in de bevolkingsregisters of in het vreemd elingenregister; 
2 elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijk e personen, dat op 

het grondgebied van de gemeente om het even welke w oning of woongele-
genheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf, 
of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochta ns ingeschreven te 
zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelin genregister en dat 
ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR- systeem en bijgevolg 
geïnitialiseerd is als ophaalpunt van restafval en/ of GFT en als dusda-
nig gekend is als afvalproducent, gebruik makend va n container(s) voor-
zien van een elektronische gegevensdrager; 

3 ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als h oofd- en of bijko-
mende activiteit op het grondgebied van de gemeente  een commerciële, 
industriële, landbouw- of dienstverlenende activite it uitoefent en die 
ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR- systeem en bijgevolg 
geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met restafval  en/of GFT verge-
lijkbaar bedrijfsafval en als dusdanig gekend is al s afvalproducent, 
gebruik makend van container(s) voorzien van een el ektronische gege-
vensdrager; 

4 verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuiz en, kerkfabrieken, 
openbare en semi-openbare instellingen, e.d. die er voor geopteerd heb-
ben in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevol g geïnitialiseerd 
zijn als ophaalpunt van restafval en/of GFT en als dusdanig gekend zijn 
als afvalproducent, gebruik makend van container(s)  voorzien van een 
elektronische gegevensdrager.  

Dit hoofdstuk is echter niet van toepassing op de i nwoners van de gemeente 
die aan thuiscomposteren doen. 

Deel 1: Definitie  

 
Artikel 41  
§ 1  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  GFT verstaan: 

groente-, fruit- en tuinafval of organisch composte erbaar afval zoals 
aardappelschillen, loof en schillen van vruchten, g roente- en tuinres-
ten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papie-
ren koffiefilters, huishoudpapier, kleine hoeveelhe den etensresten, 
snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout,  haagscheersel, ga-
zonmaaisel, bladeren, stro, onkruid en resten uit g roente- en sier-
tuin en die ontstaan door de normale werking van ee n particuliere 
huishouding en/of uit een bedrijfsactiviteit die ve rgelijkbaar is met 
het huishouden. 

§ 2  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  “organisch-
biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval” verstaan: a lle afvalstoffen, 
vermeld in artikel 36, § 1, ontstaan door een met d e huishoudens ver-
gelijkbare bedrijfsactiviteit. 
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§ 3  Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd 
snoeihout, beenderen en dierlijk afval, wegwerpluie rs, aarde, zand, 
saus, olie, vet, stof uit stofzuiger, as van openha ard, houtskool, 
kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, e .d. worden niet be-
schouwd als GFT-afval en organisch-biologisch verge lijkbaar be-
drijfsafval. 

Deel 2: Inzameling  

 
Artikel 42  
§ 1  Het GFT-afval en het organisch-biologisch vergelijk baar bedrijfsafval 

worden tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen 
en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de doo r het college van 
burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Het GFT-a fval en het orga-
nisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden  niet aanvaard op 
het gemeentelijk containerpark. 

§ 2  GFT-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bed rijfsafval mogen 
niet meegegeven worden met het restafval en de geme ngde fractie van 
het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of ee n selectieve inza-
meling, andere dan deze van GFT-afval en organisch- biologisch verge-
lijkbaar bedrijfsafval. 

§ 3  Verontreinigd GFT-afval en organisch-biologisch ver gelijkbaar be-
drijfsafval worden niet aanvaard bij de selectieve inzameling. 

Deel 3: Wijze van aanbieding  

 
Artikel 43  
§ 1  Het GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedri jfsafval dienen 

gescheiden aangeboden te worden in een groene conta iner voorzien van 
een ingebouwde elektronische gegevensdrager van 40 l, 120 l of 1 100 
l, toegekend per aansluitpunt overeenkomstig de toe kenningsregels zo-
als bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement  op de ophaling en 
verwerking van afval. 

 
§ 2  Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet gr oter zijn dan: 

− 15 kg voor een container van 40 l 
− 50 kg voor een container van 120 l 
− 200 kg voor een container van 1 100 l. 

Deel 4: Gebruik van de GFT-container  

 
Artikel 44  
De GFT-container blijft eigendom van de door de gem eente aangewezen ophaal-
dienst, zijnde IOK Afvalbeheer, en wordt slechts vo or gebruik aan de inwo-
ners ter beschikking gesteld voor de duur van de op haling van het GFT en 
organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. 
 
Artikel 45  
§ 1  De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk ge-

bruik en onderhoud van de GFT-container. Onder deug delijk gebruik 
wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag  aangewend worden 
voor de opslag van GFT en organisch-biologisch verg elijkbaar bedrijfs-
afval. 

§ 2  In geval van schade of diefstal dient de inwoner te r kennisgeving on-
verwijld contact op te nemen met de DIFTAR-informat ielijn op het num-
mer 0800-97 687, met het oog op de herstelling of d e vervanging door 
een nieuwe restafvalcontainer. De kosten van herste lling of vervanging 
kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk ge-
bruik. In geval van diefstal kan de inwoner gratis een nieuwe contai-
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ner ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij o nverwijld een pro-
ces-verbaal laat opmaken. 

 
Artikel 46  
De GFT-container dient verbonden te blijven aan het  adres waar hij is gele-
verd. In geval van verhuizing is het de inwoner nie t toegestaan om de GFT-
container mee te nemen naar zijn nieuwe adres. 
 
Artikel 47  
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen 
beschikking hebben over een GFT-container kunnen bi j de gemeente een GFT-
container aanvragen. 
 
Hoofdstuk 8: Selectieve inzameling van groenafval  

Deel 1: Definitie  

 
Artikel 48  
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  “groenafval” verstaan: 
organisch composteerbaar afval zoals snoeihout, pla ntenresten, haagscheer-
sel, bladeren, organisch afval uit parken en plants oenen, boomstronken, ga-
zon- en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door  de normale werking van 
een particuliere huishouding en een vergelijkbare b edrijfsactiviteit. 

Deel 2: Inzameling  

 
Artikel 49  
§ 1  Kerstbomen worden éénmaal per jaar huis-aan-huis op gehaald langs de 

straten, wegen en pleinen waar de ophaling is inger icht, op de door 
het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Kerstbomen 
en het overige groenafval worden ook ingezameld op het gemeentelijk 
containerpark. 

§ 2  Kerstbomen mogen niet worden meegegeven met het res tafval en de ge-
mengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval,  het grofvuil of 
een selectieve inzameling, andere dan deze van kers tbomen. Groenafval 
mag evenmin worden meegegeven met het restafval en de gemengde fractie 
van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil, of een selectieve 
inzameling. 

§ 3  Kerstbomen dienen vrij te zijn van versieringen. 
 
Hoofdstuk 9: Selectieve inzameling van plasticverpa kkingen, metalen verpak-
kingen en drankkartons  

Deel 1: Definitie  

 
Artikel 50  
§ 1  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  “plasticverpak-

kingen, metalen verpakkingen en drankkartons”, ook PMD-afval genoemd, 
verstaan: plasticflessen en -flacons, metalen verpa kkingen (inclusief 
kroonkurken) en drankkartons, met uitzondering van papieren en karton-
nen verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door  de normale werking 
van een particuliere huishouding en een vergelijkba re bedrijfsactivi-
teit. 

§ 2  De aangeboden plasticverpakkingen, metalen verpakki ngen en drankkar-
tons mogen geen KGA, glas, etensresten of andere af valstoffen bevat-
ten. 

Deel 2: Inzameling  

 
Artikel 51  
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§ 1  De plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en dra nkkartons worden 24 
keer per jaar huis-aan-huis opgehaald langs de stra ten, wegen en plei-
nen waar de ophaling is ingericht, op de door het c ollege van burge-
meester en schepenen bepaalde dagen. De plasticverp akkingen, metalen 
verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld op het gemeentelijk 
containerpark. 

§ 2  Plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankk artons mogen niet 
worden meegegeven met het restafval en de gemengde fractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een an dere selectieve in-
zameling, andere dan deze van de plasticverpakkinge n, metalen verpak-
kingen en drankkartons. 

§ 3  Verontreinigde plasticverpakkingen, metalen verpakk ingen en drankkar-
tons worden niet aanvaard. 

Deel 3: Wijze van aanbieding  

 
Artikel 52  
§ 1  De plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en dra nkkartons dienen 

aangeboden te worden in de daartoe bestemde blauwe PMD-zakken. 
§ 2  De verschillende fracties van de plasticverpakkinge n, metalen verpak-

kingen en drankkartons mogen gemengd in de voorgesc hreven recipiënt 
worden aangeboden. 

§ 3  Het recipiënt dient gesloten aangeboden te worden. 
 
Hoofdstuk 10: Selectieve inzameling van metalen gem engd  

Deel 1: Definitie  

 
Artikel 53  
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  “metalen gemengd” ver-
staan: alle door de normale werking van een particu liere huishouding (en 
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit) ontstane soor ten van metalen voor-
werpen waarvan de grootte sterk kan verschillen, me t uitzondering van KGA, 
plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankk artons en elektrische en 
elektronische toestellen. 

Deel 2: Inzameling  

 
Artikel 54  
§ 1  De metalen gemengd worden ingezameld op het gemeent elijk container-

park. 
§ 2  Metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met he t restafval en de 

gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafva l, het grofvuil of 
een selectieve inzameling, andere dan deze van de m etalen gemengd. 

 
Hoofdstuk 11: Selectieve inzameling van textiel en herbruikbare goederen  

Deel 1: Definitie  

 
Artikel 55  
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  “herbruikbare goederen” 
verstaan: alle door de normale werking van een part iculiere huishouding en 
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane afval stoffen die via het 
kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voo r hergebruik, zoals meu-
belen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed, e.d.. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder  “huishoudelijk textiel-
afval” verstaan: alle kledij (textiel en lederwaren ), schoeisel, handtas-
sen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgord ijnen, tafelkleden, ser-
vetten…), lompen, e.d., die ontstaan door de normal e werking van een parti-
culiere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsac tiviteit. 
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Deel 2: Inzameling  

 
Artikel 56  
§ 1  Het textiel wordt ingezameld op het gemeentelijk co ntainerpark. Daar-

naast zamelt het kringloopcentrum WEB op afroep tex tiel aan huis in. 
§ 2  Het textiel mag niet worden meegegeven met het rest afval en de gemeng-

de fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het  grofvuil of een 
selectieve inzameling, andere dan deze van het text iel. 

§ 3  Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan 
op het kringloopcentrum WEB. Deze inzameling gebeur t op afroep. Het 
telefoonnummer van het kringloopcentrum is terug te  vinden via het ge-
meentelijk informatieblad en via de gemeentelijke d iensten. De her-
bruikbare goederen kunnen ook afgeleverd worden op het kringloop-
centrum en het gemeentelijk containerpark. 

§ 4  Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het restafval 
en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrij fsafval, het grof-
vuil of een andere selectieve inzameling, andere da n deze van her-
bruikbare goederen. 

§ 5  Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden h erbruikbare goede-
ren te weigeren indien deze niet dienstig zijn voor  het kringloop-
centrum. In dit geval mogen de door het kringloopce ntrum geweigerde 
herbruikbare goederen meegegeven worden met het res tafval en de ge-
mengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval en het grofvuil.  

Deel 3: Wijze van aanbieding  

 
Artikel 57  
Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden da t ze geen gevaar ople-
veren voor de ophalers van de afvalstoffen. 
 
Hoofdstuk 12: Slotbepalingen  
 
Artikel 58  
Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een gemeentelijke admini-
stratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Afdeling III: Rupsenwering  

 
Hoofdstuk 1: Algemeen  
 
Artikel 1  
De eigenaars, huurders, bezetters of uitbaters van cultuurgronden, bossen 
of wouden, en alle eigenaars of gebruikers van terr einen, dienen de ontwik-
keling en verspreiding van de zogenaamde processier upsvlinder (Thaumetopoea 
processionea L.) en de bastaardsatijnvlinder (Eupro ctis chrysorrhoea L.) 
efficiënt te laten bestrijden. Daarom moeten zij he t gemeentebestuur onmid-
dellijk in kennis stellen van de aanwezigheid van r upsen van de voornoemde 
vlindersoorten op bomen op de openbare weg, of op a ndere bomen die zodanig 
zijn gelegen dat de aanwezig-heid van rupsen erop e en gevaar vormt voor de 
gezondheid van de bevolking. Bovendien moeten zij a lle medewerking verlenen 
aan de dienst(en) die het gemeentebestuur heeft aan geduid om bijstand te 
verlenen bij de bestrijding. 
 
Artikel 2  
Voor de bestrijding van de rupsen is enkel mechanis che vernietiging en ver-
wijdering toegelaten en/of het gebruik van de in Be lgië erkende gewas-
beschermingsmiddelen op basis van Bacillus thuringi ensis (d.i. een micro-
bieel insecticide) of diflubenzuron (d.i. een insec tengroeiregulator). 
 
Artikel 3  
Voormelde bepalingen zijn eveneens van toepassing o p de bestrijding van de 
rupsen die zich bevinden op de bermen langs wegen, waterlopen en spoorwe-
gen, beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen . In die gevallen ge-
beurt de bestrijding echter op de voor de bermfauna  en -flora minst belas-
tende of schadelijke wijze. 
 
Hoofdstuk 2: Afwijkingen  
 
Artikel 4  
De in artikel 1 vermelde bestrijdingsplicht geldt n iet voor de eigenaars, 
huurders, bezetters, uitbaters of gebruikers van er kende natuurreservaten 
en natuurgebieden met wetenschappelijke waarde volg ens het gewestplan. Zij 
moeten wel de aanwezigheid van rupsen van de proces sierupsvlinder en/of de 
bastaardsatijnvlinder op die gronden onmiddellijk m elden aan het gemeen-
tebestuur, zodat kan worden nagegaan of alsnog tot de verdelging moet wor-
den overgegaan. 
 
Hoofdstuk 3: Strafbepalingen  
 
Artikel 5  
Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een gemeentelijke admini-
stratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 
Artikel 6  
Bij nalatigheid zal het gemeentebestuur bovendien ( laten) overgaan tot de 
rupsenbestrijding, op kosten van de overtreder. 
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Afdeling IV: Gebruik van vogelschrikkanonnen  

 
Artikel 1  
Het gebruik van vogelschrikkanonnen voor het verjag en van vogels bij het 
beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt  is enkel toegestaan na 
schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aa nvraag wordt gemotiveerd 
en moet toelaten de mogelijke hinder van de install atie te beoordelen. 
 
Artikel 2  
Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op e en afstand van meer dan 
200 meter van een woongebied, zoals bepaald in de o ntwerp-gewestplannen of 
de gewestplannen en/of andere plannen van aanleg of  ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen, en/of op een afstand van meer van 100  meter van een woning 
en/of op een afstand van meer dan 200 m van een ope nbare weg. 
 
Artikel 3  
Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tusse n 19.00 u en 09.00 u. 
Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ing ekorte verbodsperiode 
worden bepaald. 
 
Artikel 4  
De machtiging kan maximaal voor een duur van 3 weke n na elkaar worden toe-
gestaan, uitsluitend in de periode van 15 april tot  15 juni. Verder gebruik 
vereist een nieuwe machtiging. 
 
Artikel 5  
Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produ ceren. 
 
Artikel 6  
De opening van het kanon moet steeds in de meest gu nstige richting ge-
plaatst worden ten aanzien van de hindergevoelige p laatsen of gebieden ver-
meld in artikel 2. 
 
Artikel 7  
De ambtenaren van politie, de hulpagenten van polit ie en de technische amb-
tenaren van de gemeente als bedoeld in artikel 58, 1°, van Titel I van het 
VLAREM, zijn gelast met het toezicht op de naleving  van deze verordening en 
de vaststelling van overtredingen. 
 
Artikel 8  
De machtiging kan worden geschorst of ingetrokken i ndien een overtreding 
van dit reglement of het bestaan van een overmatige  hinder wordt vastge-
steld. 
 
Artikel 9  
Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een gemeentelijke admini-
stratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Afdeling V: Kerkhoven  

 
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen  
 
Artikel 1  
Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl e n uiterlijk de eerstvol-
gende werkdag aangegeven worden aan de ambtenaar va n de burgerlijke stand. 
Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het 
grondgebied van de gemeente. 
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burge rlijke stand vastgesteld 
op basis van een getuigschrift afgeleverd door de b ehandelende geneesheer.  
 
Artikel 2  
Tot vormneming, balseming of kisting mag niet worde n overgegaan worden zo-
lang het overlijden niet werd vastgesteld door de b ehandelende geneesheer, 
of de geneesheer hiertoe aangesteld, ofwel, wanneer  het overlijden te wij-
ten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, n a vrijgave van het lijk 
door de procureur des Konings. 
De burgemeester kan beslissen dat hij of zijn gemac htigde de kisting zal 
bijwonen en toezicht zal houden op voorschriften in zake doodskisten. 
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke besliss ing mag de kist na de 
kisting niet meer geopend worden. 

Artikel 3  

Diegene die voor de begraving instaat, regelt met h et gemeentebestuur de 
formaliteiten betreffende de begrafenis. Bij ontste ntenis daarvan wordt 
door het gemeentebestuur het nodige gedaan. 
De begrafenis zal plaatshebben binnen de vijf dagen  na het afleveren van de 
toelating tot begraven. De burgemeester beslist ove r uitzonderingen hier-
omtrent. Het gemeentebestuur beslist over de datum en het uur van begra-
ving. Behoudens in speciale gevallen, op advies van  de behandelende genees-
heer, zal de begrafenis ten vroegste 24 uren na de aanvraag plaats hebben. 

Artikel 4  

De teraardebestellingen van de stoffelijke resten h ebben plaats op één van 
de gemeentelijke begraafplaatsen. De begraafplaatse n zijn bestemd voor het 
begraven van lijken en de as van verbrande lijken, het bijzetten van asur-
nen in een columbarium, en de verstrooiing van as o p een strooiweide van: 
- personen die in de bevolkings- of vreemdelingenre gisters van Ravels inge- 
  schreven zijn, personen, overleden op het grondge bied van Ravels, en men- 
  selijke lijken ontdekt op het grondgebied van Rav els 
- personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke be- 
  palingen of internationale overeenkomsten, vrijge steld zijn van inschrij- 
  ving in de bevolkings- of vreemdelingenregisters 
- personen die begunstigde zijn van een eerder afge leverd recht op begra- 
  ving in een geconcedeerd perceel of bijzetting in  een geconcedeerde nis 
- alle andere personen waarvoor een toelating tot b egraving verleend werd,  
  comform de bepalingen van het huishoudelijk regle ment en het retributie- 
  reglement betreffende de gemeentelijke begraafpla atsen. 
 
Hoofdstuk 2: Lijkbezorging  
 
Artikel 5  
Het lijkenvervoer wordt uitgevoerd door private ond ernemingen, onder toe-
zicht van het gemeentebestuur. 
Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een a ndere gemeente is ver-
boden, behoudens machtiging van de burgemeester. De ze machtiging wordt 
slechts gegeven op voorlegging van een document waa ruit het akkoord blijkt 
van de burgemeester van de plaats van bestemming. 
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Voor het vervoer naar een rouwcentrum buiten de gem eente, in afwachting van 
een begrafenis binnen de gemeente, kan door de burg emeester aan een private 
onderneming een permanente toelating worden verleen d. 
Het stoffelijk overschot van een buiten de gemeente  overleden persoon mag 
er niet in bewaring gegeven of teruggebracht worden  zonder machtiging van 
de burgemeester. 
Voor het vervoer naar een rouwcentrum binnen de gem eente, in afwachting van 
een begrafenis buiten de gemeente, kan door de burg emeester aan een private 
onderneming een permanente toelating worden verleen d. 

Artikel 6  

Een niet-geconcedeerd graf wordt minstens 15 jaar b ewaard en kan enkel ver-
wijderd worden nadat gedurende 1 jaar een afschrift  van de beslissing van 
verwijdering aan het graf, alsook aan de ingang van  de begraafplaatsen, is 
bekendgemaakt. 

Artikel 7  

De asurnen dienen begraven te worden in volle grond  op een diepte van ten-
minste 0,8 m of te worden bijgezet in een columbari um dat ter beschikking 
gesteld wordt door het gemeentebestuur. 

Artikel 8  

Asverstrooiingen gebeuren op een hiertoe voorbehoud en asverstrooiingsweide 
door een gemeentelijk aangestelde. 
 
Hoofdstuk 3: Ontgravingen  
 
Artikel 9  
Ontgravingen zijn enkel mogelijk: 
- op bevel van de gerechtelijke overheid 
- bij terugneming van het geconcedeerd perceel of d e nis wegens openbaar  
  belang of dienstnoodwendigheden 
- bij wijziging van de bestemming van de begraafpla ats 
- op verzoek van belanghebbenden, ten vroegste 10 j aar na de begraving,  
  mits vooraf toelating tot herbegraving werd bekom en op een gemeentelijke  
  begraafplaats of een begraafplaats buiten de geme ente, en op voorwaarde  
  dat het stoffelijk overschot onmiddellijk naar de  nieuwe bestemming wordt  
  vervoerd en begraven, mits inachtneming van alle voorschriften terzake. 

Artikel 10  

Dag en uur van de ontgraving worden door de burgeme ester bepaald. De be-
graafplaats dient op dat tijdstip voor het publiek gesloten te worden. Bij 
de ontgraving zullen enkel daartoe gerechtigde pers onen toegelaten worden. 

Artikel 11   

Van de ontgraving wordt door een politieofficier pr oces-verbaal opgemaakt. 
Indien de staat van de kist of de urne het vereist,  schrijft de burgemees-
ter of zijn gemachtigde voor dat ze vernieuwd wordt  of dat elke andere 
maatregel genomen wordt die van aard is de welvoegl ijkheid of de openbare 
gezondheid te beschermen. 

Artikel 12  

De prijs en de betalingsmodaliteiten voor de ontgra ving worden in een re-
tributiereglement vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
Hoofdstuk 4: Graftekens, onderhouds- en beplantings werken  
 
Artikel 13  
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Op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt de plaa tsing, de wegneming, of 
de verbouwing van graftekens en de uitvoering van b eplantingen onder toe-
zicht van de burgemeester of zijn gemachtigde, en d it binnen de uren en 
termijnen die opgelegd worden. 

Artikel 14  

Er mogen enkel werken uitgevoerd worden tijdens de openingsuren van de be-
graafplaatsen. Op zondagen en wettelijke feestdagen  mogen geen werken wor-
den uitgevoerd. 
Alle werken die, als voorbereiding, elders mogelijk  zijn, mogen niet op de 
begraafplaats geschieden. De materialen moeten derh alve zoveel als mogelijk 
geprefabriceerd ter plaatse worden gebracht om de w erken op de begraaf-
plaats tot het volstrekt minimum te beperken. 
De werken moeten binnen de kortst mogelijke termijn  worden voltooid. Zo de 
werken niet werden beëindigd op het sluitingsuur, d an dienen materieel en 
voertuigen van de begraafplaats te worden verwijder d. 

Artikel 15  

Op zondagen en wettelijke feestdagen en vanaf de vo orlaatste werkdag van 
oktober tot en met 2 november, is het verboden, beh oudens toestemming van 
de burgemeester of zijn gemachtigde, op de gemeente lijke begraafplaats 
graftekens te plaatsen, bouw- en beplantings- of aa naardingswerk aan de 
graven uit te voeren, of de graftekens op te kuisen . 

Artikel 16  

De graftekens en de aanplantingen moeten voldoen aa n de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement betreffende de begraafplaat sen. Gedenktekens die 
niet overeenstemmen met de bepalingen van de gemeen telijke reglementering 
dienen aangepast of verwijderd te worden door diege nen in wiens opdracht ze 
geplaatst werden. De betrokkene(n), indien gekend, zullen hiervoor schrif-
telijk in gebreke worden gesteld. Wanneer geen opdr achtge-vers bekend zijn, 
zal een bericht gedurende 1 jaar worden uitgehangen  aan het grafteken en 
aan de ingang van de begraafplaats. Bij gebrek aan herstel binnen een peri-
ode van 1 jaar na de ingebrekestelling of na de aan plakking van het be-
richt, zal het gemeentebestuur overgaan tot verwijd ering van ambtswege. De 
kosten zullen ten laste gelegd worden van de bekend e op-drachtgever(s). 
Op geconcedeerde percelen moet gedurende de hele du ur van de concessie een 
grafteken behouden blijven. 
De opschriften en de grafschriften moeten steeds le esbaar zijn, en zullen 
van die aard zijn om de welvoeglijkheid, de orde en  de aan de doden ver-
schuldigde eerbied te vrijwaren. 

Artikel 17  

De geconcedeerde graven moeten onderhouden worden. Het onderhoud van 
de geconcedeerde percelen en alles wat zich erop be vindt, rust op de 
belanghebbenden. 
Verwaarlozing van een geconcedeerd graf wordt vastg esteld in een akte van 
de burgemeester. Die akte blijft een jaar bij het g raf en aan de ingang van 
de begraafplaats aangeplakt. In de mate van het mog elijke zullen de fami-
lieleden worden verwittigd. 
Na het verstrijken van deze termijn en bij niet-her stelling, kan door het 
college van burgemeester en schepenen een einde gem aakt worden aan de con-
cessie en kan worden overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de ma-
terialen op kosten van de in gebreke blijvende fami lie. 
In geval van dringende noodzakelijkheid kan de burg emeester ambtshalve ver-
waarloosde gedenktekens doen wegnemen zonder verhaa l of aanspraak op ver-
goeding. De dringende noodzaak zal worden vastgeste ld in een akte, opge-
maakt door de burgemeester, die wordt aangeplakt aa n het graf en aan de in-
gang van de begraafplaats, en zal worden verstuurd aan een gekende nabe-
staande of belanghebbende. 
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Het college van burgemeester en schepenen kan een l ijst opmaken van graven 
met lokaal historisch belang die als kleine onroere nde erfgoedelementen 
kunnen worden beschouwd. De graven op deze lijst di enen 50 jaar te worden 
bewaard en het onderhoud rust op de gemeenteoverhei d. 

Artikel 18   

Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van de op de graven ge-
plaatste voorwerpen. 
 
Hoofdstuk 5: Ordemaatregelen  

Artikel 19  

De begraafplaatsen zijn alle dagen toegankelijk voo r het publiek op volgen-
de uren: 
- van 1 april tot en met 30 september: van 08.00 uu r tot 21.00 uur 
- van 1 oktober tot en met 31 maart: van 08.00 uur tot 17.00 uur.  
Voor dienstnoodwendigheden kunnen de begraafplaatse n, tijdens deze open-
ingsuren op bevel van de burgemeester, tijdelijk vo or het publiek gesloten 
worden. 
De begraafplaatsen mogen enkel betreden worden door  voetgangers, vervoer-
middelen van gehandicapte personen, lijkwagens ter gelegenheid van begra-
fenissen, en andere voertuigen mits machtiging van de burgemeester of zijn 
aangestelde. 
Het is verboden de begraafplaats te betreden met di eren. 

Artikel 20  

Op de begraafplaatsen is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding 
aan te nemen of manifestatie op touw te zetten die de welvoeglijkheid van 
de plaats, de orde en de eerbied voor de doden stoo rt of kan storen. 

Artikel 21  

Op de begraafplaatsen is het aanbrengen van elke aa nplakking, reclame, op-
schriften en voorwerpen die niet voorzien zijn in d e wet op de begraaf-
plaatsen en de lijkbezorging, verboden. 

Artikel 22  

Het is verboden op de begraafplaatsen te leuren, ge lijk welke voorwerpen 
uit te stallen of te verkopen of zijn diensten aan te bieden tegen beta-
ling. 

Artikel 23  

Het is verboden papier, verpakkingsmiddelen en soor tgelijk of ander afval 
op de begraafplaatsen achter te laten, behoudens in  de ter beschikking 
staande containers. 
 
Artikel 24  
Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een gemeentelijke admini-
stratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Afdeling VI: Uitvliegen van duiven  

 
Artikel 1  
1.1.  Het is verboden alle soorten duiven, die niet aan p rijskampen deel-

nemen, te laten uitvliegen, de lossingsdag van prij skampen erkend 
door de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond  en waaraan, zo 
dit in de week geschiedt, voldoende ruchtbaarheid w erd gegeven via de 
plaatselijke pers. 
Indien de prijskamp vroeger gesloten wordt, geldt d it verbod enkel 
tot één uur na de sluiting van de prijskamp. 

1.2. Ingeval van overmacht, slecht weer of andere o orzaken, waarbij de 
vluchten niet op de vermelde dagen worden gehouden,  geldt dit verbod 
voor de daaropvolgende dag en is de medekampende li efhebber verplicht 
kenbaar te maken dat de duiven niet op de voormelde  datum werden ge-
lost. 

 
Artikel 2  
Elke handeling die de medekampende liefhebber schad e kan toebrengen, is te 
allen tijde verboden. Hieronder wordt o.a. verstaan : lawaai maken, slaan op 
-, zwaaien met - of ophangen van allerlei voorwerpe n in de nabijheid van de 
hokken, opstellen van molentjes, draaiende voorwerp en en in het algemeen 
elke daad of handeling die de dieren kan doen op- o f afschrikken. 
 
Artikel 3  
Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een gemeentelijke admini-
stratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Afdeling VII: Vissen op het Speeksel  

 
Artikel 1  
Elke inwoner van de gemeente Ravels kan een vergunn ing bekomen om te vissen 
op de gemeentelijke visvijver “Het Speeksel”. Deze vergunning blijft geldig 
voor een periode van 1 jaar. 
 
Artikel 2  
Ook niet-inwoners kunnen een vergunning bekomen om te vissen op de gemeen-
telijke visvijver “Het Speeksel”. Deze vergunning b lijft geldig voor een 
periode van 1 maand. 
 
Artikel 3  
De vergunningen zoals bedoeld in artikelen 1 en 2 k unnen kosteloos bekomen 
worden bij de dienst communicatie/onthaal in het ge meentehuis. 
 
