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Deel 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Minderjarigen
De politiecodex is ook van toepassing op minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt
op het ogenblik van de feiten, zelfs wanneer deze persoon op het ogenblik van de beoordeling van de
feiten meerderjarig is geworden.
Een procedure van ouderlijke betrokkenheid wordt voorzien, krachtens artikel 17 van de Wet van 24
juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
De ambtenaar die belast is met het opleggen van de administratieve geldboetes krachtens artikel 21,
§1, 1° van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wordt
belast met de uitvoering daarvan.
Bemiddeling
Een lokale bemiddeling wordt voorzien voor minderjarige en meerderjarige overtreders van de
politiecodex, krachtens artikel 4, §2 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.
Een reglement inzake lokale bemiddeling wordt opgesteld.
§2. Dit reglement zal de procedures en nadere regels voor de uitvoering van de lokale bemiddeling
voor minderjarigen (en meerderjarige) overtreders bevatten, krachtens artikel 18, §1 (en 12, §1, 1°)
van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Na de goedkeuring van dit reglement door de gemeenteraad zal deze procedure in werking treden.
De procedure van lokale bemiddeling zal uitgevoerd worden door de bemiddelaar in het kader van de
Gemeentelijke Administratieve Sancties;
De bemiddelaar treedt op in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
TURNHOUT en de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone GEEL–LAAKDAL-MEERHOUT,
de politiezone NETELAND, de politiezone Zuiderkempen en de politiezone Dessel-Balen-Mol, in het
kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit.
Gemeenschapsdienst.
Een gemeenschapsdienst wordt voorzien voor minderjarige en meerderjarige overtreders van de
politiecodex krachtens artikel 4, §2 en artikel 10 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties.

DEFINITIES
Overlast: de individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de
menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een stad of
gemeente,een wijk, een straat, kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale
leven overschrijdt.
De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijbaan begrepen is.
Onder voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijbaan verhoogde of gelijkgrondse
berm, die langs de rooilijn gelegen is en voor de voetgangers bestemd is.
De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijke grondgebied dat in hoofdorde bestemd is
voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij wetten,
besluiten en reglementen bepaalde perken. Het omvat tevens, binnen dezelfde perken van wetten en
verordeningen, de installaties voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen.
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Openbaar domein
-

de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden, de ruimten aangelegd als
aanhorigheden van de verkeerswegen en pleinen die openstaan voor alle verkeer, hetzij
voetgangersverkeer of ander verkeer;

-

de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen,
speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor het
verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.

Onder openbare plaats verstaan we het openbaar domein, de terreinen toegankelijk voor het publiek
en de niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn.
Openbare inrichtingen
Alle inrichtingen alsmede hun aanhorigheden, die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek
toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt, zoals
danszalen, concertzalen, discotheken, privé-clubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, met
inbegrip van die welke in open lucht gelegen zijn;
Evenementen
Evenementen zijn festiviteiten zoals fuiven, optredens, feesten die iedereen kan bijwonen, al dan niet
met betaling van een toegangsprijs ongeacht of de organisator toegangskaarten heeft verspreid op
voorwaarde dat de kaarten worden uitgedeeld of verkocht aan eenieder die erom verzoekt en ook
ongeacht of de deelname gekoppeld wordt aan een inschrijven op voorwaarde dat de inschrijving voor
iedereen openstaat.
Privé-evenementen zijn festiviteiten waar de toegang afhankelijk is van de persoonlijke en individuele
uitnodiging van de organisator en waar de toegang wordt gecontroleerd door een lijst van genodigden
bij de ingang.
HST 1 Evenementen van Deel 3 Openbare rust is niet van toepassing op privé-evenementen.

Evenementen in open lucht
Een evenement in open lucht is een evenement op het openbaar domein of
in open erven die op de openbare weg uitgeven.
Evenement in besloten plaats
Een evenement in besloten plaats is een evenement dat plaatsvindt in een publiek toegankelijk
gebouw en dit in tegenstelling tot een evenement in open lucht of een tentfuif.
Publiek toegankelijk gebouw
Dit is een gebouw met een openbaar karakter toegankelijk voor iedereen, hetzij gratis, hetzij tegen
aankoop van een toegangsticket,hetzij op vertoon van een uitnodiging wanneer zij niet stoelt op de
persoonlijke
of professionele band tussen de genodigde en degene die uitnodigt en wanneer iedereen op aanvraag
een uitnodiging verkrijgt bv. cafés, dancings,zwembaden, fuifzalen,..
Huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in artikel 2.1.1 van
het VLAREA.
Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen genoemd : bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en
hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan tengevolge van activiteiten die van
dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding,zoals
gedefinieerd in artikel 1.1.1, 82° van het VLAREA.
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Nachtwinkel : iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m²
is, die
geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke
artikelen
en die op duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt.
Privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid
voor het
verlenen van telecommunicatiediensten.
Exploitant van het privaat bureau voor telecommunicatie of nachtwinkel : de natuurlijke persoon
of rechtspersoon voor wiens rekening en risico het privaat bureau voor
telecommunicatie of de nachtwinkel wordt uitgebaat.
Vestigingsvergunning1: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel verleend
door het college van Burgemeester en Schepenen zoals omschreven in het artikel 18 &1 van de Wet
van 10 november 2006
Uitbatingsvergunning2: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel verleend door de
burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden;

Verkeersborden

E9a

1
2

E9b

E9c

E9d

E9e

E5

Parkeerverbod van de 1e tot de 15e van de maand

E7

Parkeerverbod van de 16e tot het einde van de maand

E9f

E9g

in werking getreden sinds 1/10/2010
in werking getreden sinds 1/10/2010
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Deel 2 VERKEER
Dit deel 2 Verkeer is niet van toepassing indien het parkeren valt onder de toepassing van een
concessieovereenkomst houdende de controle op het parkeren.

HST 1 Parkeren met beperkte parkeertijd
Artikel 1
Elke bestuurder die, op een werkdag of op de dagen vermeld op de signalisatie, een auto parkeert in
een zone met beperkte parkeertijd, moet op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is,
op het voorste gedeelte van het voertuig een parkeerschijf 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 bedoeld in artikel 65.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en die het
verkeersbord E9a, zoals aangeduid in artikel 70.2.1.3° van voornoemd koninklijk besluit en de
parkeerschijf weergeeft.

Artikel 2
De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen 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 werkdagen en voor een maximumduur van twee
uren.
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde
parkeerduur.

Artikel 3
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf
mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.
Bovenvermelde bepalingen gelden niet op de plaatsen waar één van de verkeersborden E9a tot E9g,
zoals aangeduid in artikel 70.2.1.3° van voornoemd koninklijk besluit, is aangebracht, tenzij deze
aangevuld zijn met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.
Bovenvermelde bepalingen gelden evenmin wanneer een bijzondere parkeerregeling voorzien is voor
de personen die in het bezit zijn van een bewonerskaart en deze kaart op de binnenkant van de
voorruit is aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
De bewonerskaart vervangt de parkeerschijf.
Openbare weg met blauwe zone reglementering

Artikel 4
Buiten een zone met beperkte parkeertijd, gelden bovenvermelde bepalingen ook op alle plaatsen
voorzien van een verkeersbord E5 of E7 of E9a tot E9g (Artikel 70.1.2.2° en 70.1.2.3 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975), indien dit verkeersbord is aangevuld met een onderbord
waarop een parkeerschijf is afgebeeld.

Artikel 5
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan met een voertuig, ingeschreven op naam van
een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd
werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het
vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel.
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan met een voertuig, ingeschreven op naam van
een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen
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ertoe gehouden 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 voertuig onder zich heeft.
De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen 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 vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.
De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte 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 voldoen.

HST 2 Betalend parkeren
Artikel 6
Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten geschiedt het parkeren op de wijze en onder de
voorwaarden die op deze toestellen zijn vermeld.
Is de parkeermeter of parkeerautomaat buiten gebruik, dan moet de parkeerschijf worden gebruikt
volgens de nadere regels van hoofdstuk 1van deze afdeling.

Artikel 7
Op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E5 of E7 of E9a tot E9h (Artikel 70.1.2.2° 70.1.2.3
van het koninklijk besluit van 1 december 1975), aangevuld met een onderbord met de vermelding
"betalend",moet een betaalparkeerkaart worden gebruikt op de wijze en onder de voorwaarden die op
deze kaart zijn vermeld.
Deze kaart moet op goed zichtbare wijze aangebracht worden.
Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten mag het gebruik van de parkeermeter of de
parkeerautomaat vervangen worden door het gebruik van een betaalparkeerkaart.
De toegelaten parkeertijd mag echter de maximale toegelaten parkeertijd van de parkeermeter of
parkeerautomaat niet overschrijden.

Artikel 8
Op plaatsen gesignaleerd door het verkeersbord E5 of E7 of E9a tot E9h (Artikel 70.1.2.2° 70.1.2.3
van het koninklijk besluit van 1 december 1975), aangevuld met een onderbord met vermelding
“betalend”, evenals op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten, kan het parkeren eveneens
geschieden op andere wijzen en onder andere voorwaarden die ter plaatse ter kennis van de
betrokkenen worden gebracht.

Artikel 9
Wanneer voorzien is in een bijzondere parkeerregeling voor de personen die in het bezit zijn van een
bewonerskaart, zoals voorzien in het ministerieel besluit van 18 december 1991 (BS 31/12/1991),
gewijzigd bij ministerieel besluit van 03 mei 2004 (B.S. 21/05/2004), moeten deze laatste bedoelde
kaart op de binnenkant van de voorruit aanbrengen of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte
van het voertuig.

Artikel 10
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan met een voertuig, ingeschreven op naam van
een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd
werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het
vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel.
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan met een voertuig, ingeschreven op naam van
een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen
ertoe gehouden 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 voertuig onder zich heeft.
De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen 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 vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.
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De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte 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 voldoen.