Artikel 4  
Het is enkel toegelaten om met een hengel te vissen . Het is verboden met 
meer dan twee hengels tegelijk te vissen. Een henge l mag ten hoogste van 
één enkelvoudige of meervoudige haak voorzien zijn.  Een schepnet mag alleen 
gebruikt worden om vissen te landen die met een hen gel gevangen zijn. Alle 
andere tuigen waarmee vis gevangen kan worden, zijn  verboden. 
 
Artikel 5  
Hengels dienen binnen handbereik te worden opgestel d. De maximum toegelaten 
afstand tussen hengelaar en hengel bedraagt 3 m. 
 
Artikel 6  
Tijdens de periode van 16 juni tot 30 september mag  er gevist worden van 
een half uur vóór zonsopgang tot een half uur vóór zonsondergang. Het is 
verboden te vissen van 1 oktober tot 15 juni. 
 
Artikel 7  
Elke gevangen vis moet steeds onmiddellijk en voorz ichtig in het water van 
herkomst worden vrijgelaten. 
 
Artikel 8  
Het is verboden te vissen wanneer het peil van het water abnormaal laag is. 
Deze tijdelijke maatregel worden via informatiebord en kenbaar gemaakt. 
 
Artikel 9  
Het is verboden: 
- gebruik te maken van levende of dode aasvisjes; 
- gebruik te maken of in het bezit te zijn van nach tlijnen, fuiken e.d.; 
- gebruik te maken van producten die de vis bedwelm en of uit zijn normale  
  toestand brengen; 
- visstekken te installeren; 
- gebruik te maken van een leefnet of een ander mid del om vis te bewaren. 
 
Artikel 10  
Er mag slechts gevist worden vanop de oever. 
 
Artikel 11  
Visplaatsen mogen niet voorbehouden worden noch voo r zichzelf noch voor an-
deren. De eerste aanwezige mag een plaats bezetten.  Na het vissen is de 
visser verplicht zijn plaats op te ruimen. Het is v erboden enige wijziging 
aan de aard, het niveau of de beplanting van de oev er te brengen. Behalve 
visvoer is het verboden iets in het water achter te  laten. 
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Artikel 12  
Elke vergunninghouder en bezoeker is verplicht gevo lg te geven aan de on-
derrichtingen van de lokale politie, de gemeentelij ke toezichters en de be-
ambten van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
Artikel 13  
De vergunning van personen die handelen in tegenstr ijd met onderhavig re-
glement, kan ingetrokken worden. 
 
Artikel 14  
Inbreuken op dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke admini-
stratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Afdeling VIII: Poortje Pik  

 
Artikel 1  
Het volksgebruik ‘Poortje Pik’, waarbij losliggende  en andere voorwerpen 
naar het centrum van een gemeente worden gebracht i n de nacht van 30 april 
2009 op 01 mei 2009 tussen 22.00 en 07.00 uur, word t op het grondgebied van 
de gemeenten Ravels, Retie en Arendonk verboden. 
 
Artikel 2  
Het is verboden om opzettelijk andermans onroerende  eigendommen te bescha-
digen. 1 
 
Artikel 3  
Onverminderd de gevallen omschreven in boek II, tit el IX, hoofdstuk III van 
het strafwetboek, is het verboden opzettelijk ander mans roerende eigendom-
men te beschadigen of te vernielen. 2 
 
Artikel 4  
Het is verboden om voorwerpen afkomstig van private  eigendommen en van het 
openbaar domein mee te nemen, bij zich te houden en /of oneigenlijk te ge-
bruiken zonder de expliciete instemming van de eige naar van deze voorwer-
pen. 
 
Artikel 5  
Onverminderd de bevoegdheid van de politieambtenare n tot bestuurlijke aan-
houding overeenkomstig artikel 31 van de Wet op het  politieambt, worden de 
inbreuken: 
- op artikel 1 en 4 van deze verordening bestraft m et een gemeentelijke ad-  
  ministratieve geldboete van maximaal 250,00 EUR, voor zover wetten, de 
  creten, algemene of provinciale verordeningen, op  dit vlak geen andere  
  sancties voorzien. 
- op artikel 2 en 3 van deze verordening bestraft m et de respectievelijke   
  straffen bepaald in het strafwetboek of met een a dministratieve geldboete  
  van maximum 250,00 EUR. 

                                                 
1 De Wet van 25 januari 2007 tot bestraffing van gr affiti en van beschadiging van onroerende 
eigenommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentew et, B.S. 20 februari 2007 heeft het opzet-
telijk beschadigen van andermans onroerende goedere n opnieuw onder de strafwet gebracht, met 
name onder artikel 534ter Strafwetboek. Bovendien w erd de Nieuwe Gemeentewet aangepast zodat 
deze bepaling tevens kan worden opgenomen in een po litiereglement, waarbij GAS kunnen worden 
voorzien. Indien de gemeente dit doet, zal een over treding van de bepaling zowel een straf-
rechtelijke als een administratieve inbreuk vormen (= gemengde inbreuk), waarbij de strafrech-
telijke procedure voorrang heeft op de administrati eve procedure. Het PV wordt overgemaakt aan 
het parket. Een kopie wordt toegestuurd aan de geme entelijke sanctionerende ambtenaar. In het 
geval van een ‘minder ernstige’ gemengde inbreuk (b v. het opzettelijk beschadigen van ander-
mans onroerende goederen) kan de sanctionerende amb tenaar een boete opleggen na afloop van de 
termijn van 2 maanden, behalve wanneer de procureur  des Konings hem heeft gemeld dat een op-
sporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek wordt o pgestart, dat er vervolging wordt ingesteld 
of dat hij het dossier seponeert bij gebrek aan vol doende bewijslast. Antwoordt de procureur 
niet binnen deze termijn, dan kan enkel nog een adm inistratieve sanctie worden opgelegd.  
2 De wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 20 05  heeft artikel 559, 1° terug in het 
strafwetboek opgenomen. Dit artikel luidt: “Zij die  buiten de gevallen omschreven in boek II, 
titel IX, hoofdstuk III van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadi-
gen of vernielen.” Ook hier heeft de gemeente de mo gelijkheid om deze bepaling op te nemen in 
een politiereglement, waarbij GAS kunnen worden voo rzien. Indien de gemeente dit doet, zal een 
overtreding van de bepaling zowel een strafrechteli jke als een administratieve inbreuk vormen 
(= gemengde inbreuk), waarbij de strafrechtelijke p rocedure voorrang heeft op de administra-
tieve procedure. Het PV wordt overgemaakt aan het p arket. Een kopie wordt toegestuurd aan de 
gemeentelijke sanctionerende ambtenaar. In het geva l van een ‘minder ernstige’ gemengde in-
breuk (bv. het opzettelijk beschadigen van anderman s roerende goederen) kan de sanctionerende 
ambtenaar een boete opleggen na afloop van de termi jn van 2 maanden, behalve wanneer de procu-
reur des Konings hem heeft gemeld dat een opsporing sonderzoek of gerechtelijk onderzoek wordt 
opgestart, dat er vervolging wordt ingesteld of dat  hij het dossier seponeert bij gebrek aan 
voldoende bewijslast. Antwoordt de procureur niet b innen deze termijn, dan kan enkel nog een 
administratieve sanctie worden opgelegd. 
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Afdeling IX: Gemeentelijke parken, speelpleinen, sp ort- en recreatiecentra  

 
Artikel 1: Toepassingsgebied  
Deze politieverordening is van toepassing op de par ken, speelpleinen, 
sport- en recreatiecentra. 
 
Artikel 2  
In de hoger genoemde parken, speelpleinen, sport- e n recreatiecentra is het 
behoudens in geval van vergunning van de burgemeest er verboden: 
1 aanwezig te zijn buiten de openingsuren vermeld op de aanwijzingsborden 

aan de toegangen, behoudens in het kader van gebeur tenissen georgani-
seerd door verenigingen die daarvoor een toelating hebben van het ge-
meentebestuur; 

2 heestermassieven, bloemperken, al dan niet afgeslot en grasperken te 
betreden of te laten betreden tenzij het daarvoor a angelegde speel- en 
of ligweiden betreffen; 

3 grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te 
halen; 

4 afsluitingen te beklimmen; 
5 in bomen te klauteren; 
6 er motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden te p laatsen, achter te 

laten of te parkeren. Aanhangwagens, reclamevoertui gen alsmede auto's 
en slepen met een hoogst toegelaten gewicht van mee r dan 3,5 ton zijn 
er eveneens verboden, behoudens dienstvoertuigen en  voertuigen van le-
veranciers; 

7 enige handelsactiviteit uit te oefenen behoudens vo orafgaande toelating 
van de burgemeester; 

8 dieren te laten baden in de waters; 
9 zich te gedragen, te spelen of sport te beoefenen o p een wijze die ge-

vaarlijk of hinderlijk is voor zichzelf of voor de aanwezigen; 
10  voor de bezoekers, om muziekinstrumenten en/of gelu idstoestellen zoals 

radio's te gebruiken (uitgezonderd de zgn. walkman,  discman, mp-3speler 
of ander geluidstoestel met “oortjes”); 

11  het park, speelplein en/of speelweide op eender wel ke manier te veront-
reinigen; 

12  rijwielen en bromfietsen te plaatsen tegen bomen, p lantsoenen, banken 
of monumenten. 

Deze verbodsbepalingen gelden niet voor de daartoe aangestelde personen in 
het kader van hun onderhoudswerken. 
 
Artikel 3  
Behoudens op de daartoe voorbehouden en als dusdani g gesignaleerde plaatsen 
is het verboden er: 
1 met voertuigen te rijden, stil te staan of te parke ren. Dit verbod 

geldt niet voor fietsen bestuurd door kinderen van 9 jaar of jonger; 
2 te varen of om het even welke watersport te beoefen en; 
3 te vissen of dieren te vangen of achter te laten; 
4 open vuren aan te leggen of barbecues te houden; 
5 ruitersport te beoefenen; 
6 te kamperen of er de nacht door te brengen; 
7 de bevroren waters te betreden; 
8 te zwemmen. 
 
Artikel 4  
In de hoger genoemde parken, speelpleinen, sport- e n recreatiecentra is het 
verplicht: 
1 huisdieren aan de leiband te houden. De gebruikte l engte van de leiband 

mag niet meer dan 1,5 m bedragen; 
2 de voorziene infrastructuur op een normale wijze te  gebruiken; 
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3 papier en andere afval in de aangebrachte vuilnisba kken te werpen; 
4 rijwielen en bromfietsen te stallen in de daartoe v oorziene plaatsen. 
5 zich te gedragen naar de richtlijnen die ter plaats e door middel van 

aanwijzingen op borden of door enig ander middel te r kennis worden ge-
bracht. 

 
Artikel 5  
Huisdieren zijn verboden in de sporthallen, zwembad en, strandzones en lig-
weiden, behalve de diensthonden van hulp- en ordedi ensten en de blindenge-
leidehonden. 
 
Artikel 6  
Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk s chikken naar de richt-
lijnen van de verantwoordelijken of hun aangestelde n. 
 
Artikel 7  
De gangen en kleedkamers van de zwembaden, de sport terreinen en sporthallen 
mogen slechts betreden worden door de deelnemers aa n de desbetreffende 
sportbeoefening. Andere personen mogen zich slechts  in de voor het publiek 
bestemde plaatsen bevinden. 
 
Artikel 8  
In de speeltuinen mogen de kinderspeeltuigen enkel gebruikt worden door 
kinderen tot 12 jaar.  
 
Artikel 9: Strafsanctie  
Inbreuken op de artikelen 2, 3, 4, 5, 7 en 8 worden  gestraft met een admi-
nistratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Afdeling X: Plaatsing en gebruik van een sleutelklu is t.b.v. de brandweer  

 
Artikel 1  
Elke eigenaar van een gebouw of een terrein kan in het kader van de brand-
bestrijding verplicht worden een sleutelkluis te pl aatsen op verzoek van de 
dienstchef van de gemeentelijke brandweerdienst, wa arin de sleutels bewaard 
worden die toegang geven tot enerzijds de site en a nderzijds de gebouwen. 
Reden hiervoor is de toegankelijkheid tot het terre in en de gebouwen te ga-
randeren voor de gemeentelijke brandweerdienst bij eventuele interventies 
buiten de werkuren. 
 
Artikel 2  
Elke eigenaar van een gebouw of een terrein kan op vrijwillige basis een 
sleutelkluis plaatsen als bedoeld in artikel 1. Alv orens over te gaan tot 
plaatsing van dit sleutelkluisje dient er contact o pgenomen te worden met 
de dienstchef van de gemeentelijke brandweerdienst.  In overleg wordt het 
deelnameformulier ingevuld en ondertekend, waarna d e gemeentelijke brand-
weerdienst de opdracht geeft aan de desbetreffende firma om over te gaan 
tot plaatsing van de muursleutelkluis.  
 
Artikel 3  
In het sleutelkluisje plaatst de eigenaar, huurder of gebruiker van het ge-
bouw of terrein in kwestie één sleutel (liefst een loper), waarmee de 
brandweer zich in geval van nood toegang kan versch affen tot het terrein 
en/of de gebouwen. 
 
Artikel 4  
De gemeentelijke brandweerdienst beschikt over een moedersleutel die als 
enige past op alle sleutelkluizen.  
De kluis zelf bestaat in buisvorm of in koffervorm en bevat een sleutel 
(liefst een loper) of sleutels (minder aangeraden) die toegang verschaffen 
tot het bedrijf of de instelling. Deze kluis moet i n de onmiddellijke na-
bijheid van de toegang worden ingemetseld of bevest igd. 
 
Artikel 5  
Er dient rekening gehouden te worden met de overeen komst die de gemeente-
lijke brandweerdienst heeft afgesloten voor het lev eren, aanbrengen en fac-
tureren van de muursleutelkluis.  
 
Artikel 6  
Onmiddellijk na ingebruikname van een geplaatste sl eutelkluis, wordt de be-
voegde brandweer hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht door de ei-
genaar, van gebouw of terrein in kwestie. Er zal in  samenspraak met de ge-
meentelijke brandweerdienst bekeken worden welke sl eutel in de sleutel-
kluis geplaatst zal worden. 
 
Artikel 7  
Technische voorschriften voor plaatsing van de sleu telkluis. 
Behalve indien anders opgelegd door de bevoegde bra ndweer, wordt de sleu-
telkluis als volgt geplaatst: 
7.1. In de omgeving van de hoofdingang van het bedr ijf, gebouw of terrein; 
7.2. Verankerd in de gevel of in een solide constru ctie, zodat hij niet 

verwijderd kan worden; 
7.3. Op een hoogte van ca. 2 meter, in de onmiddell ijke omgeving van de 

hoofdingang van het gebouw of terrein, met dien ver stande dat de 
sleutelkluis in geval van brand bereikbaar moet bli jven; 

7.4. Beschermd tegen atmosferische omstandigheden d oor een bijgeleverde 
afschermklep (diameter 55 mm). 

 
Artikel 8  
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De eigenaar, huurder of gebruiker van het gebouw of  terrein is ervoor ver-
antwoordelijk dat: 
8.1. De afschermklep niet overschilderd of op enige  manier aan het zicht 

onttrokken wordt; 
8.2. De sleutelkluis permanent bereikbaar is; 
8.3. Zich in de sleutelkluis steeds de passende toe gangssleutel bevindt; 
8.4. De brandweerkoker regelmatig gecontroleerd wor dt en dat eventuele de-

fecten onmiddellijk hersteld worden. 
 
Artikel 9  
Bij elke voorgenomen herschikking van gebouw of ter rein die van invloed kan 
zijn op de plaats en/of bereikbaarheid van de sleut elkluis, wordt de be-
voegde brandweer vooraf schriftelijk verwittigd. 
 
Artikel 10  
De eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of  terrein waar een sleu-
telkluis in gebruik is, moet bij elke verandering v an eigendom, verhuring 
of gebruik ervan dit vooraf schriftelijk melden aan  de bevoegde brandweer. 
 
Artikel 11  
Elke nieuwe eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of terrein waar 
een sleutelkluis in gebruik is, is gehouden om de a ankoop, de huur of het 
gebruik schriftelijk te melden aan de bevoegde bran dweerdienst. 
 
Artikel 12: Strafsanctie  
Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een gemeentelijke admini-
stratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Afdeling XI: Brandveiligheid in publiek toegankelij ke gebouwen  

 
INHOUDSTABEL 
 
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen  
 
Hoofdstuk 2: Maatregelen tot het voorkomen en bestr ijden van brand  
 Deel 1 Toepassingsgebied 
 Deel 2 Bepaling van het maximum aantal toegelaten personen 
 Deel 3 Definities 
   Algemene definities 
  Definities inzake weerstand tegen brand 
  Definities inzake reactie bij brand 
    Bepalingen 
    Proefmethoden 
 
Hoofdstuk 3: Inrichtingen toegankelijk voor het pub liek waar maximaal 9 
personen toegang kunnen hebben  
A Nieuw te bouwen inrichtingen  
 Deel 1 Bouwtechnische eisen 
 Deel 2 Uitgangen en trappen 
 Deel 3 Technische installaties 
 Deel 4 Brandbestrijdingsmiddelen 
 Deel 5 Organisatie 
B Inrichtingen die verbouwd of gerenoveerd worden 
 Deel 1 Bouwtechnische eisen 
 Deel 2 Uitgangen en trappen 
 Deel 3 Technische installaties 
 Deel 4 Brandbestrijdingsmiddelen 
 Deel 5 Organisatie 
C Bestaande inrichtingen 
 Deel 1 Bouwtechnische eisen 
 Deel 2 Uitgangen en trappen 
 Deel 3 Technische installaties 
 Deel 4 Brandbestrijdingsmiddelen 
 Deel 5 Organisatie 
 
Hoofdstuk 4: Inrichtingen toegankelijk voor het pub liek waar maximaal 49 
personen toegang kunnen hebben  
A Nieuw te bouwen inrichtingen  
 Deel 1 Bouwtechnische eisen 
 Deel 2 Uitgangen en trappen 
 Deel 3 Technische installaties 
 Deel 4 Brandbestrijdingsmiddelen 
 Deel 5 Organisatie 
B Inrichtingen die verbouwd of gerenoveerd worden 
 Deel 1 Bouwtechnische eisen 
 Deel 2 Uitgangen en trappen 
 Deel 3 Technische installaties 
 Deel 4 Brandbestrijdingsmiddelen 
 Deel 5 Organisatie 
C Bestaande inrichtingen 
 Deel 1 Bouwtechnische eisen 
 Deel 2 Uitgangen en trappen 
 Deel 3 Technische installaties 
 Deel 4 Brandbestrijdingsmiddelen 
 Deel 5 Organisatie 
 
Hoofdstuk 5: Inrichtingen toegankelijk voor het pub liek waar 50 personen en 
meer toegang kunnen hebben  
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A Nieuw te bouwen inrichtingen  
 Deel 1 Bouwtechnische eisen 
 Deel 2 Uitgangen en trappen 
 Deel 3 Technische installaties 
 Deel 4 Brandbestrijdingsmiddelen 
 Deel 5 Organisatie 
B Inrichtingen die verbouwd of gerenoveerd worden 
 Deel 1 Bouwtechnische eisen 
 Deel 2 Uitgangen en trappen 
 Deel 3 Technische installaties 
 Deel 4 Brandbestrijdingsmiddelen 
 Deel 5 Organisatie 
C Bestaande inrichtingen 
 Deel 1 Bouwtechnische eisen 
 Deel 2 Uitgangen en trappen 
 Deel 3 Technische installaties 
 Deel 4 Brandbestrijdingsmiddelen 
 Deel 5 Organisatie 
 
Hoofdstuk 6: Controle, afwijkingen en administratie ve maatregelen  
 
Hoofdstuk 7: Pictogrammen  
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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen  
 
Artikel 1  
1.1.  De exploitant van een inrichting toegankelijk  voor het publiek, is  

verplicht: 
-  ten minste 1 maand vóór de opening van de inrichtin g aan de burge-

meester de openingsdatum van de inrichting mede te delen bij aan-
getekend schrijven; 

-  zich er van te vergewissen dat aan alle maatregelen  tot het voor-
komen en bestrijden van brand, opgenomen in dit reg lement, voldaan 
is vooraleer zijn inrichting te openen. 

1.2.  Onverminderd de voorschriften opgenomen in di t reglement, neemt de 
exploitant de nodige maatregelen, door de omstandig heden aangewezen 
om: 
-  brand te voorkomen; 
-  ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestr ijden; 
-  in geval van brand een veilige en snelle ontruiming  van de aanwe-

zige personen te verzekeren en de hulp van de brand weerdienst on-
middellijk in te roepen. 

1.3. Voor de nieuw op te richten publiek toegankeli jke lokalen of uitbrei-
dingen zijn de basisnormen voor de preventie van br and en ontploffing 
en het ARAB eveneens van toepassing. 

 
Hoofdstuk 2: Maatregelen tot het voorkomen en bestr ijden van brand  

Deel 1: Toepassingsgebied  

 
Artikel 2  
1.2. De bepalingen van dit reglement zijn van toepa ssing op alle inrich-

tingen of delen van inrichtingen, die toegankelijk zijn voor het pu-
bliek, ook al worden ze éénmalig of sporadisch voor  het publiek open-
gesteld. 

2.2. Deze bepalingen gelden eveneens voor: 
-    die inrichtingen waar het publiek slechts onder b epaalde voorwaar-

den wordt toegelaten 
- die lokalen of gebouwen die in oorsprong niet voor dergelijke ac-

tiviteiten geconcipieerd werden en enkel wanneer er  een dergelijke 
publieke activiteit gehouden wordt. 

2.3. Dit reglement is van toepassing op alle gebouw en, lokalen of plaatsen 
waar het publiek kosteloos of tegen betaling toegan g heeft. Hieronder 
wordt verstaan: zalen, restaurants, parochiezalen, kantines, drankge-
legenheden, cafés, tavernes, verbruikszalen, fritur en, dansgelegenhe-
den, discotheken, bars, snackbars, eethuizen, verga derzalen, feestza-
len, sportzalen, schietstanden, winkelruimten, jeug dherbergen, bios-
copen, culturele centra, dienstencentra, congrescen tra, … De vermelde 
lijst is niet limitatief. 

2.4. Zij gelden niet voor:  
- installaties in openlucht en inrichtingen in tijdel ijke construc-

ties zoals tenten en kermisinrichtingen 
- voor publiek toegankelijke inrichtingen waarop uit hoofde van 

brandveiligheid en in het kader van de hoofdfunctie  van de inrich-
ting, een andere reglementering van toepassing is, met uitzonde-
ring van de basisnormen voor de preventie van brand  en ontploffing 
en het ARAB. 

Deel 2: Bepaling van het maximum aantal toegelaten personen  

 
Artikel 3  
Het maximum aantal toegelaten personen wordt vastge steld aan de hand van 
volgende criteria: 
A Op basis van het aantal zitplaatsen of vloeropper vlakte:  
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 1.  Indien geen vaste zitplaatsen: 
   Algemeen : 

-  in inrichtingen toegankelijk voor het publiek: één persoon per 1 
m² totale publiek toegankelijke oppervlakte 

   Uitgezonderd: 
-  op dansvloer: drie personen per 1 m² totale publiek  toegankelijke  

oppervlakte 
-  in winkels: één persoon per 3 m² totale publiek toe gankelijke op-

pervlakte 
-  in zalen: twee personen per 1 m² totale publiek toe gankelijke op- 

pervlakte. 
 2. Waar uitsluitend vaste zitplaatsen zijn aangebr acht: 

-  het aantal vaste zitplaatsen. 
B Op basis van het aantal uitgangen  

Het berekenen van het aantal uitgangen moet gesteun d zijn op de onder-
stelling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle  personen van een ver-
dieping zich samen naar de lagere verdieping begeve n en dat deze al ont-
ruimd is, als zij er aankomen. 

 -  1 uitgang: maximum aantal = 99 personen  
 -   2 uitgangen: maximum aantal = 499 personen  

-   2 + n uitgangen: waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter 
dan de deling door 1 000 van de maximale bezetting van het comparti-
ment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 perso nen bedraagt. 

C Op basis van de nuttige breedte van de uitgangen  
De nuttige breedte van de vluchtruimtes (trappen, o verlopen, evacuatiewe-
gen…) wordt als volgt bepaald: 
-  in geval van evacuatiewegen, deuren, vluchtterrasse n en hellende toe-

gangen: nuttige breedte (cm) = aantal personen maal  1 cm 
-  voor trappen die naar de uitgangen dalen: nuttige b reedte (cm) = aan-

tal personen maal 1,25 cm;  
-  voor trappen die naar de uitgangen stijgen: nuttige  breedte (cm) = 

aantal personen maal 2 cm 

Deel 3: Definities  

 
Artikel 4: Algemene definities  
4.1. Brandpreventie:  het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omsch re-

ven in artikel 1 van de wet van 30 juli 1979 betref fende de preventie 
van brand en ontploffing en betreffende de verplich te verzekering van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijk e gevallen.  

4.2. Brand:  het geheel van de verschijnselen behorend bij een niet-gecon-
troleerde schadebrengende verbranding.  

4.3. Toegangswegen brandweer:  de toegangswegen tot de inrichting worden 
bepaald in akkoord met de brandweer, die als leidra ad de basisnormen 
hanteert. Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels , uitkragende de-
len of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel to egelaten indien 
daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch 
de actie van de brandweer in het gedrang komt. 

4.4.  Wand:  al dan niet verticaal bouwelement dat twee volumes  scheidt; een 
binnenwand bevindt zich tussen twee binnenomgevinge n; een buitenwand 
bevindt zich tussen een binnen- en een buitenomgevi ng.  

4.5. Compartiment:  deel van een gebouw begrensd door wanden die de br and-
voortplanting naar het aanliggende compartiment of compartimenten ge-
durende een bepaalde tijd dienen te beletten. Een c ompartiment is al 
dan niet onderverdeeld in lokalen. 

4.6.  Oppervlakte van een compartiment:  horizontale bruto-oppervlakte zon-
der enige aftrek gemeten tussen de binnenvlakken de r compartimentwan-
den.  
-  Totale oppervlakte:  Is de totale bruto-oppervlakte van de ganse 

inrichting, d.w.z. zowel van de publiek toegankelij ke als van de 
niet toegankelijke lokalen en delen. 



________________________________________________________________________
Uniform gemeentelijk politiereglement: afzonderlijk  Deel C 

37 

-  Totale publiek toegankelijke oppervlakte: 
Onder de totale oppervlakte van de voor het publiek  toegankelijke 
lokalen en delen, dient verstaan de oppervlakte die  binnen de mu-
ren van de publiek toegankelijke lokalen (aanhorigh eden zoals 
toiletten, vestiaires e.a. niet inbegrepen) gemeten  wordt, zonder 
aftrek van de oppervlakte bezet door toonbanken, ta pkasten en an-
der meubilair of goederen. 

4.7.  Structurele elementen:  de bouwelementen die de stabiliteit van het 
geheel of van een gedeelte van het gebouw verzekere n (zoals kolommen, 
dragende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en  andere essentiële 
delen die het geraamte of skelet van het gebouw vor men) en die bij 
bezwijken aanleiding geven tot voortschrijdende ins torting; voort-
schrijdende instorting treedt op indien het bezwijk en van een con-
structieonderdeel aanleiding geeft tot bezwijken va n onderdelen van 
het gebouw die zich niet bevinden in de onmiddellij ke omgeving van 
het beschouwde onderdeel en indien de draagkracht v an het overblij-
vende bouwwerk onvoldoende is om de optredende bela sting te dragen.  

4.8. Onafgewerkte vloer:  horizontale ruwe wand, dragend en scheidend, en 
omvattend: de dragende delen, de vloerplaten, de tu ssenliggers en de 
eventuele vulling, waarbij het geheel de ruwbouw va n de vloer vormt.  

4.9.  Plafond:  bedekking en/of bescherming van het ondervlak van de onafge-
werkte vloer, die bijdragen tot het bekomen van de vereiste Rf van de 
afgewerkte vloer.  

 Tussen de onafgewerkte vloer en het plafond kan er  een afgesloten 
ruimte zijn.  

4.10. Afgewerkte vloer:  horizontale wand die de scheiding vormt tussen een  
bouwlaag van een gebouw en de onmiddellijk hogere o f onmiddellijk la-
gere bouwlaag; deze wand omvat gewoonlijk de volgen de drie delen:  

-  de vloerbedekking (eventueel samengesteld uit: rokk en, isolatie-
lagen, zwevende vloeren, …)  

-  de onafgewerkte vloer  
-  het plafond.  

4.11. Vals plafond:  horizontaal element, aangebracht onder de afgewerk te 
vloer om een ruimte hieronder te begrenzen.  

4.12. Optrede:  is de verticale projectie van de afstand tussen twe e opeen-
volgende trapneuzen. 

4.13. Aantrede:  is de horizontale projectie van de afstand tussen t wee op-
eenvolgende trapneuzen, gemeten op de looplijn. 

4.14. Technisch lokaal of ruimte:  lokaal of ruimte waarin vaste toestellen 
of installaties zijn opgesteld, verbonden met het g ebouw, en dat 
(die) enkel toegankelijk is voor de personen belast  met bediening, 
toezicht, onderhoud of herstelling.  

4.15. Zaal:  is een multifunctioneel vertrek waar publiek wordt toegelaten. 
4.16. Tijdelijke inrichting/tijdelijke constructie:  is een inrichting of 

een constructie waarvoor men geen stedenbouwkundige  vergunning dient 
aan te vragen. Voorbeeld: tent, marktkraam, kermis…  

4.17. Tent:  de inrichting in een tijdelijke constructie welke n iet op wie-
len staat, die bij elke gelegenheid dient gereconst rueerd te worden 
en waarin activiteiten met een publiek karakter zul len plaatsvinden. 

4.18. Terras:  een afgescheiden ruimte met zitjes waar men kan uit rusten of 
iets kan consumeren. 

-  buitenterras: in de openlucht, met een uitdrukkelij k karakter van 
buitenruimte bv. niet-overdekte buitenruimte  

-  binnenterras: uitgebouwde overdekte ruimte aan een inrichting bv.  
veranda  

4.19. Aanrechtkeuken:  is een vertrek bestemd voor het beperkt gereedmaken  
van koude en warme spijzen met behulp van apparaten  welke zichzelf na 
verloop van tijd automatisch uitschakelen (voorbeel d: waterkoker, 
toaster, microgolfoven, …) en dit is een vertrek be stemd voor het be-
waren van eetwaren, keukengereedschap, …  
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4.20. Dansvloer:  hieronder dient men te verstaan de vrije vloeropper vlakte 
van de inrichting waar gedanst wordt.  