HST 3 Bewonersparkeren
Artikel 11
De parkeerplaatsen gesignaleerd overeenkomstig artikel 70.2.1.3°d van het koninklijk besluit van 1
december1975, alsmede, in een woonerf, deze waar de letter "P" en het woord "bewoners" zijn
aangebracht, zijn voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door de personen die in het bezit
zijn van een bewonerskaart.

Artikel 12
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan met een voertuig, ingeschreven op naam van
een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd
werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het
vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel.
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan met een voertuig, ingeschreven op naam van
een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen
ertoe gehouden 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 voertuig onder zich heeft.
De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen 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 vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.
De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte 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 voldoen.

HST 4 Beperking van parkeertijd voorzien op een opschrift
Artikel 13
De weggebruikers moeten de verkeersborden die de parkeerplaatsen signaleren overeenkomstig
artikel 70.2.1.3° a,b,d,e,g van het koninklijk besluit van 1 december 1975, (verkeersborden die het
parkeren toelaten of regelen) enkel wat betreft de beperking van de parkeertijd voorzien op een
opschrift dat de maximumduur van het toegelaten of voorbehouden parkeren aanduidt in acht nemen
wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de
voorschriften van dit reglement zijn aangebracht.

Artikel 14
Wanneer een overtreding op dit artikel is begaan met een voertuig, ingeschreven op naam van een
natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd,
wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het
vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel.
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan met een voertuig, ingeschreven op naam van
een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen
ertoe gehouden 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 voertuig onder zich heeft.
De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen 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 vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.
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De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte 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 voldoen.

HST 5 Beperking van het langdurig parkeren
Artikel 14-1 tem artikel 14-2 wordt opgeheven3

HST 6 Woonwagens - kamperen
Artikel 15
Op het ganse grondgebied is het verboden te verblijven in zwerf- of woonwagens, al dan niet voorzien
van wielen, voor een tijdsduur die 24 uur te boven gaat, met uitzondering van:
- de erkende kampeerterreinen
- op een erkend woonwagenpark
- tijdens de kermisperiode: voor deze die hun standplaats hebben op de plaatselijke kermissen
- in een afgebakend gebied op speciaal voorziene parkeerplaatsen
- mits voorafgaande tijdelijke vergunning van de burgemeester

Artikel 15-14
Het is verboden op een openbare plaats langer dan 24 uur te verblijven en/of te slapen in een tent of
er te kamperen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.

3
4

opgeheven sinds 01/01/2014
in werking getreden sinds 1/10/2010
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Deel 3 OPENBARE RUST
HST 1 Evenementen
A. Algemene bepalingen

Artikel 16
Worden uitgesloten van dit hoofdstuk : kermissen, wekelijkse markten, processies, theater-en
filmvertoningen.

Artikel 17
Behoudens een voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Burgemeester is elk evenement op
de openbare weg of in open lucht, zowel georganiseerde als toevallige, verboden op het grondgebied
van de gemeente.

Artikel 18
Alle evenementen van aard om de openbare weg te belemmeren, de vrijheid of zekerheid van het
verkeer te beletten, om de burgers op te ruien, onrust te doen ontstaan, de rust en de zekerheid van
de inwoners te hinderen zijn verboden.

Artikel 19
De houder van de toelating bedoeld in artikel 17 zijn verplicht zich te houden aan de voorwaarden
vervat in het toelatingsbesluit.

Artikel 20
Iedereen die deelneemt aan een evenement op de openbare weg of op openbare plaatsen dient zich
te schikken naar de bevelen van de politiediensten.

Artikel 21
Alle betogingen op het grondgebied van de gemeente waarvan het doel is eisen kracht bij te zetten of
te doen gelden, aan privé-woningen van personen, waarvan de betogers vermoeden dat zij deze
eisen kunnen inwilligen of de inwilliging ervan kunnen bewerkstellingen, zijn verboden.

Artikel 22
De persoonlijke afgifte van petities of eisenbundels aan privé-woningen van inwoners van de
gemeente door een beperkte delegatie, kan enkel toegestaan worden op voorwaarde dat die bewoner
aanwezig is én er bovendien in toestemt ze in ontvangst te nemen.

Artikel 22-15
De organisatoren van evenementen dienen volgende verplichtingen na te leven :
basiswet van 18 juli 1973 op de bestrijding van de geluidshinder;
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende de vaststelling van de geluidsnormen van
elektronisch versterkte muziek in openbare en private inrichtingen ;
een telefonische bereikbaarheid wordt voorzien in de openbare gelegenheid;
de noodtelefoonnummers dienen goed zichtbaar uitgehangen te worden ;
de uitgangen en nooduitgangen dienen steeds vrij te blijven ;
de maximum capaciteit van de openbare inrichting mag niet overschreden worden ;
de aanwezigheid van hinderlijke en/of gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan ;
het sluitingsuur dient toegepast te worden ;
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moet afgesloten worden;
5

in werking getreden sinds 1/10/2010
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-

alle van kracht zijnde wetten, besluiten en reglementeringen.
meer in het bijzonder, zich houden aan de specifieke voorschriften die van toepassing zijn op
de gebouwen waarin de activiteit wordt gehouden.

B. Evenementen in open lucht/ tentfuiven
Vergunningplicht

Artikel 23
Behoudens een voorafgaande schriftelijke vergunning van de Burgemeester is elke evenement in
open lucht op het grondgebied van de gemeente verboden.
Procedure

Artikel 24
Deze vergunning dient door de organisator aangevraagd te worden aan de Burgemeester minstens
drie maanden voor de aanvang van het evenement. In uitzonderlijke omstandigheden kan de
Burgemeester afwijkingen toestaan op deze termijn.
De aanvraag zal minstens volgende gegevens vermelden :
de volledige identiteit van de verantwoordelijke organisator en zijn vereniging ;
de wijze waarop het toezicht op het verloop van het evenement wordt georganiseerd die
voldoende groot in aantal moet zijn in functie van het evenement met minstens 1
toezichthouder per schijf van tweehonderd verwachte bezoekers met een minimum van drie
toezichthouders.
de benaming van de activiteit ;
het adres van de plaats waar de activiteit zal doorgaan ;
de datum en het uur van aanvang, alsmede de verwachte duur van het evenement;
het verwachte totaal aantal deelnemers (betalende en niet-betalende) ;
het doel van de activiteit ;
vermelding van het telefoon- of gsmnummer waar de organisator kan gecontacteerd worden
tijdens het evenement ;
de opgave van de capaciteit van de locatie waar het evenement zal doorgaan volgens de
inlichtingen verkregen door de organisator ;
verklaring van de organisator waarin deze verklaart aan alle veiligheidsvereisten en voorschriften te voldoen inzake het evenement.
Het dossier moet volledig zijn vooraleer de Burgmeester een beslissing kan nemen.
De Burgemeester stelt de aanvrager zo spoedig mogelijk na de aanvraag in kennis van de toelating of
van zijn gemotiveerde weigering.
De Burgemeester moet rekening houden met de eventueel in het verleden vastgestelde
onregelmatigheden bij openbare vergaderingen ingericht door of onder verantwoordelijkheid van
dezelfde organisator of verenigingen.

Voor wielerwedstrijden,gemotoriseerde wedstrijden en voetbalwedstrijden gelden de geëigende
reglementeringen.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 25
De Burgemeester kan bijkomende voorwaarden koppelen aan elke toelating in verband met de
openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid. Hij kan alle maatregelen uitvaardigen die hij

Zonale Politiecodex GLM versie 01/01/2014

12

noodzakelijk acht voor het behoud van de openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid dit zowel bij
het verlenen van de toelating als op een later tijdstip.
Deze maatregelen kunnen verband houden met een beperking van het aantal deelnemers, het verbod
tot het dragen van kentekens, spandoeken, vlaggen, muziekinstrumenten, reisweg, duur, uurregeling,
het inzetten van stewards en bewakingspersoneel, enz. tot en met het eenvoudig verbieden van het
evenement.
Het opleggen van regelende maatregelen kan de gemeente in geen geval belasten of enige
aansprakelijkheid in haar nadeel teweegbrengen.

C. Evenementen in besloten plaatsen

Meldingsplicht

Artikel 26
Elk evenement in een besloten plaats waarbij elektronisch versterkte muziek geproduceerd
wordt,dient schriftelijk te worden gemeld aan de Burgemeester.
Procedure

Artikel 27
Deze melding moet door de organisatoren van het evenement minstens drie maanden op voorhand
gebeuren.
In uitzonderlijke omstandigheden kan de Burgemeester afwijkingen toestaan op deze termijn.
Voor spontane, acute of onverwachte manifestaties geldt deze termijn niet ; deze dienen wel
schriftelijk gemeld te worden aan de Burgemeester uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de activiteiten.
De melding zal minstens volgende gegevens bevatten :
de volledige identiteit van de verantwoordelijke organisator en zijn vereniging ;
de wijze waarop het toezicht op het verloop van het evenement wordt georganiseerd
de benaming van de activiteit ;
het adres van de plaats waar de activiteit zal doorgaan ;
de datum en het uur van aanvang, alsmede de verwachte duur van het evenement;
het verwachte totaal aantal deelnemers (betalende en niet-betalende) ;
het doel van de activiteit ;
vermelding van de het telefoon- of gsm nummer waar de organisator) kan gecontacteerd
worden tijdens het evenement ;
de opgave van de capaciteit van de locatie waar het evenement zal doorgaan volgens de
inlichtingen verkregen door de organisator ;
De Burgemeester stelt de organisatoren zo spoedig mogelijk na de melding in kennis van de
eventuele maatregelen in verband met de openbare orde, rust en veiligheid welke hij oplegt voor die
activiteit op die plaats.
Het opleggen van regelende maatregelen kan de gemeente in geen geval belasten of enige
aansprakelijkheid in haar nadeel teweegbrengen.

Artikel 28
De uitbaters van een zaal, al dan niet met bijbehorend terrein, die een zaal verhuurt al dan niet tegen
betaling voor evenementen moet maandelijks een lijst met de gegevens van de huurder en de
opgegeven reden van iedere huurder van de zaal aan de politie overmaken.
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HST 2 Algemene bepalingen geluidsoverlast
Onverminderd het KB van 24 februari 1977 en de Vlarem Wetgeving, gelden de hierna volgende
bepalingen tot bestrijding van geluidsoverlast op het grondgebied van de gemeente.

Geluidsoverlast overdag
Artikel 296
Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid
gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 07u en 22u) is verboden, wanneer het
zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de
rust van de inwoners in het gedrang brengt.

Geluidsoverlast ’s nachts
Artikel 30
Het is verboden zich tussen 22u en 07u schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.zoals bepaald in artikel 561,1 van het
Strafwetboek7

Niet-hinderlijk geluid
Artikel 31
In beginsel wordt een geluid als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het het gevolg is van8:







werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen,
uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die
overheid indien deze overdag (tussen 07u-22u) plaatsvinden
van werken die overdag (tussen 07u-22u) op werkdagen en zaterdagen aan private
eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft
verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke
eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige
voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen;
van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter
bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of activiteit, voorzover de in de
vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
spelende kinderen

HST 3 Specifieke bepalingen geluidsoverlast
Onverminderd het KB van 24 februari 1977 en de Vlarem Wetgeving, gelden de hierna volgende
bepalingen tot bestrijding van geluidsoverlast op het grondgebied van de gemeente.

6

gewijzigd sinds 01/10/2010
Dit is een gemengde inbreuk zoals bedoeld in artikel 119 bis §2 van de nieuwe gemeentewet
8
gewijzigd sinds 01/10/2010
7
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Openbare inrichtingen
Artikel 329
§1 Het is de uitbaters van openbare inrichtingen verboden zonder vergunning van de burgemeester
om elektronisch versterkte muziek te produceren hoorbaar op een openbare plaats.
§2 De uitbaters van openbare inrichtingen zijn verantwoordelijk voor geluidsoverlast afkomstig van
hun terrassen.

Artikel 33
Het is verboden in openbare inrichtingen muziek te maken van 01u tot 7 uur. Tijdens de weekeinden –
van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag– geldt het verbod van 03u tot 7 uur, behoudens in
geval van vergunning van de burgemeester.

Artikel 34
De burgemeester kan de openbare inrichtingen laten ontruimen en sluiten als wanorde of lawaai wordt
vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden kan storen.

Gebruik van toestellen die geluid produceren
Artikel 35
Het is verboden op het openbaar domein en op openbare plaatsen in de open lucht radio’s,
televisietoestellen, geluidswagens, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en
zendtoestellen te laten functioneren, die hoorbaar zijn op meer dan 5 meter van de geluidsbron.

Artikel 36
Het gebruik van deze toestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet hoorbaar zijn op een
openbare plaats.

Artikel 37
De burgemeester kan afwijkingen toestaan. De voorwaarden in de toelating dienen nageleefd te
worden.

Voertuigen
Artikel 38
Onverminderd de bepalingen inzake geluidsoverlast opgenomen in de wegcode en de technische eisen
inzake motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen, mag geen enkel voertuig noch ander
verkeersmiddel abnormaal lawaai veroorzaken, hetzij door een ongewone wijze van sturen, hetzij door
onoordeelkundig gebruik van de remmen, hetzij door het wegnemen of veranderen van de
voorgeschreven knaldempers en dit zowel op openbaar als op privaat terrein.

Artikel 39
Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het
voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan,
worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 40
Het is verboden op de openbare weg, al dan niet van op een voertuig, geluid te verwekken (fluiten,
bellen, klokken, muziek,…) met het doel de aandacht te trekken op de verkoop van een product, het
verlenen van een dienst of het voeren van reclame of propaganda, tenzij hiervoor een schriftelijke
toelating werd verkregen van de Burgemeester en mits naleving van de volgende voorwaarden:
1. De uitzendingen mogen niet rustverstorend zijn.
9

gewijzigd sinds 01/10/2010.
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2. Een gemiddelde minimumsnelheid van 10 km/uur aan te houden.
3. Tijdens de uitzendingen niet te parkeren, noch het verkeer van voertuigen, fietsers of
voetgangers te hinderen.
4. Geen uitzendingen te geven in een straal van 200 meter rond markten, braderijen, openbare
plechtigheden, openbare plaatsen waar reeds muziekuitzendingen zijn toegestaan, evenals van
alle manifestaties met grote volkstoeloop, rustoorden, bejaardentehuizen, ziekenhuizen en andere
verpleeginstellingen en scholen tijdens de lesuren.
5. Er mag niet worden rondgereden van 22u tot 7u.
Afwijkingen kunnen worden toegestaan door de Burgemeester.

Grasmaaiers en andere hobby10werktuigen
Artikel 41
Het gebruik in openlucht van houtzagen en grasmaaiers evenals van alle hobbygereedschappen en
werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren is verboden tussen 22u-07u.11
Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.
In het kader van beheerswerken in kwetsbare gebieden is een voorafgaande vergunning van de
burgemeester nodig om afwijkingen toe te staan.

Toestellen voor recreatief gebruik
Artikel 42
Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te
gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee
te houden of te organiseren in de open lucht, op minder dan 300 meter van woonwijken, woonkernen of
bewoonde huizen.
Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan. De voorwaarden in de toelating
dienen nageleefd te worden.
Dit verbod geldt niet op de vergunde terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn.

Vogelschrikkanonnen12
Artikel 43
Het gebruik van vogelschrikkanonnen of gelijkaardige tuigen is verboden zonder voorafgaande
schriftelijke toelating van de burgemeester.
De toelating kan maximaal voor een duur van 3 weken na mekaar worden toegestaan. Verder gebruik
vereist het indienen van een nieuwe aanvraag.
Het is evenwel verboden vogelschrikkanonnen of gelijkaardige tuigen te gebruiken op minder dan 200
meter van een woning of openbare weg.
Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 22u-07u.

Lawaai van bouwmachines

10

gewijzigd sinds 01/10/2010
In werking getreden sinds 01/01/2014
12
gewijzigd sinds 01/10/2010
11
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Artikel 44
Behoudens vergunning van de burgemeester is het gebruik van bouwmachines of andere
bouwwerktuigen die van aard zijn de rust van de inwoners te verstoren verboden op werkdagen
tussen 22u en 7u, alsook op zon-en wettelijke feestdagen.

Laden en lossen
Artikel 45
Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere voorwerpen die geluiden
kunnen voortbrengen, zoals platen, bladen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten, gelden de
volgende principes:
1. De voorwerpen moeten gedragen worden zonder ze te slepen en ze moeten op de grond
geplaatst worden zonder ze te werpen;
2. Als de voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, moeten
ze uitgerust zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst kunnen worden.
3. Er mogen geen verhuizingen plaatsvinden tussen 22u en 7u behoudens een schriftelijke
toelating van de burgemeester.

HST 4 Sluitingsuur13
Onverminderd de dansgelegenheden die vallen onder de Vlarem wetgeving geldt hetvolgende :

Artikel 46
§1 Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten, tijdens de
weekdagen van maandag tot vrijdag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor het
publiek tussen 03.00 uur en 07.00 uur.
§2 Niet van toepassing voor Geel
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten, tijdens de
weekdagen van maandag tot donderdag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor
het publiek tussen 02.00 uur en 07.00 uur.
§3 Niet van toepassing voor Geel
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten van
donderdag op vrijdag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor het publiek tussen
03.00 uur en 07.00 uur.

Artikel 47
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten, tijdens het
weekend, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, hun zaak en aanhorigheden of
evenementen sluiten voor het publiek tussen 04.00 uur en 07.00 uur.
De wettelijke feestdag die plaatsvindt op een weekdag worden gelijkgesteld met een zondag. De dag
voor de wettelijke feestdag die plaatsvindt op een weekdag wordt gelijkgesteld met een zaterdag.

Artikel 48
Het is de uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen verboden de
toegang tot de zaak af te sluiten, het licht te doven of te dempen zolang er publiek aanwezig is.

Artikel 49 tem Artikel 50 Wordt opgeheven
Artikel 51

13

Gewijzigd sinds 01/01/2014
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De openbare inrichtingen, behalve deze in open lucht, zijn vrijgesteld van het sluitingsuur op
oudejaarsnacht van 31 december op 01 januari en op de kermisdagen voor de openbare inrichtingen
binnen de parochiegrenzen van de plaats van de kermis en voor gans Geel tijdens Palmenmarkt.
Het College van Burgemeester en Schepenen legt de jaarlijkse kermissen vast waarvoor deze
regeling geldt.

Artikel 52
De Burgemeester kan een uitzondering voorzien op de bepalingen vervat in de artikelen 46 en 47 en
dit op gemotiveerde wijze.

Artikel 53 tem Artikel 54 Wordt opgeheven

HST 5 Wapens en vuurwerk
Wapens
Artikel 55
Het is verboden op gelijke welke plaats vuurwapens af te vuren.
Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan. De voorwaarden van de
toelating dienen worden nageleefd.
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die georganiseerd worden op
officieel vergunde schietterreinen en op de bepalingen van de jachtwetgeving.

Vuurwerk ed

Artikel 56
Het is verboden op gelijk welke plaats om het even welk vuurwerk, feestgeschut of kanonschoten af te
steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.
Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan. De voorwaarden van de
toelating dienen worden nageleefd.
Er is geen voorafgaandelijke toelating van de burgemeester vereist voor het afschieten van vuurwerk
op privé-domein in de nacht van oud- naar Nieuwjaar en dit tussen 23u45 en 00u45.14

In beslag name
Artikel 5715
Alle voorwerpen waarmee de overtreding in het artikel 55 of 56 werd begaan, kunnen tijdelijk
administratief in beslag worden genomen en dit op kosten en risico van de overtreder. Zij worden
gedurende minimum 24 uur door de politiediensten in bewaring gehouden. De eigenaar/gebruiker
dient na het verstrijken van deze termijn zelf initiatief te nemen voor teruggave van de in bewaring
gehouden voorwerpen. Hij wordt geacht er afstand van te doen ten voordele van de gemeente/stad na
verloop van dertig dagen.