4.21. Vaste zitplaatsen:  zijn onderling van elkaar gescheiden zitplaatsen, 
welke in de vloer van de inrichting vast verankerd worden. 

4.22. Deur:  is een bouwelement, dat in een wandopening geplaats t wordt, be-
stemd om doorgang mogelijk te maken en te verhinder en; de deur bevat 
een vast gedeelte (deuromlijsting met of zonder bov enpaneel en/of 
zijpanelen), een beweegbaar gedeelte (deurvleugel),  ophangings-, be-
dienings- en sluitingsorganen en de verbinding met de ruwbouw.  
-  Zelfsluitende deur:  deur uitgerust met een inrichting die in nor-

male werkingsvoorwaarden bestendig tot sluiten gedr even wordt 
-  Bij brand zelfsluitende deur:  deur uitgerust met een automatisch 

toestel dat ze bij brand tot sluiten dwingt 
-  Branddeur:  deur die gelijktijdig voldoet aan de definities inz ake  

weerstand tegen brand 
4.23. Autonome stroombron:  elektrische energiebron waarvan het debiet onaf-

hankelijk is van de in normale dienst gebruikte bro n(nen); zij is in 
staat om gedurende een bepaalde tijd installaties o f toestellen te 
voeden waarvan het in dienst houden onmisbaar is.  

  Deze autonome stroombron kan bestaan uit een aans luiting op het open-
baar laagspanningsnet wanneer, in normale dienst, d e stroomvoeding 
voortkomt van een statische transformator die aange sloten is op het 
hoogspanningsnet en die in of nabij het gebouw staa t. Deze oplossing 
is toegelaten indien bij onderbreking van het hoogs panningsnet het 
openbaar laagspanningsnet in werking blijft. Dit wo rdt geattesteerd 
door de elektriciteitsmaatschappij. 

4.24. Evacuatieniveau:  bouwlaag die de uitgang(en) bevat waardoor de evac u-
atie naar buiten mogelijk is. Deze uitgangen leiden  naar de openbare 
weg of naar een ruimte vanwaar die bereikbaar is.  

4.25. Ontdekking, detectie, melding, waarschuwing, alarm  
   Een brand kan worden:  
   - ontdekt door één of meer personen;  
   - gedetecteerd door één of meer automatische mid delen.  

   De melding bestaat erin de brandweer te informer en over de ontdekking 
of de detectie van een brand.  

  De waarschuwing behelst het doorgeven van de ontd ekking of de detec-
tie van een brand aan de organisatorisch daarbij be trokken personen.  

  Het alarm beveelt de gebruikers hun compartiment te verlaten.  
4.26. Oprichting:  een lokaal bouwen met het doel er een publiek toega nke-

lijke bestemming aan te geven. 
4.27. Inrichting:  in een pas opgericht gebouw een lokaal een publiek toe-

gankelijke bestemming geven. Een lokaal dat niet on derworpen is aan 
onderhavig reglement van bestemming en/of aard wijz igen zodanig dat 
het onderworpen wordt aan het reglement.  

4.28. Herinrichting/renovatie:  dit is een bestaand lokaal, dat onderworpen 
is aan onderhavig reglement, zodanig wijzigen dat v an de oude inrich-
ting weinig of niets overblijft.  

4.29. Uitbreiden:  dit is een lokaal toegankelijk voor het publiek in opper-
vlakte vergroten. Wanneer de uitbreiding gebeurt bu iten het lokaal 
toegankelijk voor publiek dient de uitbreiding met haar bijhorende 
evacuatiewegen aan onderhavig reglement te voldoen.   

4.30. Principe van goed vakmanschap : de technische uitrustingen van de in-
richting moeten goed ontworpen, geplaatst en onderh ouden worden vol-
gens alle geldende regels van goed vakmanschap.   

4.31. Lokaal verbrandingstoestel:  verbrandingstoestel geplaatst in het lo-
kaal dat het bedient of in een ander dan de gemeens chappelijke tech-
nische lokalen.  

  Voorbeeld: gasradiator of radiator met vloeibare brandstof, kolenka-
chel, warmeluchtgenerator met verbranding in een lo kaal toegankelijk 
voor het publiek, appartementstookketel, waterverwa rmer met verbran-
ding, kooktoestel met verbranding.  
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4.32. Open haard:  sfeerverwarming door middel van open haarden is enk el 
toegelaten in een vaste opstelling. In functie van de risico’s kan de 
bevoegde brandweerdienst bijkomende maatregelen opl eggen voor de op-
stelling van de installatie.  

4.33. Leidingen:  algemene term die de elektrische geleiders, de kan alen en 
de pijpen aanduidt. 

4.34. Versiering:  Met versiering wordt niet de normale functionele s toffe-
ring bedoeld zoals gordijnen en overgordijnen, tafe llinnen, vloerbe-
kleding, behangpapier of stoffering rechtstreeks of  onrechtstreeks op 
de wanden of plafonds aangebracht. 

 
Artikel 5: Definities inzake weerstand tegen brand  
Weerstand tegen brand van een bouwelement (Rf): tij d gedurende welke een 
bouwelement gelijktijdig voldoet aan de criteria st abiliteit, vlamdichtheid 
en thermische isolatie. Voor de beoordeling van de weerstand tegen brand 
van bouwelementen kan men gebruik maken:  
-  ofwel van een beproeving volgens NBN 713-020 
-  ofwel van een berekeningsmethode, erkend door de  minister van Binnenland- 
  se Zaken volgens de procedure en de voorwaarden d ie hij bepaalt.  
Bij het gebruik van deze berekeningsmethode, kan me n rekening houden met: 
A. een beoordeling van natuurlijke brandscenario’s:   

Bij het berekenen van de thermische belasting veroo rzaakt door brand in 
een gebouw, dient rekening te worden gehouden met:  

 -  de vuurbelasting (soort, omvang en brandsnelhei d) 
 -  de luchttoevoer naar de brand 
 -  de geometrische vorm en afmetingen van de beslo ten ruimte (gedefini-

eerd door het brandcompartiment) 
 -  de thermische eigenschappen van de besloten rui mte en afhankelijk van  
    de desbetreffende brandveiligheidstrategie of d e technische benadering  
    kan hier bijkomen:  
  -  de invloed van brandbestrijdingsinstallaties ( voorbeeld: sprinklerin-  
    stallaties) 
  -  het ingrijpen door brandweer of hulpploegen (m ogelijkerwijs naar aan  
    leiding van het inwerking treden van een brandm eldinstallatie). 
B. een beoordeling van conventionele brandscenario’ s.  
 
Artikel 6: Definities inzake reactie bij brand  
6.1. Bepalingen  
Bepaling van de classificatie inzake reactie bij br and van materialen ge-
bruikt bij de constructie en de inrichting van gebo uwen.  
1.  Reactie bij brand van een bouwmateriaal:  geheel van eigenschappen van 

een bouwmateriaal met betrekking tot zijn invloed o p het ontstaan en op 
de ontwikkeling van een brand.  

2.  Niet-brandbaarheid van een bouwmateriaal:  een bouwmateriaal wordt niet-
brandbaar genoemd wanneer het geen enkel uitwendig verschijnsel van 
merkbare warmteontwikkeling vertoont tijdens een ge normaliseerde proef, 
beschreven in 2.3.2. 

3.  Brandbaarheid van een bouwmateriaal:  een bouwmateriaal wordt als brand-
baar beschouwd wanneer het niet beantwoordt aan de bepaling van niet-
brandbaarheid.  

4.  Ontvlambaarheid van een bouwmateriaal:  neiging van een bouwmateriaal, 
tijdens een genormaliseerde proef, beschreven in 2. 3.2, gedurende welke 
het aan een voorgeschreven verhitting blootgesteld wordt, om gassen te 
ontwikkelen waarvan de aard en de hoeveelheid een v erbranding in gas-
vormige fase kunnen veroorzaken, dat wil zeggen vla mmen voortbrengen. 

6.2. Proefmethoden  
De voorschriften betreffende de reactie bij brand v an bouwproducten zijn 
aangepast aan de Europese beproevingsmethoden en de  classificatie die be-
paald zijn krachtens en beslissing van de Europese Commissie, die genomen 
is ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap-
pen 89/106/EEG van 21 december 1988, betreffende de  onderlinge aanpassing 
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van wettelijke, reglementaire en bestuursrechtelijk e bepalingen der Lidsta-
ten inzake de voor de bouw bestemde producten. Deze  aanpassing wordt van 
toepassing naarmate de referenties van de normen va n geharmoniseerde pro-
ducten bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsb lad.  
De minister van Binnenlandse Zaken zal de overeenst emming tussen de Belgi-
sche en Europese klassen bepalen, evenals de bijbeh orende overgangsbepalin-
gen, zonder dat daarbij afbreuk gedaan wordt aan de  Europese bepalingen 
terzake.  
Voor het bepalen van de reactie bij brand van mater ialen beschikt men over 
de volgende proefmethoden:  
-  Methode nr. 1: Zij wordt beschreven in de norm I SO 1182 
-  Methode nr. 2: Zij wordt beschreven in de Franse  norm NF P 92-501 
-  Methode nr. 3: deze methode wordt beschreven in § 2 "Large scale surface-  
  spread of flame test and method of classification " van de Britse norm BS  
  476: Part 7.  
De materialen worden onderverdeeld in 5 klassen A0,  A1, A2, A3 en A4. Tot 
A0 behoren de materialen die volgens methode nr. 1 als "niet-brandbaar" 
worden beschouwd. Tot A1 behoren alle materialen va n categorie I volgens 
methode nr. 2 en alle materialen cl 1 volgens metho de nr. 3. Tot A2 behoren 
alle materialen van categorie II volgens methode nr . 2 en alle materialen 
cl 2 volgens methode nr. 3. Tot A3 behoren alle mat erialen van categorie 
III volgens methode nr. 2 en alle materialen cl 3 v olgens methode nr. 3. 
Tot A4 behoren alle materialen die niet bij een voo rgaande klasse kunnen 
ingedeeld worden. 
  
Hoofdstuk 3: Inrichtingen toegankelijk voor het pub liek waar maximaal 9 
personen toegang kunnen hebben  

Deel 1: Nieuw te bouwen inrichtingen  

 
1.1: Bouwtechnische eisen 
 
Artikel 7: Compartimentering  
7.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van d e voor het publiek toe- 

gankelijke lokalen en hun uitgangen, met de overige  delen van het ge-
bouw, dienen een Rf van tenminste een uur te hebben . De deuren in deze 
binnenwanden dienen een Rf van ten minste een half uur te hebben. Pla-
fonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en  eventueel geïso-
leerd op een wijze die analoog is aan deze die besc hreven is voor een 
getest plafond met een Rf van ten minste een uur, k unnen toegestaan 
worden. 

 Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van 
het publiek toegankelijke gedeelte:  

  -  aanrechtkeukens  
 -  keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestell en uitgerust zijn  

  met een vaste automatische blusinstallatie, welke  gekoppeld is aan  
  een mechanisme dat bij in werking treden van de b lusinstallatie de  
  brandstoftoevoer afsluit 

  -  muurkasten 
  -  lokalen die als drankopslagplaats gebruikt wor den. 
7.2. De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand 

van de structurele elementen. 
7.3. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek  toegankelijke lokalen 

hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van een half uur. 
7.4. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voege  treden van dit regle-

ment, dienen geplaatst te worden door plaatsers wel ke gecertificeerd 
zijn door een geaccrediteerd organisme zoals het IS IB. Attesten dienen 
voorgelegd te worden bij het inspectiebezoek van de  brandweer. De deu-
ren dienen voorzien te zijn van een Benor/Atg-label . 

 
Artikel 8: Materialen – versiering  
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8.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlamba ar te zijn en zelfdo-
vend. 

8.2. De bekledingen en de vullingen van het meubila ir, evenals de niet-vast 
bevestigde bekledingen en (over)gordijnen hebben ee n minimale classi-
ficatie A2. Geldige attesten hieromtrent moeten ste eds op eenvoudige 
vraag kunnen voorgelegd worden. De bekledingen moet en op zodanige wij-
ze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaa t tot ophoping van 
stof of afval achter de bekledingen. Velums en ande re horizontaal aan-
gebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen geen 
deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het  gebruik ervan be-
moeilijken.  

8.3. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatte n, stro, karton, boom-
schors, papier, alsmede gemakkelijk brandbare texti el en kunststoffen, 
mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het publ iek noch als ver-
siering noch als bouwmateriaal aangewend worden.  

8.4. Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloer en kan een houten vloer-
bekleding zijn, indien deze op een stenen ondergron d wordt voorzien.  

8.5. De voorwaarden voor de reactie bij brand van d e wanden van lokalen 
gelden niet voor de privatieve delen van particulie re wooneenheden.  

 
Artikel 9: Stooklokaal – technische ruimte  
9.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden afgesloten ten opzichte 

van het lokaal toegankelijk voor het publiek door w anden Rf ½ h en 
zelfsluitende deuren Rf ½ h. 

9.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit van 30 kW of meer en 
kleiner dan 70 kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te 
worden.  

9.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 7 0 kW of meer worden on-
dergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting e n uitvoering vol-
doen aan de voorschriften van de norm NBN B61-001 e n geven niet recht-
streeks uit in een ruimte toegankelijk voor het pub liek. De toegangs-
deuren moeten openen in de vluchtzin. De toegang vi a een sas met wan-
den Rf 2 h en zelfsluitende deuren Rf ½ h en een op pervlakte van ten-
minste 2 m², kan vervangen worden door een zelfslui tende deur Rf 1 u 
op voorwaarde dat deze niet rechtstreeks uitgeeft o p een trappenhuis, 
noch op een liftoverloop, noch in een lokaal met bi jzonder risico. 

9.4. Indien de gasmeters opgesteld staan in de publ iek toegankelijke loka-
len dienen deze afgeschermd te worden door wanden R f ½ h en deuren Rf 
½ h en voorzien van een voldoende verluchting. 

  
Artikel 10: Terras  
10.1. Indien het terras vast verbonden is met de ge vel van de inrichting 

moet op het terras een doorgang voorzien worden gel ijk in breedte aan 
de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inri chting niet in het 
gedrang te brengen. 

10.2. Indien het terras vast verbonden is met de ge vel van de inrichting 
moet op het terras een doorgang voorzien worden gel ijk in breedte aan 
de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inri chting niet in het 
gedrang te brengen. De opstelling van alle terrasse n mag de evacuatie 
van de aanwezigen in het gebouw of aanpalende gebou wen niet in het 
gedrang brengen. 

10.3. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeil en of een ander soort 
afdekking moet het textiel van klasse A2 ‘zelfdoven d en niet drui-
pend’ zijn. Attesten dienen beschikbaar te zijn voo r de brandweer. 

10.4. Indien er elektrische verlichting voorzien is  op het terras dient er 
eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te wo rden conform NBN 
EN1838. 

10.5. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen  zijn verboden. De ande-
re verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn e n minimum 1 m rond 
het element dient een brandwerend element te worden  aangebracht. Het 
verwarmingselement mag het afdekzeil niet aanstrale n. 
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Artikel 11: Recipiënten  
11.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petrol eumgas, zowel voor op-

slag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ond ergebracht worden.  
11.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toe gankelijk voor het pu-

bliek of de aanhorende lokalen zijn eveneens verbod en. 
 
1.2: Uitgangen en trappen  
 
Artikel 12  
12.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen 

belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen di e er naartoe lei-
den of de nuttige breedte ervan te verminderen. 

12.2. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veili g kunnen ontruimen. 
12.3. Indien een deel van het gebouw, waarin de inr ichting is gelegen, ge-

bruikt wordt als privélokalen voor de exploitant, m ag een uitgang van 
de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit p rivégedeelte.  

  Indien een deel van het gebouw, waarin de inricht ing is gelegen, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een 
afzonderlijke uitgang, onafhankelijk van de publiek  toegankelijke lo-
kalen, vereist. 

12.4. De plaats van elke uitgang evenals de richtin g van de wegen, uit-
gangswegen en trappen, die naar deze uitgangen leid en, worden aange-
duid door de in Hoofdstuk 7 – Pictogrammen vermelde  pictogrammen. De 
zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd z owel door de nor-
male verlichting als door de veiligheidsverlichting . Zij moeten van-
uit elke punt van de publiek toegankelijke begaanba re oppervlakte 
goed leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang mag eventueel aange-
duid worden met het pictogram "nooduitgang", vermel d in Hoofdstuk 7 – 
Pictogrammen. 

12.5. Het minimumaantal uitgangen kan door de brand weer verhoogd worden in 
functie van de maximale bezetting en/of de configur atie van de loka-
len. 

  Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren mo eten op zichthoogte 
een opvallend merkteken dragen. 

 
1.3: Technische installaties  
 
Artikel 13  
Van de technische installaties dienen steeds geldig e keuringsattesten con-
form hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de brandw eerdienst. 
 
Artikel 14: Verlichting en elektrische installaties  
14.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektri-

citeit is toegelaten als kunstmatige hoofdverlichti ngsbron. 
14.2. De inrichting moet voorzien worden van veilig heidsverlichting, die 

onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij he t uitvallen van de 
stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te wo rden boven elke 
uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en tra ppen), in de na-
bijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle  lokalen die uit-
sluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligh eidsverlichting 
dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de pl aatsing en de ver-
lichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke o ntruiming te waar-
borgen. De veiligheidsverlichting moet tenminste ge durende 1 uur zon-
der onderbreking kunnen functioneren. 

  Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN18 38, die bij het uit-
vallen van de gewone kunstmatige verlichting, de pe rsonen toelaat een 
veilige plaats en de uitgangen van het gebouw te be reiken. Zij vol-
staat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bi j brand nodige ac-
ties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, di enen de veilig-
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heidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut i n werking te tre-
den gedurende één uur. 

14.3. Indien het lokaal toegankelijk voor het publi ek meerdere verdiepingen 
omvat (gelijkvloers en tenminste twee verdiepingen)  of deel uitmaakt 
van een gebouw met meerdere verdiepingen, uitgezond erd een privéwo-
ning, dient er in het gebouw een brandmeldinstallat ie voorzien te 
worden conform NBN S21-100. 

 
Artikel 15: Verwarming en brandstof  
In verband met de verwarmingsinstallatie moeten all e nodige veiligheids-
maatregelen worden genomen om oververhitting, ontpl offing en brand te voor-
komen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie  dient alles wat het 
brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 
 
Artikel 16: Open vuur  
16.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting m et open vuur, zoals 

kaarsen, petroleumlampen… is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik 
of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet 
toegelaten. 

16.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publi ek toegankelijke gedeel-
ten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-g ekeurde toestel-
len, en mits ze bij het gebruik of bij het omstoten  geen brand kunnen 
veroorzaken. De installatie van de toestellen dient  te voldoen aan de 
reglementaire voorschriften en de regels van goed v akmanschap.  

 
Artikel 17: Andere technische installaties (verluch ting, rook- en warmte-
afvoerinstallaties, liften, roltrappen…)  
In functie van de risico’s kan de bevoegde brandwee rdienst bijkomende eisen 
opleggen voor andere technische installaties. 
 
1.4: Brandbestrijdingsmiddelen  
 
Artikel 18  
18.1. Er moet minstens 1 snelblustoestel van het ty pe 6 kg ABC poeder/ wa-

terschuim conform EN3 worden aangebracht. 
18.2. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onde rhouden worden, be-

schermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze ge signaleerd worden 
door middel van de pictogrammen (Hoofdstuk 7 – Pict ogrammen), gemak-
kelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verde eld zijn. Het moet 
steeds onmiddellijk in werking kunnen worden gebrac ht. 

18.3. In de onmiddellijke omgeving van frituurketel s dient een goedsluitend 
metalen deksel en een blusdeken voorzien te worden.   

 
1.5: Organisatie 
 
Artikel 19  
19.1. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting 

ingelicht worden en geoefend worden in het hanteren  van de brandbe-
strijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichti ng. 

19.2. Indien er gerookt wordt in de inrichting, die nen de nodige maatrege-
len getroffen te worden; asbakken moeten in voldoen de aantal en op 
nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen g eledigd te worden 
in een metalen recipiënt, voorzien van een goedslui tend metalen dek-
sel of van het type “vlamdovend”. 

19.3. In de lokalen toegankelijk voor het publiek m ogen geen vuilnis, af-
val, afgedankte voorwerpen of producten opgeslagen worden. 

19.4. Het maximumaantal personen dat in de inrichti ng aanwezig mag zijn, 
moet worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed 
zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door  de exploitant, 
die alle nodige maatregelen neemt om overschrijding  van dit aantal te 
voorkomen. 
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Deel 2: Inrichtingen die verbouwd of gedeeltelijk v erbouwd worden, of in-
richtingen waarvan het interieur vernieuwd wordt  

 
Deze bepaling is van toepassing op de verbouwde of vernieuwde delen en de 
bijhorende evacuatiewegen. 
Voor de bestaande ongewijzigde delen is bepaling C van toepassing. 
 
2.1: Bouwtechnische eisen 
 
Artikel 20: Compartimentering  
20.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toe- 

gankelijke lokalen en hun uitgangen, met de overige  delen van het ge-
bouw, dienen een Rf van tenminste een uur te hebben . De deuren in de-
ze binnenwanden dienen een Rf van ten minste een ha lf uur te hebben. 
Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed  en eventueel geï-
soleerd op een wijze die analoog is aan deze die be schreven is voor 
een getest plafond met een Rf van ten minste een uu r, kunnen toege-
staan worden. 

  Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als  deel uitmakend van 
het publiek toegankelijke gedeelte: 
-    aanrechtkeukens 
-    keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen  uitgerust zijn 

met een vaste automatische blusinstallatie, welke g ekoppeld is aan 
een mechanisme dat bij in werking treden van de blu sinstallatie de  

     brandstoftoevoer afsluit 
-    muurkasten 
-    lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden . 

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

20.3. In de evacuatiewegen en in de voor het publie k toegankelijke lokalen 
hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h. 

20.4. Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafon ds, balken, van de (val-
se) muren, kolommen trappen en van de (valse) vloer en moeten voldoen 
aan eisen van de wanden van lokalen (zie tabel 1). 

20.5. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voeg e treden van dit regle-
ment, dienen geplaatst te worden door plaatsers wel ke gecertificeerd 
zijn door een geaccrediteerd organisme zoals het IS IB. Attesten die-
nen voorgelegd te worden bij het inspectiebezoek va n de brandweer. De 
deuren dienen voorzien te zijn van een Benor/Atg-la bel. 

  
Artikel 21: Materialen – versiering  
21.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlamb aar te zijn en zelfdo-

vend. 
21.2. De bekledingen en de vullingen van het meubil air van heringerichte 

inrichtingen, evenals de niet-vast bevestigde bekle dingen en (over)-
gordijnen van heringerichte inrichtingen hebben een  minimale classi-
ficatie A2. Geldige attesten hieromtrent moeten ste eds op eenvoudige 
vraag kunnen voorgelegd worden.  

  De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aang ebracht dat de moge-
lijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afva l achter de bekle-
dingen. Velums en andere horizontaal aangebrachte d oeken zijn verbo-
den. Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of  uitgangen aan het 
zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.   

21.3. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatt en, stro, karton, boom-
schors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textie l en kunststoffen, 
mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het publ iek noch als ver-
siering noch als bouwmateriaal aangewend worden.  

21.4. De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepassi ng:  
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Tabel 1 

 
21.5. De zichtbare oppervlakte van de (valse) vloer en kan een houten vloer-

bekleding zijn, indien deze op een stenen ondergron d wordt voorzien.  
21.6. De voorwaarden voor de reactie bij brand van de wanden van lokalen  

   gelden niet voor de privatieve delen van particu liere wooneenheden.  
 
Artikel 22: Trappen  
22.1. De trappen gebouwd na het in voege treden van  huidig reglement, die-

nen van het type A0 te zijn; ze hebben een aantrede  van ten minste 20 
cm. De optrede mag niet meer dan 18 cm bedragen. De  trappen moeten 
uit rechte delen bestaan. 

22.2. De trappen zijn vast en voorzien van stevige leuningen. De trap dient 
gemakkelijk begaanbaar te zijn. De treden moeten sl ipvrij zijn. De 
trap is van het “rechte“ type.  

22.3. Draaitrappen worden toegestaan zo ze verdreve n treden hebben en zo 
hun treden ten minste 20 cm aantrede hebben op de l ooplijn. 

   Looplijn: de looplijn wordt als volgt bepaald: 
-  bij steektrappen en scheluwe trappen, ongeacht hun breedte, ligt 

de looplijn in het midden van de trap 
-  bij draaitrappen breder dan 0,75 m, ligt de looplij n op minstens  

0,40 m en hoogstens 0,60 m van de binnenkant van de  leuningzone of  
van de spil, en op minstens 0,35 m van de buitenran den van de tre- 
den  

-  bij draaitrappen smaller dan 0,75 m ligt de looplij n in het mid-
den.  

22.4. De helling van de trap mag niet meer dan 75 %  bedragen (maximaal hel-
lingshoek 37°). 

22.5. De bekledingen van trappen behoren tot klasse  A2. 
 
Artikel 23: Stooklokaal – technische ruimte  

Vloerbekledingen  Bekledingen 
van verti-
cale wanden  

Plafonds en 
valse pla-
fonds  

 

A0 A0 A0 Technische lokalen en ruimten 
Parkeerruimten 
Collectieve keukens 
Machinekamer en schachten 
- van de liften en goederenlif-  
  ten 
- van paternosterliften, contai-  
  nertransport en goederenliften  
  met laad- en losautomatisme 
- van hydraulische liften 

A2 A1 A1 Binnentrappenhuizen 
(met inbegrip van sassen en 
overlopen) 
Evacuatiewegen 
Overlopen van liften 
Huiskeukens 

A3 A2 A2 Liftkooien en goederenliften 

A3 A2 A1 Zalen, lokalen toegankelijk voor 
het publiek 

A3 
 

A3 
 

A2 
 

Alle andere lokalen die hierbo-
ven niet vermeld werden 
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23.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden  afgesloten ten opzichte 
van het lokaal toegankelijk voor het publiek door w anden Rf ½ h en 
zelfsluitende deuren Rf ½ h. 

23.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit  van 30 kW of meer en 
kleiner dan 70 kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te 
worden.  

23.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden on-
dergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting e n uitvoering vol-
doen aan de voorschriften van de norm NBN B61-001 e n geven niet 
rechtstreeks uit in een ruimte toegankelijk voor he t publiek. 

  De toegangsdeuren moeten openen in de vluchtzin. De toegang via een 
sas met wanden Rf 2 h en zelfsluitende deuren Rf ½ h en een opper-
vlakte van tenminste 2 m², kan vervangen worden doo r een zelfsluiten-
de deur Rf 1 u op voorwaarde dat deze niet rechtstr eeks uitgeeft op 
een trappenhuis, noch op een liftoverloop, noch in een lokaal met 
bijzonder risico. 

23.4. De stookinstallatie van de centrale verwarmin g en brandstoffenvoor-
raad moeten elk in een afzonderlijk en goed verluch t lokaal geïnstal-
leerd worden. 

23.5. Indien de gasmeters opgesteld staan in de pub liek toegankelijke loka-
len dienen deze afgeschermd te worden door wanden R f ½ h en deuren Rf 
½ h en voorzien van een voldoende verluchting. 

 
Artikel 24: Uitgangen  
De vrije breedte van een bestaande ongewijzigde uit gang dient minstens 70 
cm breed te zijn, een nieuwe uitgang dient minstens  80 cm breed te zijn. De 
uitgang dient steeds een vrije hoogte te hebben van  minimum 2 m. 
 
Artikel 25: Gevels  
Benevens de decoratieve bekledingen op de benedenve rdieping die van klasse 
A3 kunnen zijn, behoren de gevelbekledingen tot kla sse A2. Dit geldt echter 
niet voor het schrijnwerk, noch voor de dichtingsvo egen.  
 
Artikel 26: Daken  
De eindlaagmaterialen van de dakbedekking van nieuw e of heringerichte in-
richtingen en van vernieuwde daken of dakbedekkinge n, behoren tot klasse 
A1. Wanneer de eindlaagmaterialen niet voldoen aan de in het eerste lid be-
paalde vereiste, vertonen de producten en/of materi alen voor dakbedekking 
de eigenschappen van de klasse BROOF (t1), bepaald in de beschikking 
2001/671/EG, of zijn conform aan de beslissing 2000 /553/EG. 
  
Artikel 27: Terras   
27.1. Indien het terras vast verbonden is met de ge vel van de inrichting 

moet op het terras een doorgang voorzien worden gel ijk in breedte aan 
de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inri chting niet in het 
gedrang te brengen. 

27.2. Indien het terras vast verbonden is met de ge vel van de inrichting 
moet op het terras een doorgang voorzien worden gel ijk in breedte aan 
de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inri chting niet in het 
gedrang te brengen. 

27.3. De opstelling van alle terrassen mag de evacu atie van de aanwezigen 
in het gebouw of aanpalende gebouwen niet in het ge drang brengen. 

27.4. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeil en of een ander soort 
afdekking moet het textiel van klasse A2 ‘zelfdoven d en niet drui-
pend’ zijn. Attesten dienen beschikbaar te zijn voo r de brandweer. 

27.5. Indien er elektrische verlichting voorzien is  op het terras dient er 
eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te wo rden conform NBN 
EN1838. 

27.6. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen  zijn verboden. 
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  De andere verwarmingselementen mogen niet losstaa nd zijn en minimum 1 
m rond het element dient een brandwerend element te  worden aange-
bracht. Het verwarmingselement mag het afdekzeil ni et aanstralen. 

   
Artikel 28: Evacuatieweg  
Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die t oegang geeft tot trap-
penhuizen, vluchtterrassen of uitgangen.  
 