14
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HST 6 Hinderlijke gedragingen
Artikel 5816
Het is verboden personen de vlotte doorgang te belemmeren, hen op enigerlei wijze te intimideren of
hen ongewenst na te roepen, aan te klampen of na te lopen.

Artikel 59
Het is verboden om zonder noodzaak op deuren, ramen of afsluitingen of op eender welk deel van
gebouwen te kloppen of de belinrichting te doen werken.

Artikel 6017
Het is verboden te bedelen.
Het is eveneens verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het doel een aalmoes te
bekomen.

Artikel 6118
Het is verboden voorwerpen opzettelijk naar iemand te werpen, die kunnen
belemmeren of bevuilen

Artikel 62
Het is verboden stenen of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen
voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen te werpen, of in tuinen en besloten erven van een
ander.

Artikel 63
Het is verboden zonder toestemming aarde, graszoden, stenen of materialen van plaatsen die
tot het openbaar domein behoren weg te nemen.

Artikel 64
Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, sportieve of
andere bijeenkomst die toegestaan is, te verstoren.

Artikel 65
§1
Het is verboden feitelijke gedragingen te stellen met als gevolg dat de persoon die deze
gedragingen stelt bestuurlijk opgesloten kan worden in een politiecel, op grond van artikel
31.2°, 3° en 4° van de wet op het politieambt of op grond van artikel 9ter van de drugwet van
24 februari 1921.19
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Art. 31. Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie en onverminderd de bevoegdheden
uitdrukkelijk toegekend bij wetten van bijzondere politie, kunnen de (politieambtenaren) in geval van volstrekte
noodzaak overgaan tot de bestuurlijke aanhouding
1° van een persoon die hen hindert in het vervullen van hun opdracht het verkeer vrij te houden;
2° van een persoon die de openbare rust daadwerkelijk verstoort;
3° van een persoon, ten aanzien van wie er op grond van zijn gedragingen, van materiële aanwijzingen
of van de omstandigheden, redelijke gronden zijn om te denken dat hij voorbereidingen treft om een
misdrijf te plegen dat de openbare rust of de openbare veiligheid ernstig in gevaar brengt, met als doel
hem te beletten een dergelijk misdrijf te plegen;
4° van een persoon die een misdrijf pleegt dat de openbare rust of de openbare veiligheid ernstig in
gevaar brengt, teneinde dit misdrijf te doen ophouden.
In de in het tweede lid van artikel 22 gepreciseerde gevallen kunnen de politieambtenaren overgaan tot
19
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§2
Het is verboden feitelijke gedragingen te stellen in de zin van artikel 31.2°, 3° en 4° van de wet
op het politieambt of in de zin van artikel 9ter van de drugwet van 24 februari 192120 met als
gevolg dat de politie kan beslissen om de persoon te begeleiden naar huis.

Artikel 65-121
Het is verboden een plaats- of toegangsverbod opgelegd door de burgemeester op basis zijn
bevoegdheid toegekend in de artikelen 133 en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
te negeren.

Artikel 65-222
Iedere bedrieglijke hulpoproep of iedere herhaaldelijk onnodige hulpoproep of ieder bedrieglijk
gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te
vrijwaren is verboden.

de bestuurlijke aanhouding van personen die de openbare rust verstoren en hen van de plaats van de
samenscholing verwijderen.
De vrijheidsbeneming mag nooit langer duren dan de tijd vereist door de omstandigheden die haar
rechtvaardigen en mag in geen geval twaalf uur te boven gaan.
Artikel 9 ter Drugwet De persoon die, op een voor het publiek toegankelijke plaats, kennelijk onder
invloed van verdovende of psychotrope stoffen wordt aangetroffen, kan, indien zijn aanwezigheid, hetzij
voor een ander hetzij voor zichzelf, wanorde, schandaal of gevaar veroorzaakt, onder de
verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie, bestuurlijk worden aangehouden voor
maximaal zes uur. Hij ontvangt, indien zijn toestand zulks vereist, de nodige geneeskundige zorg.
De gerechtelijke autoriteiten worden hiervan in kennis gesteld.
De politie informeert deze personen op het moment van hun vrijlating over de mogelijkheden inzake
vrijwillige hulpverlening en deelt hen, zo mogelijk, de nodige adressen en contactpunten mee.
20
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Artikel 65-323
De diensters, serveersters, barmeisjes, zangeressen en danseressen of eender welke personen die in
een drankinstelling – café – bar - tapgelegenheid, al dan niet tegen een vergoeding en al dan niet op
een permanente basis, de klanten bedienen, zingen, dansen of strippen en zo op een rechtstreekse of
onrechtstreekse manier de zaken van de houder van de tapvergunning begunstigen mogen zich niet
aan personen buiten de inrichting in minder dan een ééndelig kledingsstuk tonen. Dit kledingsstuk
dient het volledige lichaam te bedekken, enkel hoofd, armen, benen en buik mogen ontbloot zijn. Het
eendelig stuk mag niet vervaardigd zijn uit een transparante en/of uit (nylon) – koord vervaardigde
stof. Deze vertoningen mogen niet van buiten de inrichting zichtbaar zijn.
De werkgevers van de personen waarvan sprake in dit artikel zijn eveneens strafbaar volgens de
bepalingen van deze politiecodex;

Artikel 65-424
Onverminderd de in deze verordening voorziene maatregelen, kan de burgemeester, telkens wanneer
de openbare gezondheid, veiligheid of rust in gevaar is, maatregelen bevelen om het gevaar te doen
ophouden. Indien deze maatregelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege en
op kosten en risico van degene die in gebreke is gebleven, tot uitvoering laten overgaan. Het nietnaleven van het bevel van de burgemeester wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete.

HST 7 Nachtwinkels/ Private25 bureaus voor telecommunicatie26
Artikel 66
§1. De vestiging van een nachtwinkel of een private bureau voor telecommunicatie is onderworpen
aan een voorafgaande vergunning verleend door het college van Burgemeester en Schepenen.
Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het
College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.
§2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een
nachtwinkel of een private bureau voor telecommunicatie weigeren indien het van mening is dat de
openbare orde, veiligheid en rust in het gedrang komt.
Hiervoor kan de het College zich baseren op een advies van de politiediensten.
§3. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een
nachtwinkel of een private bureau voor telecommunicatie weigeren indien het aantal vestigingen van
nachtwinkels de ruimtelijke draagkracht van de gemeente overschrijdt

Artikel 66-1
§1Voor elke uitbating van een nachtwinkel of een private bureau voor telecommunicatie moet de
uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van een
aanvraagformulier waarvan een model als bijlage is gehecht aan dit reglement.
§2. Voor de nachtwinkels of de private bureaus voor telecommunicatie die worden opgericht na de
inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen
voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.
§3. Voor de nachtwinkels of de private bureaus voor telecommunicatie die bestaan op het ogenblik
van de inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 3
maanden na de inwerkingtreding van dit reglement een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag
geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.

23
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§4. De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend na
een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:
-

-

-

-

een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de brandveiligheid uitgevoerd door de
brandweerdienst die voor het grondgebied van de gemeente bevoegd is.
een financieel onderzoek : een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde
gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard, ook die betrekking hebben op de instelling
en de exploitant;
een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de conformiteit van de instelling met de
geldende stedenbouwkundige bepalingen, zowel op gemeentelijk niveau als op Vlaams en
federaal niveau. Zo dient onder meer nagegaan te worden of de geldende regelgeving betreffende
stedenbouw gerespecteerd wordt of de exploitant zijn zaak heeft ingeplant overeenkomstig de
voorschriften in de stedenbouwkundige verordeningen, de gewestplannen, de plannen van aanleg
of de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dienst Stedebouw
een moraliteitsonderzoek: een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een
drankgelegenheid zoals bepaald in het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste
dranken, verricht door de Politie van de woonplaats van de exploitant. Bij de aanvraag dient een
bewijs van goed gedrag en zeden te worden toegevoegd.
een onderzoek naar de hygiëne, meer bepaald het beschikken over een
voedingsmiddelenvergunning
desgevallend onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief eventuele
beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.

§5. De uitbatingsvergunning wordt verleend aan de exploitant voor een welbepaalde
vestigingseenheid. De vergunning kan dus niet overgedragen worden aan een andere exploitant, noch
kan deze worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.
§6. De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering uitmaken ten opzichte
van de voorwaarden van dit reglement onmiddellijk te melden aan het College van burgemeester en
schepenen.
§7. De vergunning vervalt van rechtswege indien de exploitatie van de instelling, door dit reglement
beoogd, voor een periode van minstens 6 maanden feitelijk is onderbroken.
§8. De burgemeester kan beslissen om bepaalde voorwaarden te koppelen aan de
uitbatingsvergunning.
§9. De vergunning dient steeds op eerste aanvraag van een bevoegd controlerend ambtenaar te
worden voorgelegd.
§9 De burgemeester kan de vergunning weigeren :
- als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt;
- als de exploitant recent een veroordeling heeft opgelopen wegens cm inbreuk op de wet op het
racisme of de xenofobie of / en tegen de drugswetgeving en / of een veroordeling heeft opgelopen
wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten;
- indien de onderzoeken en criteria hiervoor vermeld negatief werden geadviseerd.