Artikel 29: Vluchtterras  
Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw,  die toegang geeft tot 
trappen.  
 
Artikel 30: Recipiënten  
30.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petrol eumgas, zowel voor op-

slag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ond ergebracht worden.  
30.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toe gankelijk voor het pu-

bliek of de aanhorende lokalen zijn eveneens verbod en. 
 
2.2: Uitgangen en trappen  
 
Artikel 31  
31.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen 

belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen di e er naartoe lei-
den of de nuttige breedte ervan te verminderen. 

31.2. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones 
van de inrichting. De evacuatiewegen moeten zodanig  verdeeld zijn dat 
ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op de openbare  weg of op een 
voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van het  gebouw te kunnen 
verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel e n veilig kunnen 
ontruimen. 

31.3. Indien een deel van het gebouw, waarin de inr ichting is gelegen, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor de exploitant, m ag een uitgang van 
de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit p rivégedeelte.  

   Indien een deel van het gebouw, waarin de inrich ting is gelegen, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een 
afzonderlijke uitgang, onafhankelijk van de publiek  toegankelijke lo-
kalen, vereist. 

31.4. De plaats van elke uitgang evenals de richtin g van de wegen, uit-
gangswegen en trappen, die naar deze uitgangen leid en, worden aange-
duid door de in Hoofdstuk 7 – Pictogrammen vermelde  pictogrammen. De 
zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd z owel door de nor-
male verlichting als door de veiligheidsverlichting . Zij moeten van-
uit elke punt van de publiek toegankelijke begaanba re oppervlakte 
goed leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang mag eventueel aange-
duid worden met het pictogram "nooduitgang", vermel d in Hoofdstuk 7 – 
Pictogrammen. 

31.5. Het minimumaantal uitgangen kan door de brand weer verhoogd worden in 
functie van de maximale bezetting en/of de configur atie van de loka-
len. 

31.6. Glazen wanden en de vleugels van glazen deure n moeten op zichthoogte 
een opvallend merkteken dragen. 

 
2.3: Technische installaties  
 
Artikel 32  
Van de technische installaties dienen steeds gelden de keuringsattesten con-
form hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de brandw eerdienst. 
 
Artikel 33: Verlichting en elektrische installaties  
33.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektri-

citeit is toegelaten als kunstmatige hoofdverlichti ngsbron. 
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33.2. De inrichting moet voorzien worden van veilig heidsverlichting, die 
onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij he t uitvallen van de 
stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te wo rden boven elke 
uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en tra ppen), in de na-
bijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle  lokalen die uit-
sluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligh eidsverlichting 
dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de pl aatsing en de ver-
lichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke o ntruiming te waar-
borgen. De veiligheidsverlichting moet tenminste ge durende 1 uur zon-
der onderbreking kunnen functioneren. 

  Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN18 38, die bij het uit-
vallen van de gewone kunstmatige verlichting, de pe rsonen toelaat een 
veilige plaats en de uitgangen van het gebouw te be reiken. Zij vol-
staat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bi j brand nodige ac-
ties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, di enen de veilig-
heidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut i n werking te tre-
den gedurende één uur. 

33.3. Indien het lokaal toegankelijk voor het publi ek meerdere verdiepingen  
(gelijkvloers en tenminste twee verdiepingen) omvat  of deel uitmaakt 
van een gebouw met meerdere verdiepingen, uitgezond erd een privéwo-
ning, dient er in het gebouw een brandmeldinstallat ie voorzien te 
worden conform NBN S21-100. 

  
Artikel 34: Verwarming en brandstof  
In verband met de verwarmingsinstallatie moeten all e nodige veiligheids-
maatregelen worden genomen om oververhitting, ontpl offing en brand te voor-
komen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie  dient alles wat het 
brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 
 
Artikel 35: Open vuur  
35.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting m et open vuur, zoals 

kaarsen, petroleumlampen… is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik 
of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet 
toegelaten. 

35.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publi ek toegankelijke gedeel-
ten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-g ekeurde toestel-
len, en mits ze bij het gebruik of bij het omstoten  geen brand kunnen 
veroorzaken. De installatie van de toestellen dient  te voldoen aan de 
reglementaire voorschriften en de regels van goed v akmanschap.  

 
Artikel 36: Andere technische installaties (verluch ting, rook- en warmteaf-
voerinstallaties, liften, roltrappen…)  
In functie van de risico’s kan de bevoegde brandwee rdienst bijkomende eisen 
opleggen voor andere technische installaties. 
 
2.4: Brandbestrijdingsmiddelen  
 
Artikel 37  
37.1. Er moet minstens 1 snelblustoestel van het ty pe 6 kg ABC poeder/ wa-

terschuim conform EN3 worden aangebracht. 
37.2. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onde rhouden worden, be-

schermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze ge signaleerd worden 
door middel van de pictogrammen (Hoofdstuk 7 – Pict ogrammen), gemak-
kelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verde eld zijn. Het moet 
steeds onmiddellijk in werking kunnen worden gebrac ht. 

37.3. In de onmiddellijke omgeving van frituurketel s dient een goedsluitend 
metalen deksel en een blusdeken voorzien te worden.   

 
2.5: Organisatie 
 
Artikel 38  
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38.1. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting 
ingelicht worden en geoefend worden in het hanteren  van de brandbe-
strijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichti ng. 

38.2. Indien er gerookt wordt in de inrichting, die nen de nodige maatrege-
len getroffen te worden; asbakken moeten in voldoen de aantal en op 
nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen g eledigd te worden 
in een metalen recipiënt, voorzien van een goedslui tend metalen dek-
sel of van het type “vlamdovend”. 

38.3. In de lokalen toegankelijk voor het publiek m ogen geen vuilnis, af-
val, afgedankte voorwerpen of producten opgeslagen worden. 

38.4. Het maximumaantal personen dat in de inrichti ng aanwezig mag zijn, 
moet worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed 
zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door  de exploitant, 
die alle nodige maatregelen neemt om overschrijding  van dit aantal te 
voorkomen. 

Deel 3: Bestaande inrichtingen  

 
3.1: Bouwtechnische eisen 
 
Artikel 39: Compartimentering  
39.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toe-

gankelijke lokalen en hun uitgangen, met de overige  delen van het ge-
bouw, dienen een Rf van tenminste een uur te hebben . De deuren in de-
ze binnenwanden dienen een Rf van ten minste een ha lf uur te hebben. 
Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed  en eventueel geï-
soleerd op een wijze die analoog is aan deze die be schreven is voor 
een getest plafond met een Rf van ten minste een uu r, kunnen toege-
staan worden. Indien niet kan voldaan worden aan de ze eis dient men 
in samenspraak met de brandweerdienst minimum auton ome rookdetectoren 
(BOSEC-gekeurd) te voorzien in de voor het publiek toegankelijke lo-
kalen en de aanpalende privégedeelten. 

39.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden  als deel uitmakend van 
het publiek toegankelijke gedeelte: 
-  aanrechtkeukens 
-  keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen u itgerust zijn 

met een vaste automatische blusinstallatie, welke g ekoppeld is aan 
een mechanisme dat bij in werking treden van de blu sinstallatie de 
brandstoftoevoer afsluit 

-  muurkasten 
-  lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden.  

39.3. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voeg e treden van dit regle-
ment, dienen geplaatst te worden door plaatsers wel ke gecertificeerd 
zijn door een geaccrediteerd organisme zoals het IS IB. Attesten dienen 
voorgelegd te worden bij het inspectiebezoek van de  brandweer. De deu-
ren dienen voorzien te zijn van een Benor/Atg-label . 

 
Artikel 40: Materialen – versiering  
40.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlamb aar te zijn en zelfdo-

vend.  
40.2. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatt en, stro, karton, boom-

schors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textie l en kunststoffen, 
mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het publ iek noch als ver-
siering, noch als bouwmateriaal aangewend worden.  

40.3. De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de moge-
lijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afva l achter de bekle-
dingen. Velums en andere horizontaal aangebrachte d oeken zijn verbo-
den. Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of  uitgangen aan het 
zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.   

40.4. De zichtbare oppervlakte van de (valse) vloer en kan een houten vloer-
bekleding zijn, indien deze op een stenen ondergron d wordt voorzien.  
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Artikel 41: Trappen  

De trappen zijn vast en voorzien van stevige leunin gen. De trap dient 
gemakkelijk begaanbaar te zijn en een gemakkelijke evacuatie mogelijk te 
maken. De treden moeten slipvrij zijn.  

   
Artikel 42: Stooklokaal – technische ruimte  
42.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden  afgesloten ten opzichte 

van het lokaal toegankelijk voor het publiek door w anden Rf ½ h en 
zelfsluitende deuren Rf ½ h. 

42.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit  van 30 kW of meer en 
kleiner dan 70 kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te 
worden.  

42.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden on-
dergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting e n uitvoering vol-
doen aan de voorschriften van de norm NBN B61-001 e n geven niet 
rechtstreeks uit in een ruimte toegankelijk voor he t publiek. 

  De toegangsdeuren moeten openen in de vluchtzin. De toegang via een 
sas met wanden Rf 2 h en zelfsluitende deuren Rf ½ h en een opper-
vlakte van tenminste 2 m², kan vervangen worden doo r een zelfsluiten-
de deur Rf 1 u op voorwaarde dat deze niet rechtstr eeks uitgeeft op 
een trappenhuis, noch op een liftoverloop, noch in een lokaal met 
bijzonder risico. 

42.4. De stookinstallatie van de centrale verwarmin g en brandstoffenvoor-
raad moeten elk in een afzonderlijk en goed verluch t lokaal worden 
geïnstalleerd. 

42.5. Indien de gasmeters opgesteld staan in de pub liek toegankelijke loka-
len dienen deze afgeschermd te worden door wanden R f ½ h en deuren Rf 
½ h en voorzien van een voldoende verluchting. 

  
Artikel 43: Uitgangen  
De vrije breedte van de uitgang van het publiek toe gankelijk lokaal dient 
minstens 70 cm breed te zijn en dient een vrije hoo gte van minimum 2 m te 
hebben. 
 
Artikel 44: Terras  
44.1. Indien het terras vast verbonden is met de ge vel van de inrichting 

moet op het terras een doorgang voorzien worden gel ijk in breedte aan 
de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inri chting niet in het 
gedrang te brengen. 

44.2. Indien het terras vast verbonden is met de ge vel van de inrichting 
moet op het terras een doorgang voorzien worden gel ijk in breedte aan 
de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inri chting niet in het 
gedrang te brengen. 

44.3. De opstelling van alle terrassen mag de evacu atie van de aanwezigen 
in het gebouw of aanpalende gebouwen niet in het ge drang brengen. 

44.4. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeil en of een ander soort 
afdekking moet het textiel ‘zelfdovend en niet drui pend’ zijn. 

44.5. Indien er elektrische verlichting voorzien is  op het terras dient er 
eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te wo rden conform NBN 
EN1838. 

44.6. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen  zijn verboden. 
44.7. De andere verwarmingselementen mogen niet los staand zijn en minimum 1 

m rond het element dient een brandwerend element te  worden aange-
bracht. Het verwarmingselement mag het afdekzeil ni et aanstralen. 

  
Artikel 45: Evacuatieweg  
Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die t oegang geeft tot trap-
penhuizen, vluchtterrassen of uitgangen.  
 
Artikel 46: Vluchtterras  
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Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw,  die toegang geeft tot 
trappen.  
 
Artikel 47: Recipiënten  
47.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petrol eumgas, zowel voor op-

slag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ond ergebracht worden.  
47.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toe gankelijk voor het pu-

bliek of de aanhorende lokalen zijn eveneens verbod en. 
 
3.2: Uitgangen en trappen  
 
Artikel 48  
48.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen 

belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen di e er naartoe lei-
den of de nuttige breedte ervan te verminderen. 

48.2. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veili g kunnen ontruimen. 
48.3. De plaats van elke uitgang evenals de richtin g van de wegen, uit-

gangswegen en trappen, die naar deze uitgangen leid en, worden aange-
duid door de in Hoofdstuk 7 – Pictogrammen vermelde  pictogrammen. De 
zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd z owel door de nor-
male verlichting als door de veiligheidsverlichting . Zij moeten van-
uit elke punt van de publiek toegankelijke begaanba re oppervlakte 
goed leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang mag eventueel aange-
duid worden met het pictogram "nooduitgang", vermel d in Hoofdstuk 7 – 
Pictogrammen. 

48.4. Indien een deel van het gebouw, waarin de inr ichting is gelegen, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor de exploitant, m ag een uitgang van 
de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit p rivégedeelte.  

48.5. Indien een deel van het gebouw, waarin de inr ichting is gelegen, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een 
afzonderlijke uitgang, onafhankelijk van de publiek  toegankelijke lo-
kalen, vereist. 

48.6. Het minimumaantal uitgangen kan door de brand weer verhoogd worden in 
functie van de maximale bezetting en/of de configur atie van de loka-
len. 

48.7. Glazen wanden en de vleugels van glazen deure n moeten op zichthoogte 
een opvallend merkteken dragen. 

 
3.3 : Technische installaties  
 
Artikel 49  
Van de technische installaties dienen steeds gelden de keuringsattesten con-
form hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de brandw eerdienst. 
 
Artikel 50: Verlichting en elektrische installaties  
50.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektri-

citeit is toegelaten als kunstmatige hoofdverlichti ngsbron. 
50.2. De inrichting moet voorzien worden van veilig heidsverlichting, die 

onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij he t uitvallen van de 
stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te wo rden boven elke 
uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en tra ppen), in de na-
bijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle  lokalen die uit-
sluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligh eidsverlichting 
dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de pl aatsing en de ver-
lichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke o ntruiming te waar-
borgen. De veiligheidsverlichting moet tenminste ge durende 1 uur zon-
der onderbreking kunnen functioneren. 

50.3. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het vei-
lige plaats en de uitgangen van het gebouw te berei ken. Zij volstaat 
om hindernissen zichtbaar te stellen en de bij bran d nodige acties te 
voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de veiligheidsver-
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lichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werkin g te treden gedu-
rende één uur. 

50.4. Indien het lokaal toegankelijk voor het publi ek meerdere verdiepingen 
(gelijkvloers en tenminste twee verdiepingen) omvat  of deel uitmaakt 
van een gebouw met meerdere verdiepingen, uitgezond erd een privéwo-
ning, dient er in het gebouw een brandmeldinstallat ie voorzien te 
worden conform NBN S21-100. 

 
Artikel 51: Verwarming en brandstof  
In verband met de verwarmingsinstallatie moeten all e nodige veiligheids-
maatregelen worden genomen om oververhitting, ontpl offing en brand te voor-
komen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie  dient alles wat het 
brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 
 
Artikel 52: Open vuur  
52.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting m et open vuur, zoals 

kaarsen, petroleumlampen… is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik 
of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet 
toegelaten. 

52.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publi ek toegankelijke gedeel-
ten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-g ekeurde toestel-
len, en mits ze bij het gebruik of bij het omstoten  geen brand kunnen 
veroorzaken. De installatie van de toestellen dient  te voldoen aan de 
reglementaire voorschriften en de regels van goed v akmanschap. 

 
Artikel 53: Andere technische installaties (verluch ting, rook- en warmteaf-
voerinstallaties, liften, roltrappen…)  
In functie van de risico’s kan de bevoegde brandwee rdienst bijkomende eisen 
opleggen voor andere technische installaties. 
 
3.4: Brandbestrijdingsmiddelen  
 
Artikel 54  
54.1. Er moet minstens 1 snelblustoestel van het ty pe 6 kg ABC poe-

der/waterschuim conform EN3 worden aangebracht. 
54.2. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onde rhouden worden, be-

schermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze ge signaleerd worden 
door middel van de pictogrammen (Hoofdstuk 7: Picto grammen), gemakke-
lijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeel d zijn. Het moet 
steeds onmiddellijk in werking kunnen worden gebrac ht. 

54.3. In de onmiddellijke omgeving van frituurketel s dient een goedsluitend 
metalen deksel en een blusdeken voorzien te worden.  

 
3.5: Organisatie 
 
Artikel 55  
55.1. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting 

ingelicht worden en geoefend worden in het hanteren  van de brandbe-
strijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichti ng. 

55.2. Indien er gerookt wordt in de inrichting, die nen de nodige maatrege-
len getroffen te worden; asbakken moeten in voldoen de aantal en op 
nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen g eledigd te worden 
in een metalen recipiënt, voorzien van een goedslui tend metalen dek-
sel of van het type “vlamdovend”. 

55.3. In de lokalen toegankelijk voor het publiek m ogen geen vuilnis, af-
val, afgedankte voorwerpen of producten opgeslagen worden. 

55.4. Het maximumaantal personen dat in de inrichti ng aanwezig mag zijn, 
moet worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed 
zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door  de exploitant, 
die alle nodige maatregelen neemt om overschrijding  van dit aantal te 
voorkomen. 
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Hoofdstuk 4: Inrichtingen toegankelijk voor het pub liek waar maximaal 49 
personen toegang kunnen hebben  

Deel 1: Nieuw te bouwen inrichtingen  

 
1.1: Bouwtechnische eisen  
 
Artikel 56: Compartimentering  
56.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toe-

gankelijke lokalen en hun uitgangen, met de overige  delen van het ge-
bouw, dienen een Rf van tenminste een uur te hebben . De deuren in de-
ze binnenwanden dienen een Rf van ten minste een ha lf uur te hebben. 
Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed  en eventueel geï-
soleerd op een wijze die analoog is aan deze die be schreven is voor 
een getest plafond met een Rf van ten minste een uu r, kunnen toege-
staan worden. 

56.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden  als deel uitmakend van 
het publiek toegankelijke gedeelte:  
-    aanrechtkeukens 
-    keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen  uitgerust zijn 

met een vaste automatische blusinstallatie, welke g ekoppeld is aan 
een mechanisme dat bij in werking treden van de blu sinstallatie de 
brandstoftoevoer afsluit 

-    muurkasten 
-    lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden .  

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

56.4. In de evacuatiewegen en in de voor het publie k toegankelijke lokalen 
hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van een half uur. 

56.5. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voeg e treden van dit 
reglement, dienen geplaatst te worden door plaatser s welke ge-
certificeerd zijn door een geaccrediteerd organisme  zoals het 
ISIB. Attesten dienen voorgelegd te worden bij het inspectiebe-
zoek van de brandweer. De deuren dienen voorzien te  zijn van een 
Benor/Atg-label. 

  
Artikel 57: Materialen – versiering  
57.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlamb aar te zijn en zelfdo-

vend. 
57.2. De bekledingen en de vullingen van het meubil air, evenals de niet-

vast bevestigde bekledingen en (over)gordijnen hebb en een minimale 
classificatie A2. Geldige attesten hieromtrent moet en steeds op een-
voudige vraag kunnen voorgelegd worden. De bekledin gen moeten op zo-
danige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid n iet bestaat tot 
ophoping van stof of afval achter de bekledingen. V elums en andere 
horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Vert icaal hangende 
doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht  onttrekken of het 
gebruik ervan bemoeilijken.  

57.3. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatt en, stro, karton, boom-
schors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textie l en kunststoffen, 
mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het publ iek noch als ver-
siering noch als bouwmateriaal aangewend worden 

57.4. De zichtbare oppervlakte van de (valse) vloer en kan een houten vloer-
bekleding zijn, indien deze op een stenen ondergron d wordt voorzien.  

57.5. De voorwaarden voor de reactie bij brand van de wanden van lokalen 
gelden niet voor de privatieve delen van particulie re wooneenheden.  

 
Artikel 58: Stooklokaal en technische ruimtes  
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58.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden  afgesloten ten opzichte 
van het lokaal toegankelijk voor het publiek door w anden Rf ½ h en 
zelfsluitende deur Rf ½ h.  

58.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit  van 30 kW of meer en 
kleiner dan 70 kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te 
worden.  

  Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 k W of meer worden on-
dergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting e n uitvoering vol-
doen aan de voorschriften van de norm NBN B61-001 e n geven niet 
rechtstreeks uit in een lokaal toegankelijk voor he t publiek. 

58.3. De toegangsdeuren tot de stookplaats moeten o penen in de vluchtzin. 
De toegang via een sas met wanden Rf 2 h en zelfslu itende deuren Rf ½ 
h en een oppervlakte van tenminste 2 m², kan vervan gen worden door 
een zelfsluitende deur Rf 1 u op voorwaarde dat dez e niet recht-
streeks uitgeeft op een trappenhuis, noch op een li ftoverloop, noch 
in een lokaal met bijzonder risico. 

58.4. De verwarmingstoestellen, die niet op elektri citeit werken, moeten op 
een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale  inrichting voor 
de afvoer der verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoe-
stellen voor stralingswarmte of recipiënten met vlo eibare brandstof-
fen zijn niet toegelaten in de voor het publiek toe gankelijke loka-
len.  

58.5. De stookinstallatie van de centrale verwarmin g en brandstoffenvoor-
raad moeten elk in een afzonderlijk en goed verluch t lokaal worden 
geïnstalleerd. 

58.6. Indien op de gastoevoerleiding buiten het geb ouw geen afsluiter is 
aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij o m de plaatsing 
daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgeve l goed zichtbaar 
worden aangeduid. 

58.7. Indien de gasmeters opgesteld staan in de pub liek toegankelijke loka-
len dienen deze afgeschermd te worden door wanden R f ½ h en deuren Rf 
½ h en voorzien van een voldoende verluchting. 

58.8. Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in 
een vaste opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn 
verboden. 

 
Artikel 59: Uitgangen  
59.1. Er is steeds minimum één uitgang die rechtstr eeks toegang geeft op de 

openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde plaat s. 
59.2. Elke uitgang, doorgang, gang, evacuatieweg, d europening en trap moet 

een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrich ting mogelijk ma-
ken, een vrije breedte hebben van minimum 80 cm en een vrije hoogte 
hebben van minimum 2 m.  

59.3. De trappen moeten een totale breedte hebben i n centimeter ten minste 
gelijk aan het aantal personen, door wie zij moeten  gebruikt worden 
om de uitgangen van de inrichting te bereiken, verm enigvuldigd met 
1,25 indien het om dalende trappen gaat en vermenig vuldigd met 2 in-
dien het om stijgende trappen gaat.  

59.4. Het berekenen van deze breedten moet gesteund  zijn op de onderstel-
ling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle per sonen van een ver-
dieping zich samen naar de lagere verdieping begeve n en dat deze al 
ontruimd is, als zij er aankomen. De minimumbreedte  voor elke trap 
bedraagt minimum 80 cm. 

59.5. Geen enkel punt van de inrichting, van de lok alen waar het publiek 
wordt toegelaten, mag zich verder bevinden dan 30 m  van de dichtst-
bijzijnde uitgang of van de dichtstbijzijnde evacua tieweg met wanden 
Rf 1 u en zelfsluitende deuren Rf ½ u.  

59.6. Trommeldeuren en draaipaaltjes zijn in uitgan gen slechts in overtal 
toegelaten. 

 
Artikel 60: Terras  
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60.1. Indien het terras vast verbonden is met de ge vel van de inrichting 
moet op het terras een doorgang voorzien worden gel ijk in breedte als 
de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inri chting niet in het 
gedrang te brengen. 

60.2. De doorgang op het terras moet minstens 80 cm  breed zijn. De opstel-
ling van alle terrassen mag de evacuatie van de aan wezigen in het ge-
bouw of aanpalende gebouwen niet in het gedrang bre ngen. 

60.3. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeil en of een ander soort 
afdekking moet het textiel van klasse A2 ‘zelfdoven d en niet drui-
pend’ zijn. Attesten dienen beschikbaar te zijn voo r de brandweer.  

60.4. Indien er elektrische verlichting voorzien is  op het terras dient er 
eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te wo rden conform NBN 
EN1838. 

60.5. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen  zijn verboden. De ande-
re verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn e n minimum 1 m rond 
het element dient een brandwerend element te worden  aangebracht. Het 
verwarmingselement mag het afdekzeil niet aanstrale n. 

  
Artikel 61: Recipiënten  
61.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petrol eumgas, zowel voor op-

slag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ond ergebracht worden.  
61.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toe gankelijk voor het pu-

bliek of de aanhorende lokalen zijn verboden. 
  
1.2: Uitgangen en trappen  
 
Artikel 62  
62.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen 

belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen di e er naartoe lei-
den of de nuttige breedte ervan te verminderen. 

62.2. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veili g kunnen ontruimen. 
62.3. Tijdens de openingsuren van de inrichting mog en de deuren in de uit-

gangswegen in geen geval vergrendeld of met een sle utel gesloten wor-
den. Automatisch werkende deuren mogen gebruikt wor den voor uitgangen 
die rechtstreeks naar buiten uitgeven, mits zij bij  het uitvallen van 
de elektrische stroom of een ander defect automatis ch in open stand 
worden gebracht of opendraaien in de vluchtrichting .  

62.4. Indien een deel van het gebouw, waarin de inr ichting is gelegen, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor de exploitant, m ag een uitgang van 
de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit p rivégedeelte.  

  Indien een deel van het gebouw, waarin de inricht ing is gelegen, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een 
afzonderlijke uitgang, onafhankelijk van de publiek  toegankelijke lo-
kalen, vereist. 

62.5. De plaats van elke uitgang evenals de richtin g van de wegen, uit-
gangswegen en trappen, die naar deze uitgangen leid en, worden aange-
duid door de in Hoofdstuk 7- Pictogrammen vermelde pictogrammen. De 
zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd z owel door de nor-
male verlichting als door de veiligheidsverlichting . Zij moeten van-
uit elke punt van de publiek toegankelijke begaanba re oppervlakte 
goed leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang mag eventueel aange-
duid worden met het pictogram "nooduitgang", vermel d in Hoofdstuk 7- 
Pictogrammen. 

62.6. Het minimumaantal uitgangen kan door de brand weer verhoogd worden in 
functie van de maximale bezetting en/of de configur atie van de loka-
len. 

62.7. Glazen wanden en de vleugels van glazen deure n moeten op zichthoogte 
een opvallend merkteken dragen. 

 
 1.3: Technische installaties  
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Artikel 63  
Van de technische installaties dienen steeds gelden de keuringsattesten 
conform hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de bra ndweerdienst. 
 
Artikel 64: Verlichting en elektrische installaties   
64.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektri-

citeit is toegelaten als kunstmatige hoofdverlichti ngsbron. 
64.2. De inrichting moet voorzien worden van veilig heidsverlichting, die 

onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij he t uitvallen van de 
stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te wo rden boven elke 
uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en tra ppen), in de na-
bijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle  lokalen die uit-
sluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligh eidsverlichting 
dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de pl aatsing en de ver-
lichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke o ntruiming te waar-
borgen. De veiligheidsverlichting moet tenminste ge durende 1 uur zon-
der onderbreking kunnen functioneren. 

64.3. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uit-
vallen van de gewone kunstmatige verlichting, de pe rsonen toelaat een 
veilige plaats en de uitgangen van het gebouw te be reiken. Zij vol-
staat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bi j brand nodige ac-
ties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, di enen de veilig-
heidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut i n werking te tre-
den gedurende één uur. 

64.4. Indien het lokaal toegankelijk voor het publi ek meerdere verdiepingen 
(gelijkvloers en tenminste twee verdiepingen) omvat  of deel uitmaakt 
van een gebouw met meerdere verdiepingen, uitgezond erd een privéwo-
ning, dient er in het gebouw een brandmeldinstallat ie voorzien te 
worden conform NBN S21-100. 

 
Artikel 65: Verwarming en brandstof  
65.1. In verband met de verwarmingsinstallatie moet en alle nodige veilig-

heidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en 
brand te voorkomen. In de omgeving van de verwarmin gsinstallatie 
dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden  geweerd. 

65.2. Indien op de gastoevoerleiding buiten het geb ouw geen afsluiter is 
aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij o m de plaatsing 
daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgeve l goed zichtbaar 
worden aangeduid. 

 
Artikel 66: Open vuur  
66.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting m et open vuur, zoals 

kaarsen, petroleumlampen is enkel toegelaten mits z e bij het gebruik 
of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet 
toegelaten. 

66.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publi ek toegankelijke gedeel-
ten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-g ekeurde toestellen 
en mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen  brand kunnen ver-
oorzaken. De installatie van de toestellen dient te  voldoen aan de 
reglementaire voorschriften en de regels van goed v akmanschap.  

  
Artikel 67: Andere technische installaties (verluch ting, rook- en warmteaf-
voerinstallaties, liften, roltrappen…)  
In functie van de risico’s kan de bevoegde brandwee rdienst bijkomende eisen 
opleggen voor andere technische installaties. 
 
1.4 Brandbestrijdingsmiddelen  
 
Artikel 68  
68.1. De exploitant moet voldoende brandblusmiddele n aanbrengen, aangepast 

aan de omstandigheden. In de inrichtingen toegankel ijk voor publiek, 
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moeten snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC/waterschuim 
conform EN3 goed verdeeld aangebracht worden à rato  van 1 stuk per 
150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee snelblustoestel-
len. Deze snelblustoestellen dienen goed over de op pervlakte toegan-
kelijk voor het publiek te worden verdeeld. Op elke  verdieping moet 
minstens 1 snelblustoestel worden aangebracht.  

68.2. In keukens moet daarenboven een snelblustoest el van het type 5 kg CO2 
of 6 kg ABC poeder/waterschuim conform EN3 of gelij kwaardig aanwezig 
zijn. Tevens moet in elke keuken een branddeken aan wezig zijn. Voor 
frituurketels dient een goedsluitend metalen deksel  in de onmiddel-
lijke nabijheid voorzien te worden. 

68.3. De branders die vloeibare brandstof gebruiken  dienen uitgerust te 
worden met een automatische blusinstallatie. 

68.4. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onde rhouden worden, be-
schermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze ge signaleerd worden 
(zie Hoofdstuk 7: Pictogrammen) gemakkelijk bereikb aar opgehangen en 
oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmidd ellijk in werking 
kunnen gebracht worden. 

  
1.5: Organisatie  

 
Artikel 69  
69.1. De inrichting moet op het openbaar telefoonne t aangesloten zijn. In 

de onmiddellijke nabijheid van het telefoontoestel,  dat rechtstreeks 
te bereiken en te gebruiken is, moeten de oproepnum mers van de hulp-
diensten goed zichtbaar aangeduid worden. 

69.2. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting 
ingelicht worden en geoefend worden in het hanteren  van de brandbe-
strijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichti ng. 

69.3. Indien er gerookt wordt in de inrichting, die nen de nodige maatrege-
len getroffen te worden; asbakken moeten in voldoen de aantal en op 
nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen g eledigd te worden 
in een metalen recipiënt, voorzien van een goedslui tend metalen dek-
sel of van het type “vlamdovend”. 

69.4. In de lokalen toegankelijk voor het publiek m ogen geen vuilnis, af-
val, afgedankte voorwerpen of producten opgeslagen worden. 

69.5. Het maximumaantal personen dat in de inrichti ng aanwezig mag zijn, 
moet worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed 
zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door  de exploitant, 
die alle nodige maatregelen neemt om overschrijding  van dit aantal te 
voorkomen. 

Deel 2: Inrichtingen die verbouwd of gedeeltelijk v erbouwd worden, of in-
richtingen waarbij het interieur vernieuwd wordt  

 
Dit deel is enkel van toepassing op de verbouwde of  vernieuwde delen en de 
bijhorende evacuatiewegen. Voor de bestaande ongewi jzigde delen is bepaling 
C van toepassing. 

 
2.1: Bouwtechnische eisen   
 
Artikel 69/A: Compartimentering  
69/A.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen va n de voor het publiek 

toegankelijke lokalen en hun uitgangen, met de over ige delen van het 
gebouw, dienen een Rf van tenminste een uur te hebb en. De deuren in 
deze binnenwanden dienen een Rf van ten minste een half uur te heb-
ben. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, be kleed en eventu-
eel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze  die beschreven 
is voor een getest plafond met een Rf van ten minst e een uur, kunnen 
toegestaan worden. 
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69/A.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd word en als deel uitmakend van 
het publiek toegankelijke gedeelte: 
-  aanrechtkeukens 
-  keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen u itgerust zijn 

met een vaste automatische blusinstallatie, welke g ekoppeld is 
aan een mechanisme dat bij in werking treden van de  blusinstalla-
tie de brandstoftoevoer afsluit 

-  muurkasten 
-  lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden.  

69/A.3. De brandweer kan bijkomende eisen stellen a an de weerstand tegen 
brand van de structurele elementen. 

69/A.4. In de evacuatiewegen en in de voor het publ iek toegankelijke lokalen 
hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h. 

69/A.5. Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plaf onds, balken, van de 
(valse) muren, kolommen trappen en van de (valse) v loeren moeten 
voldoen aan eisen van de wanden van lokalen (zie ta bel 1). 

69/A.6. Brandwerende deuren, geplaatst na het in vo ege treden van dit 
reglement, dienen geplaatst te worden door plaatser s welke ge-
certificeerd zijn door een geaccrediteerd organisme  zoals het 
ISIB. Attesten dienen voorgelegd te worden bij het inspectiebe-
zoek van de brandweer. De deuren dienen voorzien te  zijn van 
een Benor/Atg-label. 

 
Artikel 69/B: Materialen – Versiering  
69/B.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvla mbaar te zijn en zelfdo-

vend. 
69/B.2. De bekledingen en de vullingen van het meub ilair van heringerichte 

inrichtingen, evenals de niet-vast bevestigde bekle dingen en 
(over)gordijnen van heringerichte inrichtingen hebb en een minimale 
classificatie A2. Geldige attesten hieromtrent moet en steeds op een-
voudige vraag kunnen voorgelegd worden.  

69/B.3. De bekledingen moeten op zodanige wijze zij n aangebracht dat de mo-
gelijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of af val achter de be-
kledingen. Velums en andere horizontaal aangebracht e doeken zijn 
verboden. Verticaal hangende doeken mogen geen deur en of uitgangen 
aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoe ilijken.  

69/B.4. Gemakkelijk brandbare materialen als rietma tten, stro, karton, boom-
schors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textie l en kunststof-
fen, mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het  publiek noch als 
versiering noch als bouwmateriaal aangewend worden.  

69/B.5. De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepas sing: 
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Tabel 1 

 
69/B.6. Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vl oeren kan een houten 

vloerbekleding zijn, indien deze op een stenen onde rgrond wordt 
voorzien.  

69/B.7. De voorwaarden voor de reactie bij brand va n de wanden van lokalen 
gelden niet voor de privatieve delen van particulie re wooneenheden.  

 
Artikel 69/C: Trappen  
69/C.1. De trappen gebouwd na het in voege treden v an huidig reglement, die-

nen van het type A0 te zijn; ze hebben een aantrede  van ten minste 
20 cm. De optrede mag niet meer dan 18 cm bedragen.  De trappen moe-
ten uit rechte delen bestaan. 

69/C.2. De treden moeten slipvrij zijn. 
69/C.3. De trappen zijn vast en voorzien van stevig e leuningen. De trap 

dient gemakkelijk begaanbaar te zijn. De treden moe ten slipvrij 
zijn. De trap is van het “rechte“ type.  
Draaitrappen worden toegestaan zo ze verdreven tred en hebben en zo 
hun treden ten minste 20 cm aantrede hebben op de l ooplijn. 

  Looplijn: de looplijn wordt als volgt bepaald: 
- bij steektrappen en scheluwe trappen, ongeacht hun breedte, ligt 

de looplijn in het midden van de trap; 
- bij draaitrappen breder dan 0,75 m, ligt de looplij n op minstens  

0,40 m en hoogstens 0,60 m van de binnenkant van de  leuningzone 
of van de spil, en op minstens 0,35 m van de buiten randen van de 
treden; 

-  bij draaitrappen smaller dan 0,75 m ligt de looplij n in het mid-
den.  

69/C.4. De helling van de trap mag niet meer dan 75  % bedragen (maxi-
maal hellingshoek 37°). 

69/C.5. De bekledingen van trappen van heringericht e inrichtingen behoren 
tot klasse A2.  

 
Artikel 69/D: Stooklokaal en technische ruimtes  
69/D.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te word en afgesloten ten opzich-

te van het lokaal toegankelijk voor het publiek doo r wanden Rf ½ h 
en zelfsluitende deuren Rf ½ h. 

Vloerbe-
kledingen  

Bekledingen 
van vertica-
le wanden  

Plafonds en 
valse pla-
fonds  

 

A0 A0 A0 Technische lokalen en ruimten 
Parkeerruimten 
Collectieve keukens 
Machinekamer en schachten 
- van de liften en goederenliften 
- van paternosterliften, container-  
  transport en goederenliften met  
  laad- en losautomatisme 
- van hydraulische liften 

A2 A1 A1 Binnentrappenhuizen (met inbegrip 
van sassen en overlopen), 
Evacuatiewegen, 
Overlopen van liften, 
Huiskeukens 

A3 A2 A2 Liftkooien en goederenliften 
A3 A2 A1 Zalen, lokalen toegankelijk voor het 

publiek 

A3 
 

 A3 
 

A2 
 

Alle andere lokalen die hierboven 
niet vermeld werden 
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69/D.2. De verwarmingsinstallaties met een capacite it van 30 kW of meer en 
kleiner dan 70 kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te 
worden.  

69/D.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen va n 70 kW of meer worden 
ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting  en uitvoering 
voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B61-00 1 en geven niet 
rechtstreeks uit in een lokaal toegankelijk voor he t publiek. De 
toegangsdeuren tot het stooklokaal moeten openen in  de vluchtzin. De 
toegang via een sas met wanden Rf 2 h en zelfsluite nde deuren Rf ½ h 
en een oppervlakte van tenminste 2 m², kan vervange n worden door een 
zelfsluitende deur Rf 1 u op voorwaarde dat deze ni et rechtstreeks 
uitgeeft op een trappenhuis noch op een liftoverloo p noch in een lo-
kaal met bijzonder risico. 

69/D.4. De stookinstallatie van de centrale verwarm ing en brandstoffenvoor-
raad moeten elk in een afzonderlijk en goed verluch t lokaal worden 
geïnstalleerd. 

69/D.5. De verwarmingstoestellen, die niet op elekt riciteit werken, moeten 
op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speci ale inrichting 
voor de afvoer der verbrandingsproducten. Verplaats bare verwarmings-
toestellen voor stralingswarmte of recipiënten met vloeibare brand-
stoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek  toegankelijke 
lokalen.  

69/D.6. Indien op de gastoevoerleiding buiten het g ebouw geen afsluiter is 
aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij o m de plaatsing 
daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgeve l goed zichtbaar 
worden aangeduid. 

69/D.7. Indien de gasmeters opgesteld staan in de p ubliek toegankelijke lo-
kalen dienen deze afgeschermd te worden door wanden  Rf ½ h en deuren 
Rf ½ h en voorzien van een voldoende verluchting. 

69/D.8. Sfeerverwarming door middel van open haarde n is enkel toegelaten in 
een vaste opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur 
zijn verboden. 

 
Artikel 69/E: Uitgangen  
69/E.1. Er is steeds minimum één uitgang die rechts treeks toegang geeft op 

de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde pl aats. 
69/E.2. Geen enkel punt van de inrichting, van de l okalen waar het publiek 

wordt toegelaten, mag zich verder bevinden dan 30 m  van de dichtst-
bijzijnde uitgang of van de dichtstbijzijnde evacua tieweg met wanden 
Rf ½ h en zelfsluitende deuren Rf. 

69/E.3. Elke uitgang, doorgang, gang, evacuatieweg,  deuropening en trap moet 
een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrich ting mogelijk ma-
ken. De uitgang dient in het geval van een nieuwe u itgang een vrije 
breedte te hebben van minimum 80 cm en in geval van  bestaande onge-
wijzigde uitgang minimum 70 cm. De uitgang dient st eeds een vrije 
hoogte te hebben van minimum 2 m. 

69/E.4. De trappen moeten een totale breedte hebben  -in centimeter- ten min-
ste gelijk aan het aantal personen, door wie zij mo eten gebruikt 
worden om de uitgangen van de inrichting te bereike n, vermenigvul-
digd met 1,25 indien het om dalende trappen gaat en  vermenigvuldigd 
met 2 indien het om stijgende trappen gaat. Het ber ekenen van deze 
breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat , bij het verla-
ten van het gebouw, alle personen van een verdiepin g zich samen naar 
de lagere verdieping begeven en dat deze al ontruim d is, als zij er 
aankomen. De minimumbreedte voor elke nieuwe trap b edraagt minimum 
80 cm, in het geval van een bestaande ongewijzigde trap 70 cm. 

69/E.5. Trommeldeuren en draaipaaltjes zijn in uitg angen slechts in overtal 
toegelaten. 

  
Artikel 69/F: Gevels  
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Benevens de decoratieve bekledingen op de benedenve rdieping die van klasse 
A3 kunnen zijn, behoren de gevelbekledingen tot kla sse A2. Dit geldt echter 
niet voor het schrijnwerk noch voor de dichtingsvoe gen.  
  
Artikel 69/G: Daken  
De eindlaagmaterialen van de dakbedekking van nieuw e of heringerichte in-
richtingen en van vernieuwde daken of dakbedekkinge n, behoren tot klasse 
A1. Wanneer de eindlaagmaterialen niet voldoen aan de in het eerste lid be-
paalde vereiste, vertonen de producten en/of materi alen voor dakbedekking 
de eigenschappen van de klasse BROOF (t1), bepaald in de beschikking 
2001/671/EG, of zijn conform aan de beslissing 2000 /553/EG. 
  
Artikel 69/H: Terras  
69/H.1. Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting 

moet op het terras een doorgang voorzien worden gel ijk in breedte 
als de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inrichting niet 
in het gedrang te brengen. 

69/H.2. De nieuwe doorgang op het terras moet minst ens 80 cm breed zijn, een 
bestaande ongewijzigde doorgang 70 cm. De opstellin g van alle ter-
rassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het ge bouw of aanpalen-
de gebouwen niet in het gedrang brengen. 

69/H.3. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekze ilen of een ander soort 
afdekking moet het textiel van klasse A2 ‘zelfdoven d en niet drui-
pend’ zijn. Attesten dienen beschikbaar te zijn voo r de brandweer.  

69/H.4. Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er 
eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te wo rden conform NBN 
EN1838. 

69/H.5. Verwarmingselementen met open vuur en vlamm en zijn verboden. De an-
dere verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn  en minimum 1 m 
rond het element dient een brandwerend element te w orden aange-
bracht. Het verwarmingselement mag het afdekzeil ni et aanstralen. 

  
Artikel 70: Evacuatieweg  
Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die t oegang geeft tot trap-
penhuizen, vluchtterrassen of uitgangen.  
   
Artikel 71: Vluchtterras  
Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw,  die toegang geeft tot 
trappen.  
 
Artikel 72: Recipiënten  
72.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petrol eumgas, zowel voor op-

slag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ond ergebracht worden.  
72.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toe gankelijk voor het pu-

bliek of de aanhorende lokalen zijn verboden. 
 
2.2: Uitgangen en trappen  
 
Artikel 73  
73.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen 

belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen di e er naartoe lei-
den of de nuttige breedte ervan te verminderen. 

73.2. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones 
van de inrichting. De evacuatiewegen moeten zodanig  verdeeld zijn dat 
ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op de openbare  weg of op een 
voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van het  gebouw te kunnen 
verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel e n veilig kunnen 
ontruimen. 

73.3. Indien een deel van het gebouw, waarin de inr ichting is gelegen, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor de exploitant, m ag een uitgang van 
de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit p rivé gedeelte.  
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73.4. Indien een deel van het gebouw, waarin de inr ichting is gelegen, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een 
afzonderlijke uitgang, onafhankelijk van de publiek  toegankelijke lo-
kalen, vereist. 

73.5. De plaats van elke uitgang evenals de richtin g van de wegen, uit-
gangswegen en trappen, die naar deze uitgangen leid en, worden aange-
duid door de in Hoofdstuk 7- Pictogrammen vermelde pictogrammen. De 
zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd z owel door de nor-
male verlichting als door de veiligheidsverlichting . Zij moeten van-
uit elke punt van de publiek toegankelijke begaanba re oppervlakte 
goed leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang mag eventueel aange-
duid worden met het pictogram "nooduitgang", vermel d in Hoofdstuk 7- 
Pictogrammen. 

73.6. Tijdens de openingsuren van de inrichting mog en de deuren in de uit-
gangswegen in geen geval vergrendeld of met een sle utel gesloten wor-
den. Automatisch werkende deuren mogen gebruikt wor den voor uitgangen 
die rechtstreeks naar buiten uitgeven, mits zij bij  het uitvallen van 
de elektrische stroom of een ander defect automatis ch in open stand 
worden gebracht.  

73.7. Het minimum aantal uitgangen kan door de bran dweer verhoogd worden in 
functie van de maximale bezetting en/of de configur atie van de loka-
len. 

73.8. Glazen wanden en de vleugels van glazen deure n moeten op zichthoogte 
een opvallend merkteken dragen. 

  
2.3: Technische installaties 
 
Artikel 74  
Van de technische installaties dienen steeds gelden de keuringsattesten con-
form hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de brandw eerdienst. 
   
Artikel 75: Verlichting en elektrische installaties  
75.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektri-

citeit is toegelaten als kunstmatige hoofdverlichti ngsbron. 
75.2. De inrichting moet voorzien worden van veilig heidsverlichting, die 

onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij he t uitvallen van de 
stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te wo rden boven elke 
uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en tra ppen), in de na-
bijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle  lokalen die uit-
sluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligh eidsverlichting 
dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de pl aatsing en de ver-
lichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke o ntruiming te waar-
borgen. De veiligheidsverlichting moet tenminste ge durende 1 uur zon-
der onderbreking kunnen functioneren. 

75.3. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uit-
vallen van de gewone kunstmatige verlichting, de pe rsonen toelaat een 
veilige plaats en de uitgangen van het gebouw te be reiken. Zij vol-
staat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bi j brand nodige ac-
ties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, di enen de veilig-
heidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut i n werking te tre-
den gedurende één uur. 

75.4. Indien het lokaal toegankelijk voor het publi ek meerdere verdiepingen 
(gelijkvloers en tenminste twee verdiepingen) omvat  of deel uitmaakt 
van een gebouw met meerdere verdiepingen, uitgezond erd een privéwo-
ning, dient er in het gebouw een brandmeldinstallat ie voorzien te 
worden conform NBN S21-100. 

 
Artikel 76: Verwarming en brandstof  
In verband met de verwarmingsinstallatie moeten all e nodige veiligheids-
maatregelen worden genomen om oververhitting, ontpl offing en brand te voor-
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komen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie  dient alles wat het 
brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 
 
Artikel 77: Open vuur  
77.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting m et open vuur, zoals 

kaarsen, petroleumlampen is enkel toegelaten mits z e bij het gebruik 
of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet 
toegelaten. 

77.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publi ek toegankelijke gedeel-
ten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-g ekeurde toestellen 
en mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen  brand kunnen ver-
oorzaken. De installatie van de toestellen dient te  voldoen aan de 
reglementaire voorschriften en de regels van goed v akmanschap.  

 
Artikel 78: Andere technische installaties (verluch ting, rook- en warmte 
afvoerinstallaties, liften, roltrappen…)   
In functie van de risico’s kan de bevoegde brandwee rdienst bijkomende eisen 
opleggen voor andere technische installaties. 
 
2.4: Brandbestrijdingsmiddelen  
 
Artikel 79  
79.1. De exploitant moet voldoende brandblusmiddele n aanbrengen, aangepast 

aan de omstandigheden. In de inrichtingen toegankel ijk voor publiek, 
moeten snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC/waterschuim 
conform EN3 goed verdeeld aangebracht worden à rato  van 1 stuk per 
150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee snelblustoestel-
len. Deze snelblustoestellen dienen goed over de op pervlakte toegan-
kelijk voor het publiek te worden verdeeld. Op elke  verdieping moet 
minstens 1 snelblustoestel worden aangebracht.  

79.2. In keukens moet daarenboven een snelblustoest el van het type 5 kg CO2 
of 6 kg ABC poeder/waterschuim conform EN3 of gelij kwaardig aanwezig 
zijn. Tevens moet in elke keuken een branddeken aan wezig te zijn. 
Voor frituurketels dient een goed sluitend metalen deksel in de on-
middellijke nabijheid voorzien te worden. 

79.3. De branders die vloeibare brandstof gebruiken  dienen uitgerust te 
worden met een automatische blusinstallatie. 

79.4. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onde rhouden worden, be-
schermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze ge signaleerd worden 
(zie Hoofdstuk 7: Pictogrammen) gemakkelijk bereikb aar opgehangen en 
oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmidd ellijk in werking 
kunnen gebracht worden. 

 
2.5: Organisatie 
 
Artikel 80  
80.1. De inrichting moet op het openbaar telefoonne t aangesloten zijn. In 

de onmiddellijke nabijheid van het telefoontoestel,  dat rechtstreeks 
te bereiken en te gebruiken is, moeten de oproepnum mers van de hulp-
diensten goed zichtbaar aangeduid worden. 

80.2. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting 
ingelicht worden en geoefend worden in het hanteren  van de brandbe-
strijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichti ng. 

80.3. Indien er gerookt wordt in de inrichting, die nen de nodige maatrege-
len getroffen te worden; asbakken moeten in voldoen de aantal en op 
nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen g eledigd te worden 
in een metalen recipiënt, voorzien van een goed slu itend metalen dek-
sel of van het type “vlamdovend”. 

80.4. In de lokalen toegankelijk voor het publiek m ogen geen vuilnis, af-
val, afgedankte voorwerpen of producten opgeslagen worden. 
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80.5. Het maximum aantal personen dat in de inricht ing aanwezig mag zijn, 
moet worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed 
zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door  de exploitant, 
die alle nodige maatregelen neemt om overschrijding  van dit aantal te 
voorkomen. 

Deel 3: Bestaande inrichtingen  

 
3.1: Bouwtechnische eisen  
 
Artikel 81: Compartimentering  
81.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toe-

gankelijke lokalen en hun uitgangen, met de overige  delen van het ge-
bouw, dienen een Rf van tenminste een uur te hebben . De deuren in de-
ze binnenwanden dienen een Rf van ten minste een ha lf uur te hebben. 
Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed  en eventueel geï-
soleerd op een wijze die analoog is aan deze die be schreven is voor 
een getest plafond met een Rf van ten minste een uu r, kunnen toege-
staan worden. 
Indien niet kan voldaan worden aan deze eis dient m en minimum autono-
me rookdetectoren (BOSEC gekeurd) te voorzien in de  voor het publiek 
toegankelijke lokalen en de aanpalende privégedeelt en. 

81.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden  als deel uitmakend van 
het publiek toegankelijke gedeelte: 
- aanrechtkeukens;  
- keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen u itgerust zijn 

met een vaste automatische blusinstallatie, welke g ekoppeld is 
aan een mechanisme dat bij in werking treden van de  blusinstalla-
tie de brandstoftoevoer afsluit; 

- muurkasten; 
- lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden. 

Brandwerende deuren, geplaatst na het in voege tred en van dit reglement, 
dienen geplaatst te worden door plaatsers welke gec ertificeerd zijn door 
een geaccrediteerd organisme zoals het ISIB. Attest en dienen voorgelegd te 
worden bij het inspectiebezoek van de brandweer. De  deuren dienen voorzien 
te zijn van een Benor/Atg-label. 
 
Artikel 82: Materialen – versiering  
82.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlamb aar te zijn en zelfdo-

vend. 
82.2. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatt en, stro, karton, boom-

schors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textie l en kunststoffen, 
mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het publ iek noch als ver-
siering noch als bouwmateriaal aangewend worden. 

82.3. De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de moge-
lijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afva l achter de bekle-
dingen. Velums en andere horizontaal aangebrachte d oeken zijn verbo-
den. Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of  uitgangen aan het 
zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.   

82.4. Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloe ren kan een houten 
vloerbekleding zijn, indien deze op een stenen onde rgrond wordt voor-
zien.  

 
Artikel 83: Trappen  
De trappen zijn vast en voorzien van stevige leunin gen. De trap dient ge-
makkelijk begaanbaar te zijn en een gemakkelijke ev acuatie mogelijk maken. 
De treden moeten slipvrij zijn.  
 
Artikel 84: Stooklokaal en technische ruimtes  
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84.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worden  afgesloten ten opzichte 
van het lokaal toegankelijk voor het publiek, door wanden Rf ½ h , en 
deuren zelfsluitend Rf ½ h. 

84.2. De verwarmingsinstallaties met een capaciteit  van 30 kW of meer en 
kleiner dan 70 kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te 
worden.  

84.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden on-
dergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting e n uitvoering vol-
doen aan de voorschriften van de norm NBN B61-001 e n geven niet 
rechtstreeks uit in een lokaal toegankelijk voor he t publiek. De toe-
gangsdeuren tot het stooklokaal moeten openen in de  vluchtzin. De 
toegang via een sas met wanden Rf 2 h en zelfsluite nde deuren Rf ½ h 
en een oppervlakte van tenminste 2 m², kan vervange n worden door een 
zelfsluitende deur Rf 1 u op voorwaarde dat deze ni et rechtstreeks 
uitgeeft op een trappenhuis noch op een liftoverloo p noch in een lo-
kaal met bijzonder risico. 

84.4. De stookinstallatie van de centrale verwarmin g en brandstoffenvoor-
raad moeten elk in een afzonderlijk en goed verluch t lokaal worden 
geïnstalleerd. 

84.5. De verwarmingstoestellen, die niet op elektri citeit werken, moeten op 
een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale  inrichting voor 
de afvoer der verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoe-
stellen voor stralingswarmte of recipiënten met vlo eibare brandstof-
fen zijn niet toegelaten in de voor het publiek toe gankelijke loka-
len.  

84.6. Indien op de gastoevoerleiding buiten het geb ouw geen afsluiter is 
aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij o m de plaatsing 
daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgeve l goed zichtbaar 
worden aangeduid. 

84.7. Indien de gasmeters opgesteld staan in de pub liek toegankelijke loka-
len dienen deze afgeschermd te worden door wanden R f ½ h en deuren Rf 
½ h en voorzien van een voldoende verluchting. 

84.8. Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in 
een vaste opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn 
verboden. 

  
Artikel 85: Uitgangen  
85.1. Er is steeds minimum één uitgang die rechtstr eeks toegang geeft op de 

openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde plaat s. 
85.2. Geen enkel punt van de inrichting, van de lok alen waar het publiek 

wordt toegelaten, mag zich verder bevinden dan 30 m  van de dichtst-
bijzijnde uitgang of van de dichtstbijzijnde evacua tieweg met wanden 
Rf 1u en zelfsluitende deuren Rf ½ u uitgezonderd d e liftdeuren. 

85.3. Trommeldeuren en draaipaaltjes zijn in uitgan gen slechts in overtal 
toegelaten. 

85.4. Elke uitgang, doorgang, gang, evacuatieweg, d europening en trap moet 
een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrich ting mogelijk ma-
ken, een vrije breedte hebben van minimum 70 cm en een vrije hoogte 
hebben van minimum 2 m. 

85.5. De trappen moeten een totale breedte hebben i n centimeter ten minste 
gelijk aan het aantal personen, door wie zij moeten  gebruikt worden 
om de uitgangen van de inrichting te bereiken, verm enigvuldigd met 
1,25 indien het om dalende trappen gaat en vermenig vuldigd met 2 in-
dien het om stijgende trappen gaat.  
Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de onderstel-
ling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle per sonen van een ver-
dieping zich samen naar de lagere verdieping begeve n en dat deze al 
ontruimd is, als zij er aankomen.  

  De minimumbreedte voor elke trap bedraagt 70 cm. 
 
Artikel 86: Terras  
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86.1. Indien het terras vast verbonden is met de ge vel van de inrichting 
moet op het terras een doorgang voorzien worden gel ijk in breedte als 
de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inri chting niet in het 
gedrang te brengen. 

86.2. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeil en of een ander soort 
afdekking moet het textiel ‘zelfdovend en niet drui pend’ zijn.  
Indien er elektrische verlichting voorzien is op he t terras dient er 
eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te wo rden conform NBN 
EN1838. 

86.3. Verwarmingselementen met open vuur en vlammen  zijn verboden. De ande-
re verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn e n minimum 1 m rond 
het element dient een brandwerend element te worden  aangebracht. Het 
verwarmingselement mag het afdekzeil niet aanstrale n. 

 
Artikel 87: Evacuatieweg  
Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die t oegang geeft tot trap-
penhuizen, vluchtterrassen of uitgangen.  
 
Artikel 88: Vluchtterras  
Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw,  die toegang geeft tot 
trappen.  
 
Artikel 89: Recipiënten  
89.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petrol eumgas, zowel voor op-

slag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ond ergebracht worden.  
89.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal toe gankelijk voor het pu-

bliek of de aanhorende lokalen zijn verboden. 
 
3.2: Uitgangen en trappen  
 
Artikel 90  
90.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen 

belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen di e er naartoe lei-
den of de nuttige breedte ervan te verminderen. 

90.2. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones 
van de inrichting. De evacuatiewegen moeten zodanig  verdeeld zijn dat 
ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op de openbare  weg of op een 
voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van het  gebouw te kunnen 
verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel e n veilig kunnen 
ontruimen. 

90.3. Indien een deel van het gebouw, waarin de inr ichting is gelegen, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor de exploitant, m ag een uitgang van 
de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit p rivé gedeelte.  
Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichtin g is gelegen, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een 
afzonderlijke uitgang, onafhankelijk van de publiek  toegankelijke lo-
kalen, vereist. 

90.4. De plaats van elke uitgang evenals de richtin g van de wegen, uit-
gangswegen en trappen, die naar deze uitgangen leid en, worden aange-
duid door de in Hoofdstuk 7- Pictogrammen vermelde pictogrammen. De 
zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd z owel door de nor-
male verlichting als door de veiligheidsverlichting . Zij moeten van-
uit elke punt van de publiek toegankelijke begaanba re oppervlakte 
goed leesbaar zijn. De tweede of derde uitgang mag eventueel aange-
duid worden met het pictogram "nooduitgang", vermel d in Hoofdstuk 7- 
Pictogrammen. 

90.5. Tijdens de openingsuren van de inrichting mog en de deuren in de uit-
gangswegen in geen geval vergrendeld of met een sle utel gesloten wor-
den. Automatisch werkende deuren mogen gebruikt wor den voor uitgangen 
die rechtstreeks naar buiten uitgeven, mits zij bij  het uitvallen van 
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de elektrische stroom of een ander defect automatis ch in open stand 
worden gebracht.  

90.6. Het minimum aantal uitgangen kan door de bran dweer verhoogd worden in 
functie van de maximale bezetting en/of de configur atie van de loka-
len. 

90.7. Glazen wanden en de vleugels van glazen deure n moeten op zichthoogte 
een opvallend merkteken dragen. 

 
3.3: Technische installaties  
 
Artikel 91  
Van de technische installaties dienen steeds gelden de keuringsattesten 
conform hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de bra ndweerdienst. 
 
Artikel 92: Verlichting en elektrische installaties  
92.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektri-

citeit is toegelaten als kunstmatige hoofdverlichti ngsbron. 
92.2. De inrichting moet voorzien worden van veilig heidsverlichting, die 

onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij he t uitvallen van de 
stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te wo rden boven elke 
uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en tra ppen), in de na-
bijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle  lokalen die uit-
sluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligh eidsverlichting 
dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de pl aatsing en de ver-
lichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke o ntruiming te waar-
borgen. De veiligheidsverlichting moet tenminste ge durende 1 uur zon-
der onderbreking kunnen functioneren. 

92.3. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uit-
vallen van de gewone kunstmatige verlichting, de pe rsonen toelaat een 
veilige plaats en de uitgangen van het gebouw te be reiken. Zij vol-
staat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bi j brand nodige ac-
ties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, di enen de veilig-
heidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut i n werking te tre-
den gedurende één uur. 