Artikel 67
Het is verboden om:
- goederen te laden en/of te lossen aan nachtwinkels tussen 22.00 uur en 07.00 uur;
- alcoholhoudende dranken te verbruiken in een nachtwinkel;
- alcoholhoudende dranken boven 18° te verkopen;
- tussen 22.00 uur en 07.00 uur in de nabije omgeving van nachtwinkels voertuigen of hun
toebehoren (bijvoorbeeld koelinstallaties)draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat

Artikel 68
De uitbater van een nachtwinkel is verplicht om degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken in of bij
zijn
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inrichting te plaatsen. Hij moet instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en
bergenervan, alsook voor het reinigen van het terrein rond zijn inrichting, zijnde het privé-terrein
waarop de nachtwinkel is gevestigd alsook op de voorliggende openbare weg.
Overgangsbepaling

Artikel 6927
Voor de bestaande nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
moet de uitbater uiterlijk op 1 januari 2011 aan de bepalingen van de artikels 66 en 66-1 voldoen.

HST 8 Horeca-uitbating28
Artikel 69-1
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
vaste horeca inrichting: elke plaats of lokaliteit waar voeding en/of drank van welke aard ook voor
gebruik ter plaatse wordt verkocht of (gratis) verstrekt;
occasionele horeca inrichting: de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegendheid die, naar
aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal per jaar
en telkens voor niet langer van vijftien opeenvolgende dagen worden gehouden.
exploitant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in enige hoedanigheid en/of voor eigen
rekening, een werkzaamheid uitoefent die erin bestaat of er mede in bestaat een horecazaak te
exploiteren. Met exploiteren wordt ook bedoeld het openen, het heropenen, de overname en de
aanpassing van een horecazaak.

Artikel 69-2
De opening van een vaste horeca-inrichting is onderworpen aan een voorafgaandelijke en schriftelijke
vergunning vanwege de burgemeester. Occasionele horeca inrichtingen zijn van dergelijke
vergunningsplicht vrijgesteld.

Artikel 69-3
De vergunning waarvan sprake in vorig artikel wordt voor onbepaalde duur toegekend mits cumulatief
is voldaan aan de volgende voorwaarden (indien deze zijn vereist volgens de van toepassing zijnde
wetgeving):
a)de hygiëne-eisen en de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald door de samengeordende
wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken en door de wet betreffende de vergunning voor
het verstrekken van sterke drank en hun uitvoeringsbesluiten
b)de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet betreffende de preventie van brand en
ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in
dergelijke gevallen;
c) de brandveiligheidsvoorschriften
d) de stedenbouwkundige voorwaarden bepaald bij het decreet op de ruimtelijke ordening en haar
uitvoeringsbesluiten en bij gewestelijke of stedelijke stedenbouwkundige verordeningen
e) de levensmiddelenhygiënewetgeving.
f) Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek naar
de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de horeca-inrichting en naar
eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de
lokale politie.
In het geval dat de stedelijke brandweerdienst, de stedelijke levensmiddelenhygiënecontroleur of de
lokale politie een gunstig advies onder voorbehoud uitbrengt ten aanzien van de voorwaarden
respectievelijk bepaald onder (a), (c) , (e) en (f) hiervoor, wordt de vergunning uitgereikt voor een
bepaalde duur van zes maanden. Deze vergunning kan éénmaal verlengd worden voor een periode
van zes maanden.
27
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De vergunning is gebonden aan de persoon van de exploitant en aan de vaste horeca inrichting.
Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe vaste horeca inrichting wordt opgestart, dan dient een
nieuwe vergunning te worden aangevraagd.
Men spreekt van een nieuwe inrichting in één van de vier hierna vermelde gevallen:
• bij een nieuwbouw;
• wanneer er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt overeenkomstig het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
• wanneer de aard van de handelsactiviteit wijzigt;
• wanneer er in een bestaande horecazaak een verbouwing met stedenbouwkundige vergunning
gebeurt, voor dat gedeelte waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft.
De vergunninghouder is verplicht te melden aan de stad wanneer zijn horeca inrichting definitief sluit.
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Deel 4 DIEREN
HST 1 Geluidsoverlast
Artikel 70
Dieren mogen geen abnormale geluidshinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend
geblaf, geschreeuw, gekrijs of andere geluiden voortgebracht door een dier.
De houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden stoort, zijn strafbaar.

HST 2 Loslopende dieren
Artikel71
Behoudens mits jachtvergunning tijdens de jacht, dienen honden op openbare plaatsen te allen tijde
aan de leiband gehouden te worden.
Deze bepalingen gelden niet voor de door de gemeente speciaal voorziene plaatsen waar honden
mogen loslopen.

Artikel 72
De eigenaars/houders van dieren zijn verplicht de afsluitingen waarbinnen de dieren gehouden
worden voldoende te onderhouden en alle voorzorgen te nemen die beletten dat dieren ontsnappen

Artikel 73
In geval van uitbraak van deze dieren kan de burgemeester, op kosten en risico van de
eigenaar, deze dieren laten verwijderen en onderbrengen in een gemeentelijk schuthok of een asiel, in
afwachting dat de eigenaar/houder de nodige maatregelen heeft genomen om een nieuwe uitbraak te
voorkomen.

Artikel 74
Behoudens tijdens de jacht dienen honden op het openbaar domein te allen tijde aan de leiband
gehouden te worden.

Artikel 7529
Binnen de bebouwde kom en in de groene ruimtes zoals begraafplaatsen, parken, speelpleinen en
sportterreinen moeten de honden aan een leiband die niet langer mag zijn dan anderhalve meter.
Op de speelpleinen mogen de honden niet afwijken van de paden.

Artikel 76
Het is de eigenaars/houders/begeleiders van honden die agressief zijn of geneigd zijn te bijten,
verboden met deze dieren op het openbaar domein te komen indien deze honden niet voorzien zijn
van een muilband.

Artikel 77
Met uitzondering van blinden of andere andersvaliden met hun geleidehond en van de honden van
politiediensten en erkende bewakingsfirma’s is de toegang met dieren verboden tot:
de zwembaden,
de sportvelden en/of sporthallen,
de openbare gebouwen

29
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HST 3 Uitwerpselen
Artikel 78
De eigenaars/houders/begeleiders van honden en rijdieren moeten er voor zorgen dat deze dieren het
openbaar domein niet bevuilen met hun uitwerpselen.
De eigenaars/houders/begeleiders van honden en rijdieren30 zijn verplicht op al deze plaatsen de
uitwerpselen van hun dier onmiddellijk te verwijderen..

Artikel 79
De eigenaars/houders/begeleiders van honden moeten in het bezit zijn van voldoende recipiënten om
de uitwerpselen te verwijderen.
Ze kunnen zakjes met uitwerpselen eventueel deponeren in speciale hondenpoepbakjes of in gewone
straatvuilbakjes. Bij ontstentenis hiervan dient men de zakjes mee naar huis te nemen.

Artikel 80
Indien de eigenaars/houders/begeleiders van honden en rijdieren weigeren of nalaten de uitwerpselen
onmiddellijk te verwijderen, zal door de gemeente tot reiniging overgegaan worden en kunnen de
kosten verhaald worden op de eigenaars/houders/begeleiders.

HST 4 Schade door en aan dieren
Artikel 81
Het is de eigenaars/houders/begeleiders verboden
-

-

-

kwaadaardige of woeste dieren, die onder hun bewaring staan, te laten rondzwerven.
hun honden aan te hitsen of niet terug te houden, wanneer deze voorbijgangers aanvallen of
vervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt.
de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend, te
veroorzaken door het laten rondzwerven van kwaadaardige of woeste dieren of door de
snelheid, het slecht besturen of het overmatig laden, van voertuigen of dieren.
door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood of zware verwonding van
dieren of vee, aan een ander toebehorend te veroorzaken door het werpen van harde
lichamen of van om het even welke stoffen
onopzettelijk de dood of zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend te
veroorzaken door ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen
of gebouwen of door een belemmering of uitgraving of enig ander werk op of nabij openbare
wegen, zonder de voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of
waarschuwingstekens.

HST 5 Slachten
Artikel 82
Voor zover het vlees uitsluitend bestemd is om te voorzien in de behoeften van de eigenaar en zijn
gezin is het slachten van gevogelte, klein gekweekt wild of konijnen, elders dan in het slachthuis
toegelaten.

Artikel 83
Het is verboden schapen, geiten, varkens of groot wild te slachten, tenzij met schriftelijke en
voorafgaande toelating van de burgemeester.

Artikel 84

30 gewijzigd sinds 01/10/2010
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Het is verboden dode dieren, ook kleine huisdieren, of slachtafval van ten huize geslachte dieren
zoals varkens en schapen naar het slachthuis te brengen.

Artikel 85
Dode dieren met uitzondering van huisdieren minder dan 10 kg en slachtafval van particulieren dienen
verplicht door een erkende ophaler of het vilbeluik, verwijderd te worden, tegen een forfaitaire som per
afhaling.

Artikel 86
Rituele slachtingen thuis zijn te allen tijde verboden.

HST 6 Visverbod
Artikel 87
Het is verboden te vissen zonder voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester of zijn
gemachtigde in de door het gemeentebestuur beheerde oppervlaktewateren van de openbare ruimte

HST 7 Duiven
Artikel 88
Het is verboden alle soorten duiven die niet aan prijskampen deelnemen te laten uitvliegen tussen
8.30 uur en 18 uur, op zon- en feestdagen waarop duivenvluchtwedstrijden plaats hebben en dit vanaf
de laatste zondag van maart tot einde oktober.
Ingeval van overmacht, slecht weer of andere oorzaken, waarbij de vluchten niet op de vermelde
dagen konden gehouden worden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag, en is de
medekampende liefhebber verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op de normaal voorziene
datum worden gelost.

Artikel 89
Elke handeling die de bedoeling heeft de medekampende liefhebber schade toe te brengen, is te allen
tijde verboden. Hieronder wordt o.a. verstaan: lawaai maken, slaan op, zwaaien met, of ophangen van
allerlei voorwerpen in de nabijheid van hokken, opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen, en in
het algemeen elke daad of handeling die de duiven kan doen schrikken.

Artikel 90
Het is verboden om bewust het regelmatig verloop van duivenprijskampen te storen door lawaai of
bewegingen te maken en daden te stellen die het neerstrijken van de duiven kunnen afschrikken.

HST 8 Geurhinder31
Artikel 90-1
De houders van dieren, die voor het houden van deze dieren niet vallen onder de meldingsplicht of
milieuvergunningsplicht vanuit Vlarem, zijn ertoe gehouden hun dieren zodanig te huisvesten en alle
mogelijke maatregelen te nemen opdat de dieren geen geurhinder veroorzaken

31
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HST 9 Wilde dieren in circussen32( Niet van toepassing voor Laakdal
en Meerhout
Artikel 90-2
§1Na grondige evaluatie van elke afzonderlijke circusaanvraag waarin bijzonder accuraat dient te
worden vermeld welke dieren men vervoert, exploiteert en/of tentoonstelt zal het schepencollege al
dan niet en circus of manifestatie met dieren toelaten.
§2 In het kader van deze beslissing zal enkel nog vergunning verleend worden aan circussen die
gedomesticeerde dieren gebruiken, bepaald volgens lijst A in bijlage VI van het KB van 12 september
2005 ter waarborging van het welzijn van dieren ( honden, katten, paarden, pony’s, ezels, geiten,
schapen, varkens, lama’s, dromedarissen, kamelen, konijnen, duiven, eenden, ganzen, hoenders,
runderen)

HST 9 Processierupsen33 ( Niet van toepassing voor Geel en
Meerhout)
Artikel 90-2 – definities
Beheerder: Alle personen die, in welke juridische hoedanigheid ook, het genot hebben van
cultuurgronden, bossen, parken, terreinen of tuinen (hierna "beheerders" genoemd).
Huiskavel: de terreinen die ofwel behoren bij een woning, ofwel bij bedrijfsgebouwen en met deze
woning of bedrijfsgebouwen een ruimtelijk geheel vormen.

Artikel 90-3 – meldingsplicht
De beheerders zijn verplicht het gemeentebestuur onmiddellijk in kennis te stellen van de
aanwezigheid van de eikenprocessierups op bomen op hun eigendom of op de grond die ze
gebruiken, die zodanig zijn gelegen dat de aanwezigheid van de rupsen erop een gevaar vormt voor
de gezondheid van de bevolking.

Artikel 90-4 – maatregelen voor gronden gelegen in de buurt van een huiskavel
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld op bomen op gronden gelegen
in de buurt van een huiskavel, die zodanig gelegen zijn dat de aanwezigheid van de rupsen erop een
gevaar vormt voor de gezondheid van de bevolking, zijn de beheerders verplicht de
eikenprocessierupsen te (laten) verwijderen en hierbij hun medewerking en bijstand te verlenen. Zij
zijn tevens verplicht om tijdens de eerstvolgende nuttige periode (eind april - eind mei) preventief te
laten besproeien. Bij deze besproeiing mag enkel gebruik worden gemaakt van bacteriële middelen
(Bacillus thuringiensis). Men kan de milieudienst raadplegen voor het bekomen van contactgegevens
van gespecialiseerde firma’s en richtprijzen. In afwachting van de bestrijding van de
eikenprocessierupsen is de beheerder verplicht om via het plaatsen van duidelijke
waarschuwingsborden voorbijgangers van de aanwezigheid van de eikenprocessierups in te lichten
en te wijzen op het gevaar.

Artikel 90-5– maatregelen voor gronden niet gelegen in de buurt van een huiskavel
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld op gronden die niet gelegen zijn
in de buurt van een huiskavel, maar op plaatsen die toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars, zal
na overleg met de beheerders worden beslist welke maatregelen door de beheerders dienen
genomen te worden om de veiligheid van wandelaars en fietsers te waarborgen.

32
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Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers en
wandelaars, zal na overleg met de beheerders worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk moet
worden afgesloten.

Artikel 90-6 – kostprijs
De beheerder van het terrein waarop eikenprocessierupsen bestreden moeten worden, staat zelf in
voor de kosten die hiermee gepaard gaan.
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Deel 5 INNAME EN DOORGANG OPENBAAR DOMEIN
HST 1 Algemene bepalingen
Artikel 9134
Het is verboden behalve in geval van overmacht of zonder toelating van de burgemeester enig deel
van het openbaar domein in te nemen of te belemmeren door er materialen of om het even welk
andere voorwerpen achter te laten. De voorwaarden van de toelating moeten worden nageleefd.

Artikel 92
Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten,
die door hun val of op andere wijze kunnen schaden.

Artikel 9335
Onverminderd de bepalingen in het bosdecreet van 13 juni 1990 en het veldwetboek van 7 oktober
1886, is het verboden opzettelijk schade aan te richten aan planten en bomen in openbare parken,
openbare plantsoenen, speel – en sportterreinen en bloembakken op het openbaar domein.

HST 2 Inname openbaar domein
Werkzaamheden op het openbaar domein
Artikel 94
Behoudens vergunning van de burgemeester is het uitdrukkelijk verboden werkzaamheden te starten
op het openbaar domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de grond.

Artikel 95
De vergunning dient ten minste 21dagen voor de aanvang van de werken aangevraagd te worden.
Indien werkzaamheden niet beëindigd zijn binnen de vastgelegde termijn, kan een nieuwe vergunning
verleend worden, eventueel met gewijzigde voorwaarden. Deze nieuwe vergunning dient minimaal 2
werkdagen vooraf aangevraagd te worden.

Artikel 96
De voorwaarden in de vergunning en de signalisatievoorwaarden dienen nageleefd te worden.

Artikel 97 Niet van toepassing voor Geel
Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare domein uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe
gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden
bevond of in de staat die in de machtiging vermeld is.
Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht
voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder.

Artikel 97-1 36Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout
§1 Iedere vergunninghouder die vergunde werkzaamheden op het openbare domein uitvoert of laat
uitvoeren, is ertoe gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de
werkzaamheden bevond of in de staat die in de vergunning vermeld is.
Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht
voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder.
34
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§2 Als werkzaamheden worden uitgevoerd op het openbaar domein zonder de nodige vergunning
daartoe kan de gemeente zich het recht voorbehouden het openbaar domein te herstellen in de staat
waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond en dit op kosten en op risico van
degene die deze werkzaamheden op het openbaar domein uitvoerde of liet uitvoeren.

Artikel 98
De vergunninghouder moet rond de werf een afsluiting plaatsen die tijdens de werkzaamheden de
gebruikers van het openbaar domein voldoende beschermt. Op het einde van de werkdag moet de
bouwwerf afgesloten zijn.

Invloed op het openbaar domein van werkzaamheden buiten het openbaar domein
Artikel 99
Voor de toepassing van deze afdeling worden de werkzaamheden bedoeld die buiten het openbaar
domein uitgevoerd worden en die het openbaar domein kunnen bevuilen of de veiligheid of de
gemakkelijkheid van doorgang kunnen belemmeren.

Artikel 100
De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven die moeten gevolgd worden.

Artikel 01
Werkzaamheden die stof of afval op het openbaar domein kunnen verspreiden mogen pas aangevat
worden nadat er schermen aangebracht zijn.

Artikel 102
De bouwheer is verplicht de burgemeester minstens 24 uur voor het begin van de werkzaamheden op
de hoogte te brengen van de aanvang.

Artikel 103
Indien het openbaar domein door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de
werken het openbaar domein onverwijld opnieuw schoonmaken.

Containers of laadbakken
Artikel 104
Op het openbaar domein is het verboden open of gesloten containers of laadbakken bedoeld voor
transport met aangepaste vrachtwagen te plaatsen, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
de burgemeester.
De burgemeester kan de vergunning voor een bepaalde termijn verlenen.

Artikel 10537
De aanvraag tot het plaatsen moet ingediend worden door de gebruiker, tenminste 8 dagen voor de
plaatsing.

Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang

Artikel 106
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Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, een
activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan
brengen.

Artikel 107
Het gebruik van niet- gemotoriseerde voortbewegingtoestellen38 zoals bijvoorbeeld rolschaatsen,
skeelers, skateboards, steps is alleen toegestaan als de veiligheid van de voetgangers en de vlotte
doorgang niet in het gedrang worden gebracht.
Ze zijn verboden in openbare gebouwen en aanhorigheden zoals trappen..
De bevoegde overheid kan het gebruik echter ook verbieden op de plaatsen die zij bepaalt.

HST 3 Private ingebruikname van het openbaar domein
Terrassen en schuttingen op het openbaar domein
Artikel 108
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen en
schuttingen in welke vorm dan ook op het openbaar domein te plaatsen.

Artikel 109
De terrassen en schuttingen mogen slechts die oppervlakte innemen bepaald in de vergunning, en ze
moeten steeds voldoen aan de opgelegde normen.

Artikel 110
Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten de terrassen en schuttingen tegen de rooilijn
geplaatst worden over een breedte die niet meer bedraagt dan de breedte van de handelszaak.
Mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de bewoner(s) van het aanpalend pand, kan de
vergunning hiertoe uitgebreid worden tijdens beperkte perioden bepaald door het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 111
De uitsprong over het voetpad of over de openbare weg wordt voor ieder geval afzonderlijk bepaald
door het college van burgemeester en schepenen in functie van de voetpad-, plein- of straatbreedte
en de drukte van het voetgangersverkeer. Een vrije breedte van minimum 1,5 meter moet openblijven
voor de voetgangers.
In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en schepenen afwijking verlenen van de
maximum toegelaten breedte en van de uitsprong over de openbare weg.

Artikel 112
De terrassen en schuttingen moeten zorgvuldig onderhouden worden.

Artikel 113
De terrassen en schuttingen die in strijd met de vergunning zijn geplaatst of die zonder de vereiste vergunning
zijn geplaatst moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd
worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan,
op kosten en risico van de overtreder.

38
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Uitstalling koopwaar
Artikel 114
De uitbater van een handelszaak mag geen uitstalinrichtingen van koopwaar plaatsen op de openbare
domein zonder voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en
schepenen.