92.4. Indien het lokaal toegankelijk voor het publi ek meerdere verdiepingen 
(gelijkvloers en tenminste twee verdiepingen) omvat  of deel uitmaakt 
van een gebouw met meerdere verdiepingen, uitgezond erd een privéwo-
ning, dient er in het gebouw een brandmeldinstallat ie voorzien te 
worden conform NBN S21-100. 

 
Artikel 93: Verwarming en brandstof  
In verband met de verwarmingsinstallatie moeten all e nodige veiligheids-
maatregelen worden genomen om oververhitting, ontpl offing en brand te voor-
komen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie  dient alles wat het 
brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 
 
Artikel 94: Open vuur  
94.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting m et open vuur, zoals 

kaarsen, petroleumlampen is enkel toegelaten mits z e bij het gebruik 
of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet 
toegelaten. 

94.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publi ek toegankelijke gedeel-
ten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-g ekeurde toestellen 
en mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen  brand kunnen ver-
oorzaken. De installatie van de toestellen dient te  voldoen aan de 
reglementaire voorschriften en de regels van goed v akmanschap.  

 
Artikel 95: Andere technische installaties (verluch ting, rook- en warmte 
afvoerinstallaties, liften, roltrappen…)   
In functie van de risico’s kan de bevoegde brandwee rdienst bijkomende eisen 
opleggen voor andere technische installaties. 
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3.4: Brandbestrijdingsmiddelen  
 
Artikel 96  
96.1. De exploitant moet voldoende brandblusmiddele n aanbrengen, aangepast 

aan de omstandigheden. In de inrichtingen toegankel ijk voor publiek, 
moeten snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC/waterschuim 
conform EN3 goed verdeeld aangebracht worden à rato  van 1 stuk per 
150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee snelblustoestel-
len. Deze snelblustoestellen dienen goed over de op pervlakte toegan-
kelijk voor het publiek te worden verdeeld. Op elke  verdieping moet 
minstens 1 snelblustoestel worden aangebracht. 

96.2. In keukens moet daarenboven een snelblustoest el van het type 5 kg CO2 
of 6 kg ABC poeder/waterschuim conform EN3 of gelij kwaardig aanwezig 
zijn. Tevens moet in elke keuken een branddeken aan wezig te zijn. 
Voor frituurketels dient een goed sluitend metalen deksel in de on-
middellijke nabijheid voorzien te worden. 

96.3. De branders die vloeibare brandstof gebruiken  dienen uitgerust te 
worden met een automatische blusinstallatie. 

96.4. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onde rhouden worden, be-
schermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze ge signaleerd worden 
(zie Hoofdstuk 7: Pictogrammen) gemakkelijk bereikb aar opgehangen en 
oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmidd ellijk in werking 
kunnen gebracht worden. 

  
3.5: Organisatie 
 
Artikel 97  
97.1. Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting 

ingelicht worden en geoefend worden in het hanteren  van de brandbe-
strijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichti ng. 

97.2. Indien er gerookt wordt in de inrichting, die nen de nodige maatrege-
len getroffen te worden; asbakken moeten in voldoen de aantal en op 
nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen g eledigd te worden 
in een metalen recipiënt, voorzien van een goed slu itend metalen dek-
sel of van het type “vlamdovend”. 

97.3. In de lokalen toegankelijk voor het publiek m ogen geen vuilnis, af-
val, afgedankte voorwerpen of producten opgeslagen worden. 

97.4. Het maximum aantal personen dat in de inricht ing aanwezig mag zijn, 
moet worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed 
zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door  de exploitant, 
die alle nodige maatregelen neemt om overschrijding  van dit aantal te 
voorkomen. 

 
Hoofdstuk 5: Inrichtingen toegankelijk voor het pub liek waar 50 personen en 
meer toegang kunnen hebben  

Deel 1: Nieuw te bouwen inrichtingen  

 
1.1: Bouwtechnische eisen 
 
Artikel 98: Compartimentering  
98.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toe-

gankelijke lokalen en hun uitgangen, met de overige  delen van het ge-
bouw, dienen een Rf van tenminste een uur te hebben . De deuren in de-
ze binnenwanden dienen een Rf van ten minste een ha lf uur te hebben 
overeenkomstig de NBN 713-020. Plafonds bestaande u it houten rooste-
ringen, bekleed en eventueel geïsoleerd op een wijz e die analoog is 
aan deze die beschreven is voor een getest plafond met een Rf van ten 
minste een uur, kunnen toegestaan worden. 
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98.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden  als deel uitmakend van 
het publiek toegankelijke gedeelte: 
- aanrechtkeukens;  
- keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen u itgerust zijn 

met een vaste automatische blusinstallatie, welke g ekoppeld is aan 
een mechanisme dat bij in werking treden van de blu sinstallatie de 
brandstoftoevoer afsluit; 

-  muurkasten; 
- lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden. 

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

98.4. In de evacuatiewegen en in de voor het publie k toegankelijke lokalen 
hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h. 

98.5. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voeg e treden van dit regle-
ment, dienen geplaatst te worden door plaatsers wel ke gecertificeerd 
zijn door een geaccrediteerd organisme zoals het IS IB. Attesten die-
nen voorgelegd te worden bij het inspectiebezoek va n de brandweer. De 
deuren dienen voorzien te zijn van een Benor/Atg-la bel. 

  
Artikel 99: Materialen – versiering  
99.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlamb aar te zijn en zelfdo-

vend. 
99.2. De bekledingen en de vullingen van het meubil air, evenals de niet-

vast bevestigde bekledingen en (over)gordijnen hebb en een minimale 
classificatie A2. Geldige attesten hieromtrent moet en steeds op een-
voudige vraag kunnen voorgelegd worden.  
De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangeb racht dat de moge-
lijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afva l achter de bekle-
dingen. Velums en andere horizontaal aangebrachte d oeken zijn verbo-
den. Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of  uitgangen aan het 
zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.   

99.3. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatt en, stro, karton, boom-
schors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textie l en kunststoffen, 
mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het publ iek noch als ver-
siering noch als bouwmateriaal aangewend worden 

99.4. Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloe ren kan een houten 
vloerbekleding zijn, indien deze op een stenen onde rgrond wordt voor-
zien. 

99.5. De voorwaarden voor de reactie bij brand van de wanden van lokalen 
gelden niet voor de privatieve delen van particulie re wooneenheden. 

  
Artikel 100: Stooklokaal en technische ruimtes  
100.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worde n afgesloten ten opzich-   

te van het lokaal toegankelijk voor het publiek, do or wanden Rf ½ h, 
en deuren zelfsluitend Rf ½ h. 

100.2. De verwarmingsinstallaties met een capacitei t van 30 kW of meer en 
kleiner dan 70 kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te 
worden.  

100.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van  70 kW of meer worden 
ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting  en uitvoering 
voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B61-00 1 en geven niet 
rechtstreeks uit in een publiek toegankelijk lokaal . De toegangsdeu-
ren tot het stooklokaal moeten openen in de vluchtz in.  

100.4. De verwarmingstoestellen, die niet op elektr iciteit werken, moeten 
op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speci ale inrichting 
voor de afvoer der verbrandingsproducten. Verplaats bare verwarmings-
toestellen voor stralingswarmte of recipiënten met vloeibare brand-
stoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek  toegankelijke 
lokalen.  
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100.5. De stookinstallatie van de centrale verwarmi ng en brandstoffenvoor-
raad moeten elk in een afzonderlijk en goed verluch t lokaal geïn-
stalleerd worden. 

100.6. Indien op de gastoevoerleiding buiten het ge bouw geen afsluiter is 
aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij o m de plaatsing 
daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgeve l goed zichtbaar 
worden aangeduid. 

100.7. Indien de gasmeters opgesteld staan in de pu bliek toegankelijke lo-
kalen dienen deze afgeschermd te worden door wanden  Rf ½ h en deuren 
Rf ½ h en voorzien van een voldoende verluchting. 

100.8. Sfeerverwarming door middel van open haarden  is enkel toegelaten in 
een vaste opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur 
zijn verboden. 

 
Artikel 101: Uitgangen  
101.1. Er is steeds minimum één uitgang die rechtst reeks toegang geeft op 

de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde pl aats.  
101.2. Inrichtingen of gedeelten van inrichtingen, waar het maximum aantal 

personen honderd of meer bedraagt, moeten over ten minste twee af-
zonderlijke uitgangen beschikken. 

101.3. Twee + n afzonderlijke uitgangen zijn vereis t voor inrichtingen of 
gedeelten van inrichtingen waar het maximum aantal personen vijfhon-
derd of meer bedraagt, waarbij "n" het geheel getal  is onmiddellijk 
groter dan de deling door 1000 van de maximale beze tting van de in-
richting of gedeelten van inrichting. 

101.4. Het berekenen van het aantal uitgangen moet gesteund zijn op de on-
derstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, a lle personen van 
een verdieping zich samen naar de lagere verdieping  begeven en dat 
deze al ontruimd is, als zij er aankomen. 

101.5. Geen enkel punt van de inrichting, van de lo kalen waar het publiek 
wordt toegelaten, mag zich verder bevinden dan 30 m  van de dichtst-
bijzijnde uitgang of van de dichtst- bijzijnde evac uatieweg met wan-
den Rf 1 u, en zelfsluitende deuren Rf ½ u, uitgezo nderd de liftdeu-
ren, deze moeten een stabiliteit bij brand en een v lamdichtheid van 
een ½ u hebben. 

101.6. Bijkomend mag geen enkel punt van de inricht ing, van de lokalen waar 
het publiek wordt toegelaten zich verder bevinden d an 60 m van de 
tweede uitgang (indien vereist) of van de tweede ev acuatieweg (in-
dien vereist) met wanden Rf 1 u en zelfsluitende de uren Rf ½ u, uit-
gezonderd de liftdeuren, deze moeten een stabilitei t bij brand en 
een vlamdichtheid van een ½ u hebben. 

101.7.  De uitgangswegen en -deuren moeten een tota le breedte hebben die ten 
minste gelijk is - in centimeter - aan het aantal p ersonen, die ze 
moeten gebruiken om de inrichting te ontruimen. Elk e uitgang moet 
evenwel een vrije breedte hebben van minimum 80 cm en een minimum 
vrije hoogte van 2 m. Wanneer de inrichting op bove nverdiepingen of 
in kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijk e lokalen heeft, 
moeten deze door vaste trappen bediend worden.  

101.8. Verdiepingen waar het maximum aantal persone n minder dan 100 perso-
nen bedraagt, moet over ten minste één trap beschik ken. 

101.9. Verdiepingen waar het maximum aantal persone n 100 of meer en minder 
dan 500 personen bedraagt, moeten over ten minste t wee afzonderlijke 
trappen beschikken.  

101.10. Verdiepingen waar het maximum aantal person en 500 of meer bedraagt, 
moeten over ten minste 2 + n afzonderlijke trappen beschikken, waar-
bij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan  de deling door 
1000 van de maximale bezetting van de verdieping. 

101.11. De trappen moeten een totale breedte hebben  in centimeter ten minste 
gelijk aan het aantal personen, door wie zij moeten  gebruikt worden 
om de uitgangen van de inrichting te bereiken, verm enigvuldigd met 
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1,25 indien het om dalende trappen gaat en vermenig vuldigd met 2 in-
dien het om stijgende trappen gaat. 
Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de onderstel-
ling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle per sonen van een 
verdieping zich samen naar de naburige verdieping b egeven en dat de-
ze al ontruimd is, als zij er aankomen. 

  De minimumbreedte voor elke trap bedraagt minimum  80 cm. 
101.12. Om aan de eisen van Hoofdstuk 5, § 2 Uitgan gen en trappen te vol-

doen: 
- komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een hel-

ling van meer dan tien procent niet in aanmerking; 
- moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een a antrede heb-

ben van minimum 20 cm; 
- draaitrappen kunnen toegestaan worden, mits de aant rede op de 

looplijn minimum 24 cm bedraagt; 
- roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgel egd worden. 

101.13. De trappen dienen op de gepaste plaats(en) voorzien van stevige leu-
ningen. De treden moeten slipvrij zijn. 

   
Artikel 102: Terras  
102.1. Indien het terras vast verbonden is met de g evel van de inrichting 

moet op het terras een doorgang voorzien worden gel ijk in breedte 
als de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inrichting niet 
in het gedrang te brengen. 

102.2. De doorgang op het terras moet minstens 80 c m breed zijn. De opstel-
ling van alle terrassen mag de evacuatie van de aan wezigen in het 
gebouw of aanpalende gebouwen niet in het gedrang b rengen. 

102.3. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzei len of een ander soort 
afdekking moet het textiel van klasse A2 ‘zelfdoven d en niet drui-
pend’ zijn. Attesten dienen beschikbaar te zijn voo r de brandweer. 

102.4. Indien er elektrische verlichting voorzien i s op het terras dient er 
eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te wo rden conform NBN 
EN1838. 

102.5. Verwarmingselementen met open vuur en vlamme n zijn verboden. De an-
dere verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn  en minimum 1 m 
rond het element dient een brandwerend element te w orden aange-
bracht. Het verwarmingselement mag het afdekzeil ni et aanstralen. 

 
Artikel 103: Recipiënten  
103.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petro leumgas, zowel voor op-

slag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ond ergebracht wor-
den.  

103.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal to egankelijk voor het pu-
bliek of de aanhorende lokalen zijn eveneens verbod en. 

 
1.2: Uitgangen en trappen 
 
Artikel 104  
104.1. De trappen, gangen en deuren evenals de wege n, die er naartoe lei-

den, hierna met de term "uitgang" aangeduid, moeten  een snelle en 
gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken 

104.2. De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel i n beide richtingen ofwel 
in de vluchtzin opendraaien. Tijdens de openingsure n van de inrich-
ting mogen zij in geen geval vergrendeld of met een  sleutel gesloten 
worden. Uitgangsdeuren, die zich op minder dan hun breedte van de 
rooilijn bevinden, draaien naar binnen open en moet en tijdens de 
openingsuren van de inrichting permanent en vergren deld openblijven. 
Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder ty-
pe, die bij gewone druk alleen naar binnen kunnen d raaien maar bij 
een sterkere druk ook naar buiten kunnen draaien; d eze hoeven niet 
permanent en vergrendeld open te blijven tijdens de  openingsuren van 
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de inrichting. De deuren in de uitgangswegen die tw ee uitgangen ver-
binden moeten in beide richtingen opendraaien. 
Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen g ebruikt worden 
voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeve n, met inbegrip 
van de bijhorende sasdeuren mits zij bij het uitval len van de elek-
trische stroom of een ander defect automatisch in o pen stand worden 
gebracht en mits zij op een eenvoudige wijze (met z ogenaamd paniek-
beslag) kunnen opendraaien in de vluchtzin. 

104.3. Trommeldeuren, draaipaaltjes, deuren die nie t in de vluchtzin open-
draaien en schuifdeuren die niet kunnen opendraaien  in de vluchtzin 
zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten. 

104.4. Het is verboden om het even welke voorwerpen  die de doorgangen kun-
nen belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wege n die er naartoe 
leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen. In winkels, wa-
renhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de ver koop- en uitstal-
stands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek. 
Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de  boord ervan wa-
ren te plaatsen, die een vlotte evacuatie in gevaar  kunnen brengen 
of vertragen. De exploitant zorgt ervoor dat de aan koopwagentjes, 
die ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo geplaatst wor-
den dat zij een snelle ontruiming van de inrichting  niet verhinde-
ren. 

104.5. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in  tegenovergestelde zones 
van de inrichting. De evacuatiewegen moeten zodanig  verdeeld zijn 
dat ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op de open bare weg of op 
een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van  het gebouw te 
kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw  snel en veilig 
kunnen ontruimen. 

104.6. Indien een deel van het gebouw, waarin de in richting is gelegen, 
gebruikt wordt als privélokalen voor de exploitant,  mag een uitgang 
van de inrichting ook dienst doen als uitgang van d it privégedeelte. 
Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichtin g is gelegen, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een 
afzonderlijke uitgang, onafhankelijk van de publiek  toegankelijke 
lokalen, vereist. 

104.7.  De plaats van elke uitgang evenals de richt ing van de wegen, uit-
gangswegen en trappen, die naar deze uitgangen leid en, worden aange-
duid door de in Hoofdstuk 7: Pictogrammen vermelde pictogrammen. De 
zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd z owel door de nor-
male verlichting als door de veiligheidsverlichting . Zij moeten van-
uit alle delen van de voor het publiek toegankelijk e lokalen goed 
waarneembaar zijn en in verhouding staan tot de afm eting van de 
ruimte. De tweede of derde uitgang mag eventueel aa ngeduid worden 
met het pictogram "nooduitgang", vermeld in Hoofdst uk 7: Pictogram-
men. 

104.8.  Het minimum aantal uitgangen kan door de br andweer verhoogd worden 
in functie van de maximale bezetting en/of de confi guratie van de 
lokalen. 

104.9. Glazen wanden en de vleugels van glazen deur en moeten op zichthoogte 
een opvallend merkteken dragen. 

 
1.3: Technische installaties 
 
Artikel 105  
Van de technische installaties dienen steeds gelden de keuringsattesten 
conform hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de bra ndweerdienst. 
 
Artikel 106: Verlichting en elektrische installatie s 
106.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is 

toegelaten als kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 
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106.2. De inrichting moet voorzien worden van veili gheidsverlichting, die 
onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij he t uitvallen van 
de stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te  worden boven el-
ke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de 
nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in al le lokalen die 
uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veil igheidsverlich-
ting dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en 
de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkel ijke ontruiming 
te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet tenmi nste gedurende 1 
uur zonder onderbreking kunnen functioneren. 

106.3. De inrichting moet voorzien worden van veili gheidsverlichting, die 
onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij he t uitvallen van 
de stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te  worden boven el-
ke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de 
nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in al le lokalen die 
uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veil igheidsverlich-
ting dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en 
de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkel ijke ontruiming 
te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet tenmi nste gedurende 1 
uur zonder onderbreking kunnen functioneren. 

106.4. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN  EN1838, die bij het 
uitvallen van de gewone kunstmatige verlichting, de  personen toelaat 
een veilige plaats en de uitgangen van het gebouw t e bereiken. Zij 
volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de  bij brand nodige 
acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de veilig-
heidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut i n werking te tre-
den gedurende één uur. 

106.5. Indien het lokaal toegankelijk voor het publ iek meerdere verdiepin-
gen (gelijkvloers en tenminste twee verdiepingen) o mvat of deel uit-
maakt van een gebouw met meerdere verdiepingen, uit gezonderd een 
privéwoning, dient er in het gebouw een brandmeldin stallatie voor-
zien te worden conform NBN S21-100. 

 
Artikel 107: Verwarming en brandstof  
In verband met de verwarmingsinstallatie moeten all e nodige veiligheids-
maatregelen worden genomen om oververhitting, ontpl offing en brand te voor-
komen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie  dient alles wat het 
brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 
 
Artikel 108: Open vuur  
108.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals 

kaarsen, petroleumlampen is enkel toegelaten mits z e bij het gebruik 
of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet 
toegelaten. 

108.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publ iek toegankelijke ge-
deelten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toe-
stellen en mits ze bij het gebruik of bij het omsto ten geen brand 
kunnen veroorzaken. De installatie van de toestelle n dient te vol-
doen aan de reglementaire voorschriften en de regel s van goed vak-
manschap.  

  
Artikel 109: Andere technische installaties (verluc hting, rook- en warmte 
afvoerinstallaties, liften, roltrappen…)  
In functie van de risico’s kan de bevoegde brandwee rdienst bijkomende ei-
sen opleggen voor andere technische installaties. 
 
1.4: Brandbestrijdingsmiddelen 
 
Artikel 110  
110.1. De exploitant moet voldoende brandblusmiddel en aanbrengen, aangepast 

aan de omstandigheden. In de inrichtingen toegankel ijk voor publiek, 
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moeten snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC / waterschuim 
conform EN3 aangebracht worden à rato van 1 stuk pe r 150 m² totale 
oppervlakte met een minimum van twee snelblustoeste llen. Deze snel-
blustoestellen dienen goed over de oppervlakte toeg ankelijk voor het 
publiek te worden verdeeld. Op elke verdieping moet  minstens 1 snel-
blustoestel worden aangebracht. 

110.2. In de publiek toegankelijke inrichtingen met  een totale oppervlakte 
groter dan 250 m² dienen muurhaspels met axiale voe ding geplaatst te 
worden (conform NBN EN 671-1). aangesloten via een aangepaste lei-
ding op de openbare waterbedeling of ander gelijkwa ardig voedings-
systeem. Deze muurhaspels dienen op oordeelkundig g ekozen plaatsen 
opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting ka n bespoten wor-
den. 
Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de  af te leggen af-
stand vanaf om het even welk punt tot het dichtst b ijgelegen toestel 
niet meer bedraagt dan de lengte van de gebruikte h aspels. De has-
pels dienen gevoed met een leiding onder druk zodan ig dat het debiet 
bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of grote r dan 24 l/min. 
De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in s taal of in een 
metaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt. 

110.3. In de nabijheid van de stookplaats moet een toestel met 5 kg CO2 of 
6 kg poeder ABC / waterschuim conform EN3 opgesteld  zijn, indien de 
verwarming niet gebeurt met aardgas.  

110.4. In keukens moet een snelblustoestel van het type 5 kg CO2 of 6 kg 
ABC poeder of gelijkwaardig aanwezig zijn. Tevens m oet in elke keu-
ken een branddeken aanwezig te zijn. Voor frituurke tels dient een 
goed sluitend metalen deksel in de onmiddellijke na bijheid voorzien 
te worden. 

110.5. De branders die vloeibare brandstof gebruike n dienen uitgerust te 
worden met een automatische blusinstallatie. 

110.6. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed ond erhouden worden, be-
schermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze ge signaleerd worden 
(zie Hoofdstuk 7: Pictogrammen) gemakkelijk bereikb aar opgehangen en 
oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmidd ellijk in werking 
kunnen gebracht worden. 

 
1.5: Organisatie 
 
Artikel 111  
111.1. De inrichting moet op het openbaar telefoonn et aangesloten zijn. In 

de onmiddellijke nabijheid van het telefoontoestel,  dat rechtstreeks 
te bereiken en te gebruiken is, moeten de oproepnum mers van de hulp-
diensten goed zichtbaar aangeduid worden. 

111.2. Al het personeel moet omtrent de gevaren van  brand in de inrichting 
ingelicht worden. Sommige personeelsleden, vooraf a angeduid omwille 
van de permanentie en de aard van hun functies, moe ten geoefend wor-
den in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddele n en de ontrui-
ming van de inrichting. 

111.3. Indien er gerookt wordt in de inrichting, di enen de nodige maatrege-
len getroffen te worden; asbakken moeten in voldoen de aantal en op 
nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen g eledigd te worden 
in een metalen recipiënt, voorzien van een goed slu itend metalen 
deksel of van het type “vlamdovend”. 

111.4. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, af-
val, afgedankte voorwerpen of opgeslagen worden. 

111.5. Het maximum aantal personen dat in de inrich ting aanwezig mag zijn, 
moet worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed 
zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door  de exploitant, 
die alle nodige maatregelen neemt om overschrijding  van dit aantal 
te voorkomen. 
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Deel 2: Inrichtingen die verbouwd of gedeeltelijk v erbouwd worden, of in-
richtingen waarbij het interieur vernieuwd wordt  

 
Deze bepaling is enkel van toepassing op de verbouw de of vernieuwde delen 
en de bijhorende evacuatiewegen. 
Voor de bestaande ongewijzigde delen is bepaling C van toepassing. 
 
2.1: Bouwtechnische eisen 
 
Artikel 112: Compartimentering  
112.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van  de voor het publiek 

toegankelijke lokalen en hun uitgangen, met de over ige delen van het 
gebouw, dienen een Rf van tenminste een uur te hebb en. De deuren in 
deze binnenwanden dienen een Rf van ten minste een half uur te heb-
ben. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, be kleed en eventu-
eel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze  die beschreven 
is voor een getest plafond met een Rf van ten minst e een uur, kunnen 
toegestaan worden. 

112.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worde n als deel uitmakend van 
het publiek toegankelijke gedeelte: 
- aanrechtkeukens; 
- keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen u itgerust zijn 

met een vaste automatische blusinstallatie, welke g ekoppeld is 
aan een mechanisme dat bij in werking treden van de  blusinstal-
latie de brandstoftoevoer afsluit; 

- muurkasten; 
- lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden. 

112.3. De brandweer kan bijkomende eisen stellen aa n de weerstand tegen 
brand van de structurele elementen. 

112.4. In de evacuatiewegen en in de voor het publi ek toegankelijke lokalen 
hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h. 

112.5. Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafo nds, balken, van de 
(valse) muren, kolommen trappen en van de (valse) v loeren moeten 
voldoen aan eisen van de wanden van lokalen (zie ta bel 1). 

112.6. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voe ge treden van dit regle-
ment, dienen geplaatst te worden door plaatsers wel ke gecertificeerd 
zijn door een geaccrediteerd organisme zoals het IS IB. Attesten die-
nen voorgelegd te worden bij het inspectiebezoek va n de brandweer. De 
deuren dienen voorzien te zijn van een Benor/Atg-la bel. 

 
Artikel 113: Materialen – versiering  
113.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlam baar te zijn en zelfdo-

vend. 
113.2. De bekledingen en de vullingen van het meubi lair heringerichte in-

richtingen, evenals de niet-vast bevestigde bekledi ngen en 
(over)gordijnen van nieuwe of heringerichte inricht ingen hebben een 
minimale classificatie A2. Geldige attesten hieromt rent moeten 
steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden . De bekledingen 
moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mo gelijkheid niet 
bestaat tot ophoping van stof of afval achter de be kledingen. Velums 
en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verb oden. Verticaal 
hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht ont-
trekken of het gebruik ervan bemoeilijken. 

113.3. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmat ten, stro, karton, boom-
schors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textie l en kunststof-
fen, mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het  publiek noch als 
versiering noch als bouwmateriaal aangewend worden.  

  De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepassing:  
 

Tabel 1 
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113.4. Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vlo eren kan een houten 

vloerbekleding zijn, indien deze op een stenen onde rgrond wordt 
voorzien.  

113.5. De voorwaarden voor de reactie bij brand van  de wanden van lokalen 
gelden niet voor de privatieve delen van particulie re wooneenheden.  

 
Artikel 114: Trappen  
114.1. De trappen gebouwd na het in voege treden va n huidig reglement, die-

nen van het type A0 te zijn; ze hebben een aantrede  van ten minste 
20 cm. De optrede mag niet meer dan 18 cm bedragen.  De trappen moe-
ten uit rechte delen bestaan 

114.2. De trappen zijn vast en voorzien van stevige  leuningen. De treden 
moeten slipvrij zijn.  
De trappen zijn vast en voorzien van stevige leunin gen. De trap 
dient gemakkelijk begaanbaar te zijn. De trap is va n het “rechte” 
type. Spiltrappen zijn niet toegestaan, maar, "went eltrappen" worden 
toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden ten minste 
20 cm aantrede hebben op de looplijn. 

  Looplijn: de looplijn wordt als volgt bepaald:  
- bij steektrappen en scheluwe trappen, ongeacht hun breedte, ligt 

de looplijn in het midden van de trap;  
- bij draaitrappen breder dan 0,75 m, ligt de looplij n op minstens 

0,40 m en hoogstens 0,60 m van de binnenkant van de  leuningzone 
of van de spil, en op minstens 0,35 m van de buiten randen van de 
treden; 

- bij draaitrappen smaller dan 0,75 m ligt de looplij n in het mid-
den. 

114.3.  De helling van de trap mag niet meer dan 75  % bedragen (maximaal   
hellingshoek 37°) 

114.4. De bekledingen van trappen van heringerichte  inrichtingen behoren 
tot klasse A2.  

 
Artikel 115: Stooklokaal en technische ruimtes  
115.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worde n afgesloten ten opzich-

te van het lokaal toegankelijk voor het publiek doo r wanden Rf ½ h 
en zelfsluitende deuren Rf ½ h. 

Vloerbe-
kledingen  

Bekledingen 
van vertica-
le wanden  

Plafonds 
en valse 
plafonds  

 

A0 A0 A0 Technische lokalen en ruimten, 
Parkeerruimten, 
Collectieve keukens, 
Machinekamer en schachten 
- van de liften en goederenliften 
- van paternosterliften, container 
  transport en goederenliften met  
  laad- en losautomatisme, 
- van hydraulische liften 

A2 A1 A1 Binnentrappenhuizen (met inbegrip van 
sassen en overlopen), 
Evacuatiewegen, 
Overlopen van liften, 
Huiskeukens 

A3 A2 A2 Liftkooien en goederenliften 

A3 A2 A1 Zalen, lokalen toegankelijk voor het 
publiek 

A3 
 

A3 
 

A2 
 

Alle andere lokalen die hierboven 
niet vermeld werden 
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115.2. De verwarmingsinstallaties met een capacitei t van 30 kW of meer en 
kleiner dan 70 kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te 
worden.  
Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70 kW of meer worden 
ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting  en uitvoering 
voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B61-00 1 en geven niet 
rechtstreeks uit in een publiek toegankelijk lokaal . 

115.3. De toegangsdeuren tot het stooklokaal moeten  openen in de vluchtzin. 
De toegang via een sas met wanden Rf 2 h en zelfslu itende deuren Rf 
½ h en een oppervlakte van tenminste 2 m², kan verv angen worden door 
een zelfsluitende deur Rf 1 u op voorwaarde dat dez e niet recht-
streeks uitgeeft op een trappenhuis noch op een lif toverloop noch in 
een lokaal met bijzonder risico. 

115.4. De stookinstallatie van de centrale verwarmi ng en brandstoffenvoor-
raad moeten elk in een afzonderlijk en goed verluch t lokaal worden 
geïnstalleerd. 

115.5. De verwarmingstoestellen, die niet op elektr iciteit werken, moeten 
op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speci ale inrichting 
voor de afvoer der verbrandingsproducten. Verplaats bare verwarmings-
toestellen voor stralingswarmte of recipiënten met vloeibare brand-
stoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek  toegankelijke 
lokalen.  