Artikel 115
De uitstalinrichtingen mogen uitsluitend op het openbaar domein geplaatst worden overdag, op de
dagen waarop de achterliggende handelszaak geopend is. Draagtoestellen mogen niet op het
openbaar domein weg worden geplaatst of tegen de gevel bevestigd indien er geen waren op uitgestald
zijn.

Artikel 116
De uitstalinrichtingen mogen slechts die oppervlakte innemen bepaald in de vergunning en ze moeten
steeds voldoen aan de opgelegde voorwaarden bepaald in de vergunning.

Artikel 117
Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten de uitstalinrichtingen tegen de rooilijn geplaatst
worden over een breedte die niet meer bedraagt dan de breedte van de bijbehorende handelszaak.

Artikel 118
De uitsprong over het voetpad of over de openbare weg wordt voor ieder geval afzonderlijk bepaald
door het college van burgemeester en schepenen in functie van de voetpad-, plein- of straatbreedte
en de drukte van het voetgangersverkeer.
De uitsprong mag nooit meer bedragen dan 1 meter en een vrije breedte van minimum 1,50 meter
moet openblijven voor de voetgangers.
De maximumhoogte van de uitstalinrichting met uitgestalde waar mag niet meer dan 1,20
meterbedragen.
In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en schepenen afwijking verlenen van de
maximum toegelaten breedte, hoogte en van de uitsprong over de openbare weg.

Artikel 119
De uitstallingen moeten zorgvuldig onderhouden worden.

Artikel 120
De uitstallingen die in strijd met de vergunning zijn geplaatst of die zonder de vereiste vergunning zjin geplaatst
moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat
verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico
van de overtreder.

Reclames of opschriften op losstaande constructies en ander straatmeubilair
Artikel 121
De uitbater van een handelszaak mag geen reclame of opschriften op losstaande constructies en ander
straatmeubilair plaatsen op het openbaar domein zonder voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van
het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 122
Ze mogen uitsluitend overdag geplaatst worden, op de dagen waarop de achterliggende handelszaak
geopend is.

Artikel 123
Ze mogen slechts die oppervlakte innemen bepaald in de vergunning en ze moeten steeds voldoen aan
de opgelegde voorwaarden bepaald in de vergunning.
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Artikel 124
Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten ze tegen de rooilijn geplaatst worden over een
breedte die niet meer bedraagt dan de breedte van de bijbehorende handelszaak.

Artikel 125
De uitsprong over het voetpad of over de openbare weg wordt voor ieder geval afzonderlijk bepaald
door het college van burgemeester en schepenen in functie van de voetpad-, plein- of straatbreedte
en de drukte van het voetgangersverkeer.
De uitsprong mag nooit meer bedragen dan 1 meter en een vrije breedte van minimum 1,50 meter
moet openblijven voor de voetgangers.
De maximumhoogte van de constructie/straatmeubilair mag niet meer dan 1,20 meterbedragen.

Artikel 126
Ze moeten zorgvuldig onderhouden worden.

Artikel 127
Indien ze in strijd met de vergunning zijn geplaatst of zonder de vereiste vergunning geplaatst zijn
moeten ze op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd
worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de
verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.

Artikel 12839
Artikel 12940

Gebruik van gevels van gebouwen
Huisnummers

Artikel 130
Er moet een nummer aangebracht worden op elke nieuwbouw, uiterlijk een maand na de
voltooiing ervan.

Artikel 131
De toekenning van het aantal huisnummers is afhankelijk van het aantal woongelegenheden
toegestaan in de bouwvergunning.

Artikel 132
Gebouwen voor administratief, commercieel en industrieel gebruik moeten ook voorzien
worden van een nummer, zelfs indien ze geen woning bevatten.
Enkel aan gebouwen waar de vestiging van de exploitatiezetel is, wordt een huisnummer
toegekend.
Bijkomende gebouwen, bijgebouwen die al dan niet aan het gebouw palen, zoals garages,
hangars, bergplaatsen, schuren, ateliers enz… worden beschouwd als gewone aanhorigheden
van het hoofdgebouw en hoeven niet genummerd te worden.

Artikel 133
Een apart nummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke hoofdingang op minimum 1
meter en maximum 2 meter hoogte van ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden,
tenzij het een tweede uitgang betreft en het gebouw al genummerd is.
Een nummer kan ook herhaald worden op een andere plaats.

39
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Ingeval het huisnummer niet leesbaar is van op de plaats waar de brievenbus zich bevindt, dient het
huisnummer duidelijk leesbaar vermeld te worden op of nabij de brievenbus. Indien aan één
huisnummer meerdere busnummers zijn toegekend, moeten de busnummers duidelijk zichtbaar en
leesbaar vermeld worden op of nabij de overeenkomstige brievenbus.

Artikel 134
Wanneer een woning niet langs de openbare weg gelegen is, moet bovendien een nummer
zichtbaar aangebracht worden aan de hoofdingang van het eigendom waarop dat gebouw
opgericht is.

Artikel 135
Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente
toegekend werd, goed zichtbaar van op de openbare weg aan. Elke bewoner is verplicht dit nummer
zichtbaar te houden.

Aanduidingen van openbaar nut, straatnaamborden, openbare verlichting of andere
aanduidingen van openbaar belang

Artikel 136
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel
dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel of topgevel
van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in voorkomend geval eventueel
aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen,
straatnaamborden, openbare verlichting of andere aanduidingen van openbaar belang worden
aangebracht.

Artikel 137
Het is verboden de straatnaamborden, huisnummers of elke andere aanduiding of voorwerp
van openbaar belang te bedekken, weg te nemen, te veranderen of op enigerlei wijze te
beschadigen of te vernietigen.

Inzamelen, verkopen, uitdelen van drukwerken of producten, op openbare plaatsen
Artikel 138
Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester op
openbare plaatsen publiciteit of propaganda te voeren door middel van daartoe ingerichte voertuigen
of door middel van draagbare borden en doeken.

Artikel 139
Het is verboden op openbare plaatsen inzamelingen te houden zonder de voorafgaande en
schriftelijke toelating van de burgemeester.

Artikel 140
Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester producten,
voorwerpen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk te koop aan te bieden.

Artikel 141
Het uitdelen van geschriften, drukwerken, pamfletten of voorwerpen aan voorbijgangers op openbare
plaatsen, is verboden zonder vergezeld te zijn van een helper, belast met het oprapen van door het
publiek in de omgeving weggeworpen exemplaren.
Bij niet naleving zal het stadbestuur de nodige opruiming laten verrichten op kosten van de
opdrachtgever en/of de verdeler en/of de helper.

Artikel 142
Het is tevens verboden folders of reclame te plaatsen of te laten plaatsen op geparkeerde voertuigen
met uitzondering van politionele documenten en parkeerretributiedocumenten.
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Luifels
Artikel 143
Voor luifels geldt een minimumhoogte van 2,2 meter41 over de ganse breedte en lengte tussen
de luifels en de begane grond.

Bewegwijzering42
A. Blijvende bewegwijzering

Art. 143-1
§1Het plaatsen van bewegwijzering voor eender welk doel is onderworpen aan een voorafgaandelijke
vergunning van de Burgemeester en de wegbeheerder.
De aanvraag dient vergezeld te zijn van een plaatsingsplan.
§2 De voorwaarden in de vergunning en het plaatsingsplan moeten nageleefd worden.
§3 Alle kosten voor levering, plaatsing en onderhoud van de borden, palen, sokkels,
bevestigingsmiddelen,alsook aanpassingen van bestaande signalisatiestellen, zijn volledig te dragen
door de vergunninghouder.
§4 De vergunning kan door de gemeente of wegbeheerder steeds ingetrokken worden of gewijzigd
om redenen
eigen aan het wegbeheer.
§5 Als de instelling van naam of adres verandert of ophoudt te bestaan, vervalt de vergunning en
dienen de
borden verwijderd door de vergunninghouder.
§6De borden moeten voldoen aan de wettelijke normen.
B. Tijdelijke bewegwijzering.

Art. 143-2
§1Het plaatsen van bewegwijzering van tijdelijke aard, voor eender welk doel, is onderworpen aan
een voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de Burgemeester en de wegbeheerder.
§2De bewegwijzering mag ten vroegste vijftien dagen voor de datum van de manifestatie of voor het
doel dat zij wordt aangevraagd, geplaatst worden en dient ten laatste de derde dag erna te worden
verwijderd.
§3De vergunninghouder dient de bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen rekening
houdende met andere vigerende reglementen.
§4De aanvraag van de gemeentelijke vergunning dient minstens 2 weken op voorhand schriftelijk te
gebeuren en gericht aan de Burgemeester. De aanvraag dient minstens volgende gegevens te
bevatten:
naam organisator / verantwoordelijke;
-datum en aard activiteit;
-volledig plan van route bewegwijzering.
Deze vergunning wordt uitsluitend verleend uit het oogpunt van de gemeente en ontslaat de
vergunninghouder niet van de verplichting van andere overheden alle andere vergunningen te
bekomen die hij mocht nodig hebben.
§5 De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade aan borden of
voor de schade aan derden, die voortspruiten uit de opstelling of opstellingswijze van de borden.
41
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§6 Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden
overtreedt, kan ambtshalve de signalisatie verwijderd worden op kosten en risico van de overtreder.

HST 4 Sneeuw of vrieskou
Openbare weg en voetpaden
Artikel 144
Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te
leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.

Artikel 14543
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de bewoners, de uitbaters van de handelszaak en bij
ontstentenis hiervan, de eigenaars van de percelen die grenzen aan de openbare weg erover waken dat
voor de eigendom die zij bewonen of in eigendom hebben voldoende ruimte voor de doorgang van de
voetgangers op het voetpad wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid
ervan te vermijden.

Kanalen, waterbekkens en waterlopen
Artikel 146
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een
afwijking van dit verbod toestaan. De voorwaarden van de toelating dienen nageleefd te worden.