115.6. Indien op de gastoevoerleiding buiten het ge bouw geen afsluiter is 
aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij o m de plaatsing 
daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgeve l goed zichtbaar 
worden aangeduid. 

115.7. Indien de gasmeters opgesteld staan in de pu bliek toegankelijke lo-
kalen dienen deze afgeschermd te worden door wanden  Rf ½ h en deuren 
Rf ½ h en voorzien van een voldoende verluchting. 

115.8. Sfeerverwarming door middel van open haarden  is enkel toegelaten in 
een vaste opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur 
zijn verboden. 

 
Artikel 116: Uitgangen  
116.1. Er is steeds minimum één uitgang die rechtst reeks toegang geeft op 

de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde pl aats.  
116.2. Inrichtingen of gedeelten van inrichtingen, waar het maximum aantal 

personen honderd of meer bedraagt, moeten over ten minste twee af-
zonderlijke uitgangen beschikken. 

116.3. Twee + n afzonderlijke uitgangen zijn vereis t voor inrichtingen of 
gedeelten van inrichtingen waar het maximum aantal personen vijfhon-
derd of meer bedraagt, waarbij "n" het geheel getal  is onmiddellijk 
groter dan de deling door 1000 van de maximale beze tting van de in-
richting of gedeelten van inrichting. 

116.4. Het berekenen van het aantal uitgangen moet gesteund zijn op de on-
derstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, a lle personen van 
een verdieping zich samen naar de lagere verdieping  begeven en dat 
deze al ontruimd is, als zij er aankomen. 

116.5. Geen enkel punt van de inrichting, van de lo kalen waar het publiek 
wordt toegelaten, mag zich verder bevinden dan 30 m  van de dichtst-
bijzijnde uitgang of van de dichtst- bijzijnde evac uatieweg met wan-
den Rf 1 u, en zelfsluitende deuren Rf ½ u, uitgezo nderd de liftdeu-
ren, deze moeten een stabiliteit bij brand en een v lamdichtheid van 
een ½ u hebben. 

116.6. Bijkomend mag geen enkel punt van de inricht ing, van de lokalen waar 
het publiek wordt toegelaten zich verder bevinden d an 60 m van de 
tweede uitgang (indien vereist) of van de tweede ev acuatieweg (in-
dien vereist) met wanden Rf 1 u en zelfsluitende de uren Rf ½ u, uit-
gezonderd de liftdeuren, deze moeten een stabilitei t bij brand en 
een vlamdichtheid van een ½ u hebben. 
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116.7. De uitgangswegen en deuren moeten een totale  breedte hebben die ten 
minste gelijk is - in centimeter - aan het aantal p ersonen, die ze 
moeten gebruiken om de inrichting te ontruimen. Elk e uitgang moet 
evenwel een vrije breedte hebben van minimum 80 cm in het geval van 
een stedenbouwkundige vergunning en 70 cm in geval van bestaande ex-
ploitatie en een minimum vrije hoogte van 2 m. Wann eer de inrichting 
op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek toe-
gankelijke lokalen heeft, moeten deze door vaste tr appen bediend 
worden.  

116.8. Verdiepingen waar het maximum aantal persone n minder dan 100 perso-
nen bedraagt, moet over ten minste één trap beschik ken. 

116.9. Verdiepingen waar het maximum aantal persone n 100 of meer en minder 
dan 500 personen bedraagt, moeten over ten minste t wee afzonderlijke 
trappen beschikken.  

116.10. Verdiepingen waar het maximum aantal person en 500 of meer bedraagt, 
moeten over ten minste 2 + n afzonderlijke trappen beschikken, waar-
bij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan  de deling door 
1000 van de maximale bezetting van de verdieping. 

116.11. De trappen moeten een totale breedte hebben  - in centimeter - ten 
minste gelijk aan het aantal personen, door wie zij  moeten gebruikt 
worden om de uitgangen van de inrichting te bereike n, vermenigvul-
digd met 1,25 indien het om dalende trappen gaat en  vermenigvuldigd 
met 2 indien het om stijgende trappen gaat. Het ber ekenen van deze 
breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat , bij het verla-
ten van het gebouw, alle personen van een verdiepin g zich samen naar 
de naburige verdieping begeven en dat deze al ontru imd is, als zij 
er aankomen. De minimumbreedte voor elke trap bedra agt minimum 80 cm 
in het geval van een stedenbouwkundige vergunning e n 70 cm in geval 
van bestaande exploitatie. 

116.12. Om aan de eisen van hoofdstuk 5, § 2 Uitgan gen en trappen te vol-
doen: 
- komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een hel-

ling van meer dan tien procent niet in aanmerking;  
- moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een a antrede hebben 

van minimum 20 cm; 
- draaitrappen kunnen toegestaan worden, mits de aant rede op de  

looplijn minimum 24 cm bedraagt; 
- roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgel egd worden. 

 
Artikel 117: Gevels  
Benevens de decoratieve bekledingen op de benedenve rdieping die van klasse 
A3 kunnen zijn, behoren de gevelbekledingen tot kla sse A2. Dit geldt echter 
niet voor het schrijnwerk noch voor de dichtingsvoe gen.  
 
Artikel 118: Daken  
De eindlaagmaterialen van de dakbedekking van nieuw e of heringerichte in-
richtingen en van vernieuwde daken of dakbedekkinge n, behoren tot klasse 
A1. Wanneer de eindlaagmaterialen niet voldoen aan de in het eerste lid be-
paalde vereiste, vertonen de producten en/of materi alen voor dakbedekking 
de eigenschappen van de klasse BROOF (t1), bepaald in de beschikking 
2001/671/EG, of zijn conform aan de beslissing 2000 /553/EG. 
 
Artikel 119: Terras  
119.1. Indien het terras vast verbonden is met de g evel van de inrichting 

moet op het terras een doorgang voorzien worden gel ijk in breedte 
als de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inrichting niet 
in het gedrang te brengen. 

119.2. De nieuwe doorgang op het terras moet minste ns 80 cm breed zijn, een 
bestaande ongewijzigde doorgang 70 cm. De opstellin g van alle ter-
rassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het ge bouw of aanpalen-
de gebouwen niet in het gedrang brengen. 
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119.3. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzei len of een ander soort 
afdekking moet het textiel van klasse A2 ‘zelfdoven d en niet drui-
pend’ zijn. Attesten dienen beschikbaar te zijn voo r de brandweer. 

119.4. Indien er elektrische verlichting voorzien i s op het terras dient er 
eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te wo rden conform NBN 
EN1838. 

119.5. Verwarmingselementen met open vuur en vlamme n zijn verboden. De an-
dere verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn  en minimum 1 m 
rond het element dient een brandwerend element te w orden aange-
bracht. Het verwarmingselement mag het afdekzeil ni et aanstralen. 

 
Artikel 120: Evacuatieweg  
Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die t oegang geeft tot trap-
penhuizen, vluchtterrassen of uitgangen. 
 
Artikel 121: Vluchtterras  
Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw,  die toegang geeft tot 
trappen.  
  
Artikel 122: Recipiënten  
122.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petro leumgas, zowel voor op-

slag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ond ergebracht wor-
den.  

122.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal to egankelijk voor het pu-
bliek of de aanhorende lokalen zijn eveneens verbod en. 

 
2.2: Uitgangen en trappen  
 
Artikel 123  
123.1. Het is verboden om het even welke voorwerpen  die de doorgangen kun-

nen belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wege n die er naartoe 
leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen. In winkels, wa-
renhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de ver koop- en uitstal-
stands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek. 
Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de  boord ervan wa-
ren te plaatsen, die een vlotte evacuatie in gevaar  kunnen brengen 
of vertragen. De exploitant zorgt ervoor dat de aan koopwagentjes, 
die ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo geplaatst wor-
den dat zij een snelle ontruiming van de inrichting  niet verhinde-
ren. 

123.2. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in  tegenovergestelde zones 
van de inrichting. De evacuatiewegen moeten zodanig  verdeeld zijn 
dat ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op de open bare weg of op 
een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van  het gebouw te 
kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw  snel en veilig 
kunnen ontruimen. 

123.3. Indien een deel van het gebouw, waarin de in richting gelegen is, 
gebruikt wordt als privélokalen voor de exploitant,  mag een uitgang 
van de inrichting ook dienst doen als uitgang van d it privé gedeel-
te. Indien een deel van het gebouw, waarin de inric hting gelegen is, 
gebruikt wordt als privélokalen voor derden, is voo r dit gedeelte 
een afzonderlijke uitgang afgescheiden met wanden R f 1 u en zelf-
sluitende deuren Rf ½ u van de publiek toegankelijk e inrichting, 
vereist. 

123.4. De plaats van elke uitgang evenals de richti ng van de wegen, uit-
gangswegen en trappen, die naar deze uitgangen leid en, worden aange-
duid door de in Hoofdstuk 7: Pictogrammen vermelde pictogrammen. De 
zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd z owel door de nor-
male verlichting als door de veiligheidsverlichting . Zij moeten van-
uit alle delen van de voor het publiek toegankelijk e lokalen goed 
waarneembaar zijn en in verhouding staan tot de afm eting van de 
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ruimte. De tweede of derde uitgang mag eventueel aa ngeduid worden 
met het pictogram "nooduitgang", vermeld in Hoofdst uk 7: Pictogram-
men. 

123.5. De trappen, gangen en deuren evenals de wege n, die er naartoe lei-
den, hierna met de term "uitgang" aangeduid, moeten  een snelle en 
gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken. 

123.6.  De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel 
in de vluchtzin opendraaien. Tijdens de openingsure n van de inrich-
ting mogen zij in geen geval vergrendeld of met een  sleutel gesloten 
worden. Uitgangsdeuren, die zich op minder dan hun breedte van de 
rooilijn bevinden, draaien naar binnen open en moet en tijdens de 
openingsuren van de inrichting permanent en vergren deld openblijven. 
Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder ty-
pe, die bij gewone druk alleen naar binnen kunnen d raaien maar bij 
een sterkere druk ook naar buiten kunnen draaien; d eze hoeven niet 
permanent en vergrendeld open te blijven tijdens de  openingsuren van 
de inrichting. De deuren in de uitgangswegen die tw ee uitgangen ver-
binden moeten in beide richtingen opendraaien. 

  Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen  gebruikt worden 
voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeve n, met inbegrip 
van de bijhorende sasdeuren mits zij bij het uitval len van de elek-
trische stroom of een ander defect automatisch in o pen stand worden 
gebracht en mits zij op een eenvoudige wijze (met z ogenaamd paniek-
beslag) kunnen opendraaien in de vluchtzin.  

123.7.  Het minimum aantal uitgangen kan door de br andweer verhoogd worden 
in functie van de maximale bezetting en/of de confi guratie van de 
lokalen. 

123.8. Trommeldeuren, draaipaaltjes, deuren die nie t in de vluchtzin open-
draaien en schuifdeuren die niet kunnen opendraaien  in de vluchtzin 
zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten. 

123.9. Glazen wanden en de vleugels van glazen deur en moeten op zichthoogte 
een opvallend merkteken dragen. 

 
2.3: Technische installaties 
 
Artikel 124  
Van de technische installaties dienen steeds gelden de keuringsattesten 
conform hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de bra ndweerdienst. 
 
Artikel 125: Verlichting en elektrische installatie s 
125.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is 

toegelaten als kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 
125.2. De inrichting moet voorzien worden van veili gheidsverlichting, die 

onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij he t uitvallen van 
de stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te  worden boven el-
ke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de 
nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in al le lokalen die 
uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veil igheidsverlich-
ting dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en 
de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkel ijke ontruiming 
te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet tenmi nste gedurende 1 
uur zonder onderbreking kunnen functioneren. 

125.3. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN  EN1838, die bij het 
uitvallen van de gewone kunstmatige verlichting, de  personen toelaat 
een veilige plaats en de uitgangen van het gebouw t e bereiken. Zij 
volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de  bij brand nodige 
acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de veilig-
heidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut i n werking te tre-
den gedurende één uur. 

125.4. Indien het lokaal toegankelijk voor het publ iek meerdere verdiepin-
gen (gelijkvloers en tenminste twee verdiepingen) o mvat of deel uit-
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maakt van een gebouw met meerdere verdiepingen, uit gezonderd een 
privéwoning, dient er in het gebouw een brandmeldin stallatie voor-
zien te worden conform NBN S21-100. 

 
Artikel 126: Verwarming en brandstof  
In verband met de verwarmingsinstallatie moeten all e nodige veiligheids-
maatregelen worden genomen om oververhitting, ontpl offing en brand te voor-
komen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie  dient alles wat het 
brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 
 
Artikel 127: Open vuur  
127.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals 

kaarsen, petroleumlampen is enkel toegelaten mits z e bij het gebruik 
of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet 
toegelaten. 

127.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publ iek toegankelijke ge-
deelten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toe-
stellen en mits ze bij het gebruik of bij het omsto ten geen brand 
kunnen veroorzaken. De installatie van de toestelle n dient te vol-
doen aan de reglementaire voorschriften en de regel s van goed vak-
manschap.  

  
Artikel 128: Andere technische installaties (verluc hting, rook- en warmte 
afvoerinstallaties, liften, roltrappen…)   
In functie van de risico’s kan de bevoegde brandwee rdienst bijkomende eisen 
opleggen voor andere technische installaties. 
 
2.4: Brandbestrijdingsmiddelen 
 
Artikel 129  
129.1. De exploitant moet voldoende brandblusmiddel en aanbrengen, aangepast 

aan de omstandigheden. In de inrichtingen toegankel ijk voor publiek, 
moeten snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC/waterschuim 
conform EN3 aangebracht worden à rato van 1 stuk pe r 150 m² totale 
oppervlakte met een minimum van twee snelblustoeste llen. Deze snel-
blustoestellen dienen goed over de oppervlakte toeg ankelijk voor het 
publiek te worden verdeeld. Op elke verdieping moet  minstens 1 snel-
blustoestel worden aangebracht. 

129.2. In de publiek toegankelijke inrichtingen met  een totale oppervlakte 
groter dan 250 m² dienen muurhaspels met axiale voe ding geplaatst te 
worden (conform NBN EN 671-1). aangesloten via een aangepaste lei-
ding op de openbare waterbedeling of ander gelijkwa ardig voedings-
systeem. Deze muurhaspels dienen op oordeelkundig g ekozen plaatsen 
opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting ka n bespoten wor-
den. 
Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de  af te leggen af-
stand vanaf om het even welk punt tot het dichtst b ijgelegen toestel 
niet meer bedraagt dan de lengte van de gebruikte h aspels. De has-
pels dienen gevoed met een leiding onder druk zodan ig dat het debiet 
bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of grote r dan 24 l/min. 
De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in s taal of in een 
metaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt. 

129.3. In de nabijheid van de stookplaats moet een toestel met 5 kg CO2 of 
6 kg poeder ABC/waterschuim conform EN3 opgesteld z ijn, indien de 
verwarming niet gebeurt met aardgas.  

129.4. In keukens moet een snelblustoestel van het type 5 kg CO2 of 6 kg 
ABC poeder of gelijkwaardig aanwezig zijn. 

129.5.  Tevens moet in elke keuken een branddeken a anwezig te zijn. Voor 
frituurketels dient een goed sluitend metalen dekse l in de onmiddel-
lijke nabijheid voorzien te worden. 
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129.6. De branders die vloeibare brandstof gebruike n dienen uitgerust te 
worden met een automatische blusinstallatie. 

129.7. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed ond erhouden worden, be-
schermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze ge signaleerd worden 
(zie Hoofdstuk 7: Pictogrammen) gemakkelijk bereikb aar opgehangen en 
oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmidd ellijk in werking 
kunnen gebracht worden. 

 
2.5: Organisatie   
 
Artikel 130  
130.1. De inrichting moet op het openbaar telefoonn et aangesloten zijn. In 

de onmiddellijke nabijheid van het telefoontoestel,  dat rechtstreeks 
te bereiken en te gebruiken is, moeten de oproepnum mers van de hulp-
diensten goed zichtbaar aangeduid worden. 

130.2. Al het personeel moet omtrent de gevaren van  brand in de inrichting 
ingelicht worden. Sommige personeelsleden, vooraf a angeduid omwille 
van de permanentie en de aard van hun functies, moe ten geoefend wor-
den in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddele n en de ontrui-
ming van de inrichting. 

130.3.  Indien er gerookt wordt in de inrichting, d ienen de nodige maatrege-
len getroffen te worden; asbakken moeten in voldoen de aantal en op 
nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen g eledigd te worden 
in een metalen recipiënt, voorzien van een goed slu itend metalen 
deksel of van het type “vlamdovend”. 

130.4. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, af-
val, afgedankte voorwerpen of opgeslagen worden. 

130.5. Het maximum aantal personen dat in de inrich ting aanwezig mag zijn, 
moet worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed 
zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door  de exploitant, 
die alle nodige maatregelen neemt om overschrijding  van dit aantal 
te voorkomen. 

Deel 3: Bestaande inrichtingen  

 
3.1: Bouwtechnische eisen 
 
Artikel 131: Compartimentering  
131.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van  de voor het publiek 

toegankelijke lokalen en hun uitgangen, met de over ige delen van het 
gebouw, dienen een Rf van tenminste een uur te hebb en. De deuren in 
deze binnenwanden dienen een Rf van ten minste een half uur te heb-
ben. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, be kleed en eventu-
eel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze  die beschreven 
is voor een getest plafond met een Rf van ten minst e een uur, kunnen 
toegestaan worden. Indien niet kan voldaan worden a an deze eis dient 
men in samenspraak met de brandweerdienst, minimum een branddetectie 
te voorzien in de publiek toegankelijke lokalen en de aanpalende 
privégedeelten conform NBN S21-100. De branddetecti e dient minimum 
te bestaan uit een aantal branddetectoren en een ce ntrale. 
De detectoren worden geplaatst in de lokalen, de ev acuatieruimten, 
de technische lokalen, de burelen, de lokalen toega nkelijk voor het 
publiek, de keukens en de bergplaatsen die deel uit maken van de pu-
bliek toegankelijke inrichting. De aangewende detec toren worden aan-
gepast aan het brandrisico. 
De publiek toegankelijke lokalen en hun bijhorende evacuatiewegen 
dienen beveiligd te worden door rookdetectoren. 
De centrale is aangepast aan de detectoren en minim aal uitgerust 
met: 
- een optisch signaal dat de in bedrijfsstelling van de installatie  

aanduidt; 
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- een akoestisch waarschuwingssignaal; 
- een optisch waarschuwingssignaal, dat toelaat de pl aats waar de  
 brand ontstaan is te lokaliseren. Dit lokaliseren moet ten minste 

mogelijk zijn per verdieping; 
-  een akoestisch en optisch storingssignaal, dat vers chilt van het  
 waarschuwingssignaal bij brand; 
-  de centrale wordt gevoed door het openbaar elektric iteitsnet en 

beveiligd met afzonderlijke zekeringen. In geval he t openbaar  
 elektriciteitsnet uitvalt zorgt een secundaire str oombron automa-

tisch voor de voeding van de installatie. 
131.2. Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worde n als deel uitmakend van 

het publiek toegankelijke gedeelte: 
- aanrechtkeukens; 
- keukens waarin alle vaste bak- en braadtoestellen u itgerust zijn 

met een vaste automatische blusinstallatie, welke g ekoppeld is 
aan een  

 mechanisme dat bij in werking treden van de blusin stallatie de 
brandstoftoevoer afsluit; 

- muurkasten; 
- lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden.  

131.3. Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafo nds, balken, van de 
(valse) muren, kolommen trappen en van de (valse) v loeren moeten 
voldoen aan eisen van de wanden van lokalen (zie ta bel 1). Indien 
niet kan voldaan worden aan deze eis dient men mini mum een rookde-
tectie te voorzien in de voor het publiek toegankel ijke lokalen en 
de aanpalende privégedeelten conform NBN S21-100. 

131.4. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voe ge treden van dit re-
glement, dienen geplaatst te worden door plaatsers welke gecertifi-
ceerd zijn door een geaccrediteerd organisme zoals het ISIB. Attes-
ten dienen voorgelegd te worden bij het inspectiebe zoek van de 
brandweer. De deuren dienen voorzien te zijn van ee n Benor/Atg-
label. 

 
Artikel 132: Materialen – versiering  
132.1. Alle aangebrachte versiering dient onontvlam baar te zijn en zelfdo-

vend. 
132.2. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmat ten, stro, karton, boom-

schors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textie l en kunststof-
fen, mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het  publiek noch als 
versiering noch als bouwmateriaal aangewend worden.   

132.3. De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn  aangebracht dat de mo-
gelijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of af val achter de be-
kledingen. Velums en andere horizontaal aangebracht e doeken zijn 
verboden. Verticaal hangende doeken mogen geen deur en of uitgangen 
aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoe ilijken.  

132.4. De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepass ing:  
 
Tabel 1 

Vloerbekle-
dingen  

Bekledingen 
van verticale 
wanden  

Plafonds en 
valse pla-
fonds  

 

A0 A0 A0 Technische lokalen en ruimten, 
Parkeerruimten, 
Collectieve keukens, 
Machinekamer en schachten 
- van de liften en goederenliften 
- van paternosterliften, container 
  transport en goederenliften met  
  laad- en losautomatisme, 
- van hydraulische liften 
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132.5. Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vlo eren kan een houten 

vloerbekleding zijn, indien deze op een stenen onde rgrond wordt 
voorzien.  

 
Artikel 133: Trappen  
133.1. De trappen zijn vast en voorzien van stevige  leuningen. De trap 

dient gemakkelijk begaanbaar te zijn en vlotte evac uatie mogelijk 
maken. De treden moeten slipvrij zijn.  

133.2. Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen o f in kelderverdiepingen 
voor het publiek toegankelijke lokalen heeft, moete n deze door vaste 
trappen bediend worden. Trappen evenals de overlope n dienen een sta-
biliteit bij brand van ½ h te hebben of dezelfde op vatting van con-
structie als een betonplaat met Rf 1/2 h. Houten tr appen dienen aan 
de onderzijde bekleed met brandwerende beplating; m aterialen en uit-
voering dienen analoog te zijn aan deze van een get est plafond met 
Rf ½ h. 

 
Artikel 134: Stooklokaal en technische ruimtes  
134.1. Technische ruimtes dienen brandvrij te worde n afgesloten ten opzich-

te van het lokaal toegankelijk voor het publiek doo r wanden Rf ½ h 
en zelfsluitende deur Rf ½ h.  

134.2. De verwarmingsinstallaties met een capacitei t van 30 kW of meer en 
kleiner dan 70 kW, dienen in een technische ruimte ondergebracht te 
worden.  

134.3. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van  70 kW of meer worden 
ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting  en uitvoering 
voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B61-00 1 en geven niet 
rechtstreeks uit in een publiek toegankelijk lokaal . De toegangsdeu-
ren tot het stooklokaal moeten openen in de vluchtz in. De toegang 
via een sas met wanden Rf 2 h en zelfsluitende deur en Rf ½ h en een 
oppervlakte van tenminste 2 m², kan vervangen worde n door een zelf-
sluitende deur Rf 1 u op voorwaarde dat deze niet r echtstreeks uit-
geeft op een trappenhuis noch op een liftoverloop n och in een lokaal 
met bijzonder risico. 

134.4. De verwarmingstoestellen, die niet op elektr iciteit werken, moeten 
op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speci ale inrichting 
voor de afvoer der verbrandingsproducten. Verplaats bare verwarmings-
toestellen voor stralingswarmte of recipiënten met vloeibare brand-
stoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek  toegankelijke 
lokalen.  

134.5. Indien op de gastoevoerleiding buiten het ge bouw geen afsluiter is 
aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij o m de plaatsing 
daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgeve l goed zichtbaar 
worden aangeduid. 

134.6. Indien de gasmeters opgesteld staan in de pu bliek toegankelijke lo-
kalen dienen deze afgeschermd te worden door wanden  Rf ½ h en deuren 
Rf ½ h en voorzien van een voldoende verluchting. 

A2 A1 A1 Binnentrappenhuizen (met inbegrip 
van sassen en overlopen), 
Evacuatiewegen, 
Overlopen van liften, 
Huiskeukens 

A3 A2 A2 Liftkooien en goederenliften 

A3 A2 A1 Zalen, lokalen toegankelijk voor 
het publiek 

A3 
 

A3 
 

A2 
 

Alle andere lokalen die hierboven 
niet vermeld werden 
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134.7. Sfeerverwarming door middel van open haarden  is enkel toegelaten in 
een vaste opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur 
zijn verboden. 

  
Artikel 135: Uitgangen  
135.1. Er is steeds minimum één uitgang die rechtst reeks toegang geeft op 

de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde pl aats.  
135.2. Inrichtingen of gedeelten van inrichtingen, waar het maximum aantal 

personen honderd of meer bedraagt, moeten over ten minste twee af-
zonderlijke uitgangen beschikken. 

135.3. Twee + n afzonderlijke uitgangen zijn vereis t voor inrichtingen of 
gedeelten van inrichtingen waar het maximum aantal personen vijfhon-
derd of meer bedraagt, waarbij "n" het geheel getal  is onmiddellijk 
groter dan de deling door 1000 van de maximale beze tting van de in-
richting of gedeelten van inrichting. 

135.4. Het berekenen van het aantal uitgangen moet gesteund zijn op de on-
derstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, a lle personen van 
een verdieping zich samen naar de lagere verdieping  begeven en dat 
deze al ontruimd is, als zij er aankomen. 

135.5. Geen enkel punt van de inrichting, van de lo kalen waar het publiek 
wordt toegelaten, mag zich verder bevinden dan 30 m  van de dichtst-
bijzijnde uitgang of van de dichtstbijzijnde evacua tieweg , dit is 
een uitgangsweg met wanden Rf 1 u en zelfsluitende deuren Rf ½ u, 
uitgezonderd de liftdeuren. 

135.6. Bijkomend mag geen enkel punt van de inricht ing, van de lokalen waar 
het publiek wordt toegelaten zich verder bevinden d an 60 m van de 
tweede uitgang (indien vereist) of van de tweede ev acuatieweg (in-
dien vereist) met wanden Rf 1 u en zelfsluitende de uren Rf ½ u. 

135.7. De uitgangswegen en deuren moeten een totale  breedte hebben die ten 
minste gelijk is - in centimeter - aan het aantal p ersonen, die ze 
moeten gebruiken om de inrichting te ontruimen. 5.8 . Elke bestaande 
uitgang moet evenwel een vrije breedte hebben van m inimum 70 cm en 
een minimum vrije hoogte van 2 m.  

135.9. Verdiepingen waar het maximum aantal persone n minder dan 100 perso-
nen bedraagt, moet over ten minste één trap beschik ken. 

135.10. Verdiepingen waar het maximum aantal person en 100 of meer en minder 
dan 500 personen bedraagt, moeten over ten minste t wee afzonderlijke 
trappen beschikken.  

135.11. Verdiepingen waar het maximum aantal person en 500 of meer bedraagt, 
moeten over ten minste 2 + n afzonderlijke trappen beschikken, waar-
bij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan  de deling door 
1000 van de maximale bezetting van de verdieping. 

135.12. De trappen moeten een totale breedte hebben  in centimeter ten minste 
gelijk aan het aantal personen, door wie zij moeten  gebruikt worden 
om de uitgangen van de inrichting te bereiken, verm enigvuldigd met 
1,25 indien het om dalende trappen gaat en vermenig vuldigd met 2 in-
dien het om stijgende trappen gaat. Het berekenen v an deze breedten 
moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het  verlaten van het 
gebouw, alle personen van een verdieping zich samen  naar de naburige 
verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen. 
De minimumbreedte voor elke trap bedraagt minimum 7 0 cm. 

135.13. Om aan de eisen van 5 § 1 – Uitgangen en tr appen te voldoen: 
- komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling 

van meer dan tien procent niet in aanmerking; 
- moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een a antrede hebben 

van minimum 20 cm; 
- draaitrappen kunnen toegestaan worden, mits de aant rede op de 

looplijn minimum 24 cm bedraagt; 
- roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgel egd worden. 

 
Artikel 136: Terras  
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136.1. Indien het terras vast verbonden is met de g evel van de inrichting 
moet op het terras een doorgang voorzien worden gel ijk in breedte 
als de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inrichting niet 
in het gedrang te brengen. 

136.2. De doorgang op het terras moet minstens 70 c m breed zijn. De opstel-
ling van alle terrassen mag de evacuatie van de aan wezigen in het 
gebouw of aanpalende gebouwen niet in het gedrang b rengen. 

136.3. Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzei len of een ander soort 
afdekking moet het textiel van klasse A2 ‘zelfdoven d en niet drui-
pend’ zijn. Attesten dienen beschikbaar te zijn voo r de brandweer. 

136.4. Indien er elektrische verlichting voorzien i s op het terras dient er 
eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te wo rden conform NBN 
EN1838. 

136.5. Verwarmingselementen met open vuur en vlamme n zijn verboden. De an-
dere verwarmingselementen mogen niet losstaand zijn  en minimum 1 m 
rond het element dient een brandwerend element te w orden aange-
bracht. Het verwarmingselement mag het afdekzeil ni et aanstralen. 

  
Artikel 137: Evacuatieweg  
Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die t oegang geeft tot trap-
penhuizen, vluchtterrassen of uitgangen.  
  
Artikel 138: Vluchtterras  
Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw,  die toegang geeft tot 
trappen.  
 
Artikel 139: Recipiënten  
139.1. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petro leumgas, zowel voor op-

slag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ond ergebracht wor-
den.  

139.2. Gasflessen op het terras en in het lokaal to egankelijk voor het pu-
bliek of de aanhorende lokalen zijn eveneens verbod en. 

 
3.2: Uitgangen en trappen 
 
Artikel 140  
140.1.  Het is verboden om het even welke voorwerpe n die de doorgangen kun-

nen belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wege n die er naartoe 
leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.  
In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtinge n mogen de ver-
koop- en uitstalstands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang 
van het publiek. Het is verboden tussen de verkoops tands of tegen de 
boord ervan waren te plaatsen, die een vlotte evacu atie in gevaar 
kunnen brengen of vertragen. De exploitant zorgt er voor dat de aan-
koopwagentjes, die ter beschikking van de klanten w orden gesteld, zo 
geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting 
niet verhinderen. 

140.2. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in  tegenovergestelde zones 
van de inrichting. De evacuatiewegen moeten zodanig  verdeeld zijn 
dat ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op de open bare weg of op 
een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van  het gebouw te 
kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw  snel en veilig 
kunnen ontruimen. 

140.3. De trappen, gangen en deuren evenals de wege n, die er naartoe lei-
den, hierna met de term "uitgang" aangeduid, moeten  een snelle en 
gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken 

140.4.  Indien een deel van het gebouw, waarin de i nrichting gelegen is, 
gebruikt wordt als privélokalen voor de exploitant,  mag een uitgang 
van de inrichting ook dienst doen als uitgang van d it privé gedeel-
te.  
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Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichtin g gelegen is, ge-
bruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een 
afzonderlijke uitgang afgescheiden met wanden Rf 1 u en zelfsluiten-
de deuren Rf ½ u van de publiek toegankelijke inric hting, vereist. 

140.5. De plaats van elke uitgang evenals de richti ng van de wegen, uit-
gangswegen en trappen, die naar deze uitgangen leid en, worden aange-
duid door de in Hoofdstuk 7: Pictogrammen vermelde pictogrammen. De 
zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd z owel door de nor-
male verlichting als door de veiligheidsverlichting . Zij moeten van-
uit alle delen van de voor het publiek toegankelijk e lokalen goed 
waarneembaar zijn en in verhouding staan tot de afm eting van de 
ruimte. De tweede of derde uitgang mag eventueel aa ngeduid worden 
met het pictogram "nooduitgang", vermeld in Hoofdst uk 7: Pictogram-
men. 

140.6. Tijdens de openingsuren van de inrichting mo gen zij in geen geval 
vergrendeld of met een sleutel gesloten worden. Uit gangsdeuren, die 
zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevi nden, draaien 
naar binnen open en moeten tijdens de openingsuren van de inrichting 
permanent en vergrendeld openblijven. 

140.7. Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeur en van een bijzonder 
type, die bij gewone druk alleen naar binnen kunnen  draaien maar bij 
een sterkere druk ook naar buiten kunnen draaien; d eze hoeven niet 
permanent en vergrendeld open te blijven tijdens de  openingsuren van 
de inrichting. 

140.8.  De deuren in de uitgangswegen die twee uitg angen verbinden moeten in 
beide richtingen opendraaien. 

140.9. De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel i n beide richtingen ofwel 
in de vluchtzin opendraaien. 

140.10. Automatisch werkende schuif- of draaideuren  mogen gebruikt worden 
voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeve n, met inbegrip 
van de bijhorende sasdeuren mits zij bij het uitval len van de elek-
trische stroom of een ander defect automatisch in o pen stand worden 
gebracht en mits zij op een eenvoudige wijze (met z ogenaamd paniek-
beslag) kunnen opendraaien in de vluchtzin. 

140.11. Trommeldeuren, draaipaaltjes, deuren die ni et in de vluchtzin open-
draaien en schuifdeuren die niet kunnen opendraaien  in de vluchtzin 
zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten. 

140.12. Het minimum aantal uitgangen kan door de br andweer verhoogd worden 
in functie van de maximale bezetting en/of de confi guratie van de 
lokalen. 

140.13. Glazen wanden en de vleugels van glazen deu ren moeten op zichthoogte 
een opvallend merkteken dragen. 

 
3.3: Technische installaties  
 
Artikel 141  
Van de technische installaties dienen steeds gelden de keuringsattesten 
conform hoofdstuk 6 te worden voorgelegd aan de bra ndweerdienst. 
 
Artikel 142: Verlichting en elektrische installatie s 
142.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is 

toegelaten als kunstmatige hoofdverlichtingsbron. 
142.2. De inrichting moet voorzien worden van veili gheidsverlichting, die 

onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij he t uitvallen van 
de stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te  worden boven el-
ke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de 
nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in al le lokalen die 
uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veil igheidsverlich-
ting dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en 
de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkel ijke ontruiming 
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te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet tenmi nste gedurende 1 
uur zonder onderbreking kunnen functioneren. 

142.3. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN  EN1838, die bij het 
uitvallen van de gewone kunstmatige verlichting, de  personen toelaat 
een veilige plaats en de uitgangen van het gebouw t e bereiken. Zij 
volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de  bij brand nodige 
acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de veilig-
heidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut i n werking te tre-
den gedurende één uur. 

142.4. Indien het lokaal toegankelijk voor het publ iek meerdere verdiepin-
gen (gelijkvloers en tenminste twee verdiepingen) o mvat of deel uit-
maakt van een gebouw met meerdere verdiepingen, uit gezonderd een 
privéwoning, dient er in het gebouw een brandmeldin stallatie voor-
zien te worden conform NBN S21-100. 

 
Artikel 143: Verwarming en brandstof  
In verband met de verwarmingsinstallatie moeten all e nodige veiligheids-
maatregelen worden genomen om oververhitting, ontpl offing en brand te voor-
komen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie  dient alles wat het 
brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 
 
Artikel 144: Open vuur  
144.1. Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals 

kaarsen, petroleumlampen is enkel toegelaten mits z e bij het gebruik 
of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet 
toegelaten. 

144.2. Bakken en braden alsook flamberen in de publ iek toegankelijke ge-
deelten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toe-
stellen en mits ze bij het gebruik of bij het omsto ten geen brand 
kunnen veroorzaken. De installatie van de toestelle n dient te vol-
doen aan de reglementaire voorschriften en de regel s van goed vak-
manschap.  

 
Artikel 145: Andere technische installaties (verluc hting, rook- en warmte 
afvoerinstallaties, liften, roltrappen…)  
In functie van de risico’s kan de bevoegde brandwee rdienst bijkomende eisen 
opleggen voor andere technische installaties. 
 
3.4: Brandbestrijdingsmiddelen  
 
Artikel 146  
146.1. De exploitant moet voldoende brandblusmiddel en aanbrengen, aangepast 

aan de omstandigheden. In de inrichtingen toegankel ijk voor publiek, 
moeten snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC/waterschuim 
conform EN3 aangebracht worden à rato van 1 stuk pe r 150 m² totale 
oppervlakte met een minimum van twee snelblustoeste llen. Deze snel-
blustoestellen dienen goed over de oppervlakte toeg ankelijk voor het 
publiek te worden verdeeld. Op elke verdieping moet  minstens 1 snel-
blustoestel worden aangebracht. 

146.2. In de publiek toegankelijke inrichtingen met  een totale oppervlakte 
groter dan 500 m² dienen muurhaspels met axiale voe ding geplaatst te 
worden (conform NBN EN 671-1). aangesloten via een aangepaste lei-
ding op de openbare waterbedeling of ander gelijkwa ardig voedings-
systeem. Deze muurhaspels dienen op oordeelkundig g ekozen plaatsen 
opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting ka n bespoten wor-
den. 
Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de  af te leggen af-
stand vanaf om het even welk punt tot het dichtst b ijgelegen toestel 
niet meer bedraagt dan de lengte van de gebruikte h aspels. De has-
pels dienen gevoed met een leiding onder druk zodan ig dat het debiet 
bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of grote r dan 24 l/min. 
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De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in s taal of in een 
metaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt. 

146.3. In de nabijheid van de stookplaats moet een toestel met 5 kg CO2 of 
6 kg poeder ABC/waterschuim conform EN3 opgesteld z ijn, indien de 
verwarming niet gebeurt met aardgas. 

146.4. In keukens moet een snelblustoestel van het type 5 kg CO2 of 6 kg 
ABC poeder of gelijkwaardig aanwezig zijn. 
Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig te zijn. Voor 
frituurketels dient een goed sluitend metalen dekse l in de onmiddel-
lijke nabijheid voorzien te worden. 

146.5. De branders die vloeibare brandstof gebruike n dienen uitgerust te 
worden met een automatische blusinstallatie. 

146.6. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed ond erhouden worden, be-
schermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze ge signaleerd worden 
(zie Hoofdstuk 7: Pictogrammen) gemakkelijk bereikb aar opgehangen en 
oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmidd ellijk in werking 
kunnen gebracht worden. 

 
3.5: Organisatie 
 
Artikel 147  
147.1. De inrichting moet op het openbaar telefoonn et aangesloten zijn. In 

de onmiddellijke nabijheid van het telefoontoestel,  dat rechtstreeks 
te bereiken en te gebruiken is, moeten de oproepnum mers van de hulp-
diensten goed zichtbaar aangeduid worden. 

147.2. Al het personeel moet omtrent de gevaren van  brand in de inrichting 
ingelicht worden. Sommige personeelsleden, vooraf a angeduid omwille 
van de permanentie en de aard van hun functies, moe ten geoefend wor-
den in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddele n en de ontrui-
ming van de inrichting. 

147.3. Indien er gerookt wordt in de inrichting, di enen de nodige maatrege-
len getroffen te worden; asbakken moeten in voldoen de aantal en op 
nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen g eledigd te worden 
in een metalen recipiënt, voorzien van een goed slu itend metalen 
deksel of van het type “vlamdovend”. 

147.4. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, af-
val, afgedankte voorwerpen of opgeslagen worden. 

147.5. Het maximum aantal personen dat in de inrich ting aanwezig mag zijn, 
moet worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed 
zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door  de exploitant, 
die alle nodige maatregelen neemt om overschrijding  van dit aantal 
te voorkomen. 

 
Hoofdstuk 6: Controle, afwijkingen en administratie ve maatregelen  
 
Artikel 148  
148.1. Volgende installaties moet de verantwoordeli jke periodiek laten na-

zien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), een bev oegd installateur 
(BI) of een daartoe erkend/geaccrediteerd organisme  (EO). 

 
Installatie 
 

controleorgaan 
 

periodiciteit 
 Personenliften EO 3 maandelijks 

Goederenliften EO jaarlijks 
Centrale verwarming en schouwen BI/BP jaarlijks 
Dampkappen BI/BP jaarlijks 
Alarm * BI/BP jaarlijks 
Brandbestrijdingsmiddelen * BI/BP jaarlijks 
Individuele gasverwarmingstoestellen * BI Jaarlijks  
Veiligheidsverlichting Uitbater 3 maandelijks 
Staat brandwerende deuren Uitbater jaarlijks 
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Gasinstallatie * EO 5 jaarlijks 
Laagspanning * EO 5 jaarlijks 
Hoogspanning EO jaarlijks 

 
148.2. Installaties aangeduid met een "*" worden bo vendien bij elke wijzi-

ging van exploitatie of exploitant, bij transformat ie- of renovatie-
werken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wi jziging van de 
netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging 
die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een con trole onderwor-
pen. Aan de opmerkingen, gemaakt tijdens de control e, moet de ex-
ploitant onmiddellijk het passend gevolg geven. 

148.3. In elk publiek toegankelijk lokaal dient een  veiligheidsregister ter 
inzage te liggen voor de burgemeester en de bevoegd e ambtenaren. Dit 
register bevat informatie over veiligheidsvoorschri ften en vergun-
ningen: 
- exploitatievergunning; 
- aantal toegelaten personen; 
- verslagen van de periodieke controles; 
- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in g eval van 

brand en ontploffing (indien van toepassing). 
148.4. De exploitant zal te allen tijde toegang tot  de inrichting verlenen 

aan de burgemeester en de bevoegde ambtenaren. Op h un vraag is hij 
verplicht het bewijs te leveren dat de voorschrifte n van dit regle-
ment zijn nageleefd wat betreft de reactie bij bran d van de bouwma-
terialen en de weerstand tegen brand van de bouwele menten. 

148.5. In verband met de voorschriften van dit regl ement kunnen de gemeen-
telijke autoriteiten steeds afwijking verlenen. De vraag tot het 
verkrijgen van een afwijking moet ingediend worden aan de hand van 
een gemotiveerd gedetailleerd verslag. Dit verslag vermeldt de rede-
nen, waarom een afwijking als noodzakelijk voorkomt . Bij het verle-
nen van een afwijking is de exploitant ertoe gehoud en de aanvullende 
voorzorgsmaatregelen, die eventueel door de gemeent elijke autoritei-
ten worden opgelegd op advies van de brandweer, uit  te voeren. 

148.6. De gemeentelijke autoriteiten kunnen steeds bijkomende maatregelen 
opleggen en zo nodig ter vrijwaring van de openbare  veiligheid de 
sluiting van de inrichting bevelen. 

 
Hoofdstuk 7: Pictogrammen  
 
Artikel 149  
Uitgang(en), nooduitgang(en) en brandbestrijdingsmi ddelen (volgens veilig-
heids- en gezondheidssignalisering op het werk volg ens KB 17 juni 1997 - BS 
19 september 1997). 
 
149.1 Uitgangen en nooduitgangen  
Kleuren: wit op een groene achtergrond.  

 

                 
 



________________________________________________________________________
Uniform gemeentelijk politiereglement: afzonderlijk  Deel C 

91 

Plaats en richting van een uitgang die gewoonlijk d oor de in de inrichting 
aanwezige personen wordt gebruikt. (dit teken mag i n een andere stand ge-
plaatst worden). 

 
of 

    
 

 

 
 

Richting van een nooduitgang naar links (een symmet risch teken wordt ge-
bruikt voor een nooduitgang naar rechts). 

 
of  

 

 
 
Richting van een nooduitgang rechtdoor. 
 
Kleuren: zwart op een witte achtergrond.  
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Plaats van een uitgang, waarvan de deur niet in de vluchtrichting open-
draait, die gewoonlijk door de in de inrichting aan wezige personen wordt 
gebruikt.  
 
149.2 Brandbestrijdingsmiddelen  
Kleuren: wit op een rode achtergrond 

      

   
 
snelblustoestel axiale muurhaspel 

 
 
Artikel 150: Strafsanctie  
Onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem  verleend door de wet 
van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand  en ontploffing en be-
treffende de verplichte verzekering van de burgerre chtelijke aansprakelijk-
heid in dergelijke gevallen, worden inbreuken op de  artikelen 3 tot en met 
149, gestraft met een gemeentelijke administratieve  geldboete van maximum 
250,00 EUR .3 
 
Artikel 151: Voorlopige sluiting van een inrichting  
De burgemeester kan de voorlopige sluiting bevelen van de inrichting die 
niet voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsmaatr egelen conform artikel 
11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preve ntie van brand en ont-
ploffing en betreffende de verplichte verzekering v an de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid. 
 
Artikel 152  
152.1. Inwerkingtreding  

Dit hoofdstuk treedt in werking op datum van goedke uring van deze 
politieverordening door de gemeenteraad. 

152.2. Overgangsbepaling  

                                                 
3  Op de artikelen die eerder van bouwtechnische aar d zijn, wordt geen gemeentelijke admini-
stratieve geldboete voorzien. Indien aan deze artik elen niet voldaan is, zal er immers geen 
attest van brandveiligheid worden afgeleverd door d e burgemeester zodat de inrichting niet kan 
geopend worden. 
De artikelen waarop wel een GAS voorzien wordt, heb ben niet enkel tot doel om een geldboete op 
te leggen, maar ook en vooral dat de inrichting zic h in orde stelt met de voorschriften.  



________________________________________________________________________
Uniform gemeentelijk politiereglement: afzonderlijk  Deel C 

93 

De publiek toegankelijke inrichtingen, die op datum  van goedkeuring 
van deze UGP door de gemeenteraad, reeds geëxploite erd werden als 
publiek toegankelijke inrichtingen, moeten voldoen aan de overige 
artikelen van deze politieverordening uiterlijk 12 maanden na ont-
vangst van het attest van brandveiligheid volgend o p een controlebe-
zoek van de brandweer tenzij anders bepaald in het door de brandweer 
goedgekeurd stappenplan. 4 Deze termijn kan voor bepaalde aanpassin-
gen verminderd worden indien uit de vaststellingen blijkt dat er een 
acuut gevaar dreigt voor de openbare veiligheid. De  duur van deze 
verkorte uitvoeringsperiode wordt bepaald in functi e van het vastge-
stelde gevaar. 

152.3. Afwijkingen  
Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meer dere vereisten 
van deze politieverordening, kan de burgemeester, o p advies van de 
bevoegde brandweer, afwijkingen toestaan voor zover  deze afwijkingen 
niet in strijd zijn met hogere wetgeving en een vei ligheidsniveau 
bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoo gd met deze poli-
tieverordening. 5 Dit geldt ook voor gebouwen of lokalen die occasio -
neel voor het publiek toegankelijk zijn. Voor deze gebouwen kan de 
burgemeester ook bijkomende verplichtingen inzake b randveiligheid 
opleggen. Elke aanvraag tot het bekomen van een afw ijking dient dui-
delijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen,  een verklarende 
nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatr egelen, dienen te 
worden bijgevoegd. Een ‘afwijking’ geldt steeds per  inrichting en 
kan nooit als algemeen toepasbaar worden beschouwd.  

 

Afdeling XII: Brandveiligheid in publiek toegankeli jke tenten 6 

 
Artikel 1: Toepassingsgebied  
1.1. Deze bepalingen zijn van toepassing op de inri chtingen van tijdelijke 

aard zoals tenten, circussen (?), inrichtingen in o pen lucht e.d. 7 
Voor de kermisattracties verwijzen we naar Afdeling  III – Hoofdstuk 
II. De voorschriften inzake brandveiligheid in onde rhavig hoofdstuk 
zijn ook van toepassing op de kermisattracties. 

1.2. Het is verboden om inrichtingen van tijdelijke  aard die toegankelijk 
zijn voor het publiek, op te stellen zonder voorafg aande schriftelijke 
vergunning van de burgemeester. 

1.3. Voor de aanvang van het evenement kan er een c ontrole te gebeuren door 
de brandweer voor zover het een inrichting van tijd elijke aard betreft 
met een bruto-oppervlakte van 500 m² of meer. 

 
Artikel 2: Veiligheidseisen inzake de inplanting en  toegangswegen  
2.1.  De ruimte rond de tent(en) en eventuele andere tijd elijke constructies 
 moet steeds een vrije doorgang waarborgen van 4 m.  
2.2.  Binnen deze vrije doorgang mogen geen verkooppunten , voertuigen, toi- 
 letvoorzieningen, bevestigingspunten van spantouwe n, noch andere hin- 
 dernissen opgesteld staan. 

                                                 
4  Het nazicht van de brandveiligheid in alle publie k toegankelijke inrichtingen door de 
brandweer zal geruime tijd in beslag nemen. De ene soort instellingen zal potentieel een hoger 
risico hebben qua brand dan andere soorten instelli ngen. Gezien niet alles gelijktijdig kan 
gecontroleerd worden, bepaalt de burgemeester in ov erleg met de brandweercommandant welke 
soort instellingen eerst zullen gecontroleerd worde n. 
5  Bij controle door de brandweer vermeldt de brandw eer in het brandpreventieverslag meteen 
waaraan reeds voldaan werd, alsook waarvoor eventue le afwijkingen kunnen toegestaan worden 
binnen de hierboven aangegeven beperkingen.  
6 Krachtens artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 (20 /09/1979) betreffende de preventie van 
brand en ontploffing en betreffende de verplichte v erzekering van burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid in dergelijke gevallen, kan de gemeenteraa d verordeningen in geval van branden en 
ontploffingen uitvaardigen. 
7  De opbouw van kermistoestellen is geregeld in het KB van 19 juni 2003 betreffende de uitba-
ting van kermistoestellen. Dit KB bevat evenwel gee n maatregelen betreffende brandpreventie 
zodat onderhavig hoofdstuk op dit punt van toepassi ng is.   
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2.3.  De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de b randweer, volgens 
volgende leidraad. De voertuigen van de brandweer m oeten ten minste 
tot op 60 m van één zijde van de inrichting kunnen naderen.  
Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een to egangsmogelijkheid 
en opstelplaats: 
-  ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg; 
-  ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijd bare rijweg van 

de openbare weg en die de volgende karakteristieken  vertoont: 
-  minimale vrije breedte: 4 m; 
-  minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de bui-

tenkant; 
-  minimale vrije hoogte: 4 m; 
-  maximale helling: 6% 
-  draagvermogen: derwijze dat de voertuigen, zonder v erzinken, met 

een maximale asbelasting van 13 ton er kunnen rijde n en stil-
staan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen; 

2.4. De organisator zorgt voor voldoende parking vo or auto’s en fietsen 
alsook voor een ordentelijk parkeren van deze voert uigen. 

 
Artikel 3: Veiligheidseisen inzake de opbouw en eva cuatie  
3.1.  Het zeil en de eventuele harde zijwanden van de ten t en eventuele an-

dere tijdelijke constructies moeten uit materialen gemaakt zijn met 
een reactie bij brand, minimum klasse A2 of M2 conf orm bijlage 5 van 
het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basi snormen voor de 
preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuw e gebouwen moeten 
voldoen. 

3.2. De versieringen moeten uit materialen gemaakt zijn met een reactie bij 
brand, minimum klasse A2 of M2 conform bijlage 5 va n het KB van 7 juli 
1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de pr eventie van brand 
en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten vo ldoen. 

 Zijn bijgevolg verboden: 
-  gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, 

boomschors, papier, evenals gemakkelijk brandbare t extiel en kunst-
stoffen; 

-  materialen die bij lage temperatuur smelten; 
-  versieringen die de evacuatie kunnen hinderen zoals  o.a. netten, 

losse doeken e.d. 
3.3.  De tent moet minimum 2 uitgangen hebben. Indien de bezetting in de tent 

meer dan 500 personen bedraagt, dienen minimaal 2 +  N uitgangen te wor-
den voorzien waarbij N het geheel getal is onmiddel lijk groter dan de 
deling door 1000 van de maximale bezetting. De uitg angen moeten verder 
zodanig over de tent verdeeld zijn dat er vanuit ge lijk welke plaats in 
de tent nooit meer dan 30 m moet afgelegd worden om  een rechtstreekse 
uitgang te bereiken. 

3.4. Iedere uitgang moet minstens 80 cm breed zijn.  De totale breedte van 
de uitgangen is minstens gelijk aan, in centimeter uitgedrukt, het 
maximaal aantal gelijktijdige aanwezigen in de tent . 
Het aantal gelijktijdige aanwezigen wordt berekend aan de hand van 
maximum 1 persoon per m 2 oppervlakte van de tent gemeten tussen de wan-
den. 

3.5. Iedere uitgang moet over een breedte en een ho ogte van minstens 2 m 
volledig vrij blijven (voor een uitgang via een ope ning met schuin 
weghangend deel van een tentzeil wordt enkel dat de el van de uitgang 
in rekening gebracht dat minimum 2 m hoog is). Span touwen en hun be-
vestigingspunten mogen de evacuatie niet hinderen. 

3.6. De uitgangsdeuren moeten openen in de richting  van de ontruiming. 
3.7. Gangen, met een minimale breedte die gelijk is  aan de breedte van de 

uitgang of nooduitgang waarop ze uitgeven, moeten s teeds geheel vrij 
gehouden worden van belemmeringen en moeten een sne lle ontruiming mo-
gelijk maken. Zij moeten rechtstreeks naar de uitga ngen en nooduitgan-
gen leiden en mogen hiervoor in geen geval andere b ezette ruimten 
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doorlopen.  
De tafels en stoelen moeten zodanig opgesteld worde n dat de doorgangen 
naar de nooduitgangen en brandblustoestellen volled ig vrij blijven. 

3.8. De plaats van elke uitgang en nooduitgang moet  aangegeven zijn door 
een reglementair pictogram dat voldoet aan de bepal ingen van het KB 
van 19 december 1997. De verlichting van de pictogr ammen wordt zowel 
door de normale elektrische verlichting als door de  veiligheidsver-
lichting verzekerd. 

 
Artikel 4: Veiligheidseisen inzake de elektrische i nstallaties  
4.1. De tent en de eventuele andere tijdelijke inri chtingen mogen enkel 

elektrisch verlicht worden. 
4.2. De tent moet uitgerust zijn met een veiligheid sverlichting die voldoet 

aan de geldende Belgische normen terzake. 
De veiligheidsverlichting moet een voldoende lichts terkte hebben om 
hindernissen zichtbaar te stellen en om een veilige  en ordelijke ont-
ruiming te verzekeren (minimaal op te hangen boven elke uitgang en 
nooduitgang en verder in de gangen indien dit nodig  is voor een veili-
ge evacuatie). Deze verlichting moet onmiddellijk e n automatisch in 
werking treden bij het uitvallen van de gewone verl ichting. 
De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zon der onderbreking 
kunnen functioneren.  

4.3. Alle verlichting moet op een veilige wijze wor den opgehangen (voldoen-
de afstand ten opzichte van o.a. het tentzeil of li chte wanden, even-
tuele versieringen, enz… en stabiele ophangpunten h ebben) zodat geen 
brand- of ander gevaar kan ontstaan. 

4.4. Indien de openbare verlichting onvoldoende is,  moet buiten de tent(en) 
gezorgd worden voor verlichtingspunten nabij de uit gangen en nooduit-
gangen. 

4.5. De gehele elektrische installatie dient te vol doen aan de voorschrif-
ten van de geldende wettelijke en reglementaire tek sten, evenals aan 
het Algemeen Reglement op de Elektrische Installati es (AREI). 

 
Artikel 5: Veiligheidseisen inzake verwarmingsinsta llaties  
5.1. In verband met de verwarmingsinstallaties moet en alle nodige veilig-

heidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en 
brand te voorkomen. De afvoerkokers voor verbrandin gsgassen moeten 
grondig geïsoleerd worden zodat zij geen brandgevaa r opleveren. 

5.2. Inwendige verbrandingsmotoren, warmeluchtgener atoren evenals de brand-
stofvoorraad (in metalen recipiënten) moeten op een  veilige plaats on-
dergebracht worden, buiten de tent en buiten de and ere tijdelijke in-
richtingen, op een afstand van ten minste 1 m van d e buitenwand. 

5.3. De aanwezigheid van verplaatsbare verwarmingst oestellen, flessen met 
vloeibaar gemaakte brandbare, brandbevorderende of giftige gassen, 
brandbare vloeistoffen en licht brandbare vaste sto ffen, is verboden 
in de tent en in andere tijdelijke inrichtingen. 

5.4. Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen  gestookt met alcohol, 
benzine of petroleum is streng verboden. 

5.5. Indien vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebr uikt worden, moeten de 
flessen en houders geplaatst worden op een voor de hulpdiensten gemak-
kelijk bereikbare, goed verluchtbare veilige plaats  buiten de tent en 
buiten de eventuele andere tijdelijke constructies.  De verbinding met 
de toestellen zal uitgevoerd worden met buizen in r oodkoper. De ver-
bindingen moeten gemaakt worden conform de wetgevin g op de gasinstal-
laties. 

5.6. Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak -, braad of kookdoelein-
den is slechts toegestaan in stands of tenten die d aarvoor speciaal 
zijn uitgerust. Nabij deze verwarmings- of kooktoes tellen moeten, bij-
komend, één of meerdere geschikte en bedrijfsklare draagbare blustoe-
stellen opgesteld worden. 
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Artikel 6: Brandbeveiligingsmiddelen en andere voor zorgsmaatregelen  
6.1. De inplanting van de tent en de andere tijdeli jke inrichtingen mag het 

gebruik van aanwezige hydranten en gasafsluiters ni et verhinderen. De 
hydranten, gelegen nabij de toegangswegen, moeten s teeds vrijgehouden 
worden en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn. 

6.2. In de tent en de andere tijdelijke inrichtinge n moeten draagbare snel-
blustoestellen met minimum 6 kg ABC-poeder ofwel an dere specifieke 
snelblustoestellen, afhankelijk van het risico, aan wezig zijn. Er moet 
minstens 1 toestel per 150 m 2 voorzien worden, met een minimum van twee 
snelblustoestellen. Deze snelblustoestellen moeten op goed zichtbare 
en gemakkelijk bereikbare plaatsen aangebracht word en (nabij de uit-
gangen, nabij een podium of een toog, enz.). Deze s nelblustoestellen 
moeten door een bevoegde firma nagezien en op deugd elijkheid beproefd 
worden. 

6.3. In de tent of in de andere tijdelijke inrichti ngen mogen geen ballon-
netjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gas aa nwezig zijn. 

6.4. Ten minste twee afgevaardigden moeten met de v eiligheid belast zijn om 
preventief toezicht te kunnen uitoefenen en onmidde llijk te kunnen in-
grijpen in geval van brand of andere onregelmatighe id.  

6.5. Bij afloop van het evenement moet een afgevaar digde die belast is met 
de veiligheid, een rondgang binnen en buiten de ten t en de andere tij-
delijke inrichtingen uitvoeren. 

 
Artikel 7: Afwijkingen  
Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meer dere vereisten van deze 
politieverordening, kan de burgemeester, op advies van de bevoegde brand-
weer, in zijn vergunning afwijkingen toestaan voor zover deze afwijkingen 
niet in strijd zijn met hogere wetgeving en een vei ligheidsniveau bieden 
dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze politieverordening. 
Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking die nt duidelijk gemotiveerd 
te zijn. 
 
Artikel 8: Strafsanctie  
Onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem  verleend door de wet 
van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand  en ontploffing en be-
treffende de verplichte verzekering van de burgerre chtelijke aansprakelijk-
heid in dergelijke gevallen, worden inbreuken op de  artikelen 1.2, 2, 3, 4, 
5 en 6 gestraft met een gemeentelijke administratie ve geldboete van maximum 
250,00 EUR. 
 
Artikel 9: Intrekking of schorsing  
Onverminderd artikel 133 alinea 2 en 135 § 2 NGW, k an het college van bur-
gemeester en schepenen conform artikel 119 bis NGW eveneens overgaan tot 
schorsing of intrekking van de vergunning zoals bed oeld in artikel 1.2. 
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Afdeling XIII: Slotbepalingen  

 
Artikel 1  
Het Algemeen Politiereglement van de gemeente Ravel s, zoals vastgesteld in 
de gemeenteraadszitting van 22 november 1982, evena ls alle wijzigingen van 
(delen van) dit reglement, wordt opgeheven. 
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