HST 5 Hinderlijke beplanting
Artikel 147
De gebruikers en bij ontstentenis de eigenaars van private eigendommen gelegen langs de openbare
weg moeten ervoor zorgen dat bomen, hagen, beplantingen, afsluitingen en andere voorwerpen
met geen enkel deel ervan:44
- over de rijbaan (inclusief fietspad) hangen op minder dan 4,50 meter boven de grond;
- over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangen op minder dan 2,50 meter boven de
grond;
- het zicht op de reglementair geplaatste verkeerstekens belemmeren
- enige belemmering betekenen voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting of de
leesbaarheid van de straatnaamborden.
- het verkeer kunnen hinderen;
- het normale uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten
belemmeren;
- een gevaar kunnen vormen voor gebruikers van de openbare weg of voor éénieder die zich
van op een privé-eigendom of van op een openbare plaats op de openbare weg wil begeven.

Artikel 148

43
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Ongeacht de bepalingen van artikel 147 moet de maximum hoogte van de beplantingen van een
voortuin of van een perceel grond, worden beperkt tot 0,70 meter in volgende situatie:
gelegen op de (drie)hoek gevormd door de grens tussen het openbaar domein en het privédomein en een schuine lijn op 5 meter van het snijpunt van de grenzen tussen het openbaar
domein en het privé-domein, zie onderstaande figuur

De beplantingen moeten regelmatig onderhouden en gesnoeid worden.45
Het college van Burgemeester en schepenen kan deze maatregelen ook voorschrijven in bochten
waar de verkeersveiligheid door beplantingen in het gedrang kan komen.

Artikel 149
In functie van de plaatselijke verkeersgesteldheid kan het College van burgemeester en schepenen
afwijkingen op deze regels toestaan na advies te hebben ingewonnen van de verkeersdienst en de
politie.

Artikel 150
Bij niet-naleving van bovenstaande artikelen, wordt de gebruiker of bij ontstentenis de eigenaar
hiervan, per aangetekende brief in kennis gesteld en verzocht de nodige snoeiwerken uit te voeren.
Indien binnen de 30 dagen na de schriftelijke ingebrekestelling niet wordt overgegaan tot het snoeien
of tot het onderhoud van de beplantingen laat de gemeente van ambtswege de maatregelen uitvoeren
die de overtreder verzuimt, zonder verdere verwittiging en op kosten van de overtreder

45
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Deel 6 REINHEID

HST 1 Netheid op en rond het openbaar domein
Zwerfvuil, sluikstorten
Artikel 151
Het is verboden zwerfvuil op het openbaar domein zoals (niet-limitatieve opsomming)
sigarettenpeuken, kauwgum, blikjes, wikkels, en andere 46verpakkingen enz achter te laten.

Artikel 15247
Het is verboden huishoudelijk afval achter te laten op het openbaar domein of op aanpalende
plaatsen.

Artikel 153
Het is verboden huishoudelijk afval te deponeren in straatvuilbakjes. In deze straatvuilbakjes mag
uitsluitend afval afkomstig van ter plekke geconsumeerde producten gedeponeerd worden.

Artikel 154
Het is verboden om huishoudelijk afval te deponeren in andermans vuilnisbakken of in eender welke
bak of container die aan een ander toebehoort.

Artikel 155
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 151 tem 154 is bovendien gehouden
om dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot ambtshalve
verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.

Reinheid voetpad, goot, riool
Artikel 15648
De bewoner of gebruiker is verplicht alle maatregelen te treffen om de reinheid van
het voetpad palend aan de door hem bewoonde of gebruikte eigendom te garanderen, zonder
evenwel de bestrating te beschadigen.In straten waar geen voetpad is aangelegd, dienen
de hoger vermelde personen de reinheid te garanderen over een breedte van minimum
1,50 m gemeten vanaf de rooilijn.

Artikel 157
Bovendien dienen de straatgoot en het rioolrooster palend aan dit deel
voetpad, rein gehouden te worden teneinde de waterafvoer op generlei wijze te
belemmeren, er over wakend dat de aangetroffen stoffen niet in de riolering terecht
komen doch reglementair verwijderd worden.
Zo is het verboden slijk, zand of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de
straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de
rioolputten of -kolken producten of voorwerpen in de riolering te brengen die een
verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare
gezondheid en het leefmilieu, zoals bijvoorbeeld vloeibare afvalstoffen, verven, vetten en
46 gewijzigd sinds 01/10/2010
47 gewijzigd sinds 01/10/2010
48
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derivaten van petroleum.
Bij appartementsgebouwen rust deze verplichting prioritair op de
bewoner/gebruiker/eigenaar van de gelijkvloerse verdieping of op de gemeenschap van
bewoners/gebruikers/eigenaars.
Bij leegstaande gebouwen rust deze verplichting op de eigenaar.
Bij onbebouwde percelen rust deze verplichting op de gebruiker/eigenaar van de grond.

Artikel 158
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 156 tem 157 is bovendien gehouden
om dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot ambtshalve
verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.

Verkooppunten drank en voeding
Artikel 159
Exploitanten van gelegenheden die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in
de onmiddellijke omgeving verbruikt te worden (o.a. frituren, fastfood, drankautomaten),
zijn verplicht degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken bij hun inrichting te plaatsen.
De exploitant moet instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen ervan,
alsook voor het reinigen van het terrein rond zijn inrichting.

Artikel 160
De personen, die vanwege de bevoegde overheid een vergunning voor het verkopen van goederen op
het openbaar domein hebben verkregen, moeten instaan voor de reinheid van en rond hun
standplaats.

Artikel 161
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 159 tem 160 is bovendien gehouden
om dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot ambtshalve
verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.

Reinigen/ onderhoud voertuigen
Artikel 162
Het reinigen van voertuigen op het openbaar domein dient te geschieden vóór het
gebouw waar de eigenaar of gebruiker van het voertuig woont of vóór zijn garage indien deze
mogelijkheid bestaat.
De werkzaamheden mogen geen hinder opleveren voor de andere weggebruikers.

Artikel 163
Herstelling en onderhoud van en aan voertuigen op het openbaar domein zijn, behoudens overmacht,
verboden.

Artikel 164
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 162 tem 164 is bovendien gehouden
om dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot ambtshalve
verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.
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Wildplassen ed

Artikel 165
Wildplassen,braken of zich ontlasten op het openbaar domein, tegen woningen en hun
aanhorigheden,vaste constructies of voertuigen is verboden.

Artikel 166
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op het artikel 165 is bovendien gehouden om dadelijk
over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot ambtshalve verwijdering
of reiniging op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.

Opslaan vuilnis
Artikel 16749
Het is verboden vuil, water, urine, keukenafval en in het algemeen alle stoffen te bewaren of op te
hopen die van aard zijn geurhinder te veroorzaken of die van aard zijn ongedierte aan te trekken.

Artikel 168
Iedere eigenaar of huurder moet de wc’s, de vuilniskokers, alsook alle andere inrichtingen die
daarmee verband houden, in volmaakte staat van zindelijkheid houden. De beerputten moeten tijdig
worden geledigd.

Artikel 169
In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei eruit te
verwijderen.

Artikel 170
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 167 tem 169 is bovendien gehouden
om dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot ambtshalve
verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.

Leegstaande woningen
Artikel 171
De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een zodanige wijze af te
sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt.

Artikel 172
Tevens dienen in deze gebouwen de gepaste maatregelen te worden genomen om de toegang voor
huis- en knaagdieren, in het wild levende dieren en te voorkomen.

Artikel 173
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 171 tem 17250 is bovendien gehouden
om dadelijk over te gaan tot afsluiting. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot ambtshalve
afsluiting op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.

49
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Ongezonde en/ of bouwvallige woningen
Artikel 174
Het is verboden na te laten of te weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de administratieve
overheid om gebouwen die ongezonde en/of bouwvallig zijn, te saneren, te herstellen of te slopen.

Artikel 175
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op het artikel 17451 is bovendien gehouden om
dadelijk over te gaan tot het nemen van de opgelegde nodige maatregelen tot bescherming van de
openbare veiligheid. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot het nemen van deze
maatregelen op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.

Vuur en rook52
Art. 17653
§1 Met uitzondering van de bepalingen die opgenomen zijn in Vlarem, het Veldwetboek en het
Bosdecreet is het verboden vuur te maken in de open lucht. 54
§2. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen zijn van het verbod op verbranding
in de open lucht zoals bepaald in §1 evenwel uitgesloten mits voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde:
- het maken van vuur indien noodzakelijk bij het beheer van bossen, natuur, tuinen en
landschappen als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een
wetenschappelijk experiment in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet;
- het verbranden van plantaardige afvalstoffen, afkomstig van eigen bedrijfslandbouwkundige
werkzaamheden als fytosanitaire maatregel;
- het verbranden van onbehandeld droog hout en onversierde kerstbomen bij periodieke socioculturele evenementen, waarvan alle niet-plantaardige stoffen en decoratie voorafgaand
verwijderd worden;
- het verbranden van onbehandeld droog hout bij het maken van een kampvuur;
Bij het verlenen van de toestemming kan de burgemeester of zijn afgevaardigde bijkomende
voorwaarden opleggen. De burgemeester of zijn afgevaardigde kan bovendien de verleende
toestemming op elk moment intrekken wanneer ongunstige meteorologische omstandigheden zich
voordoen of bij langdurige droogte. De inschatting van de meteorologische omstandigheden gebeurt
door de burgemeester of zijn afgevaardigde. Hij doet dit op basis van de aanwezigheid van eenvoudig
te bepalen meteorologische parameters.
§4. Onverminderd het bepaalde in §1 is het verbranden van onbehandeld droog stukhout, steenkool of
afgeleide producten in sfeerverwarmers met een maximum diameter van 50 cm en barbecues
toegelaten in private tuinen.

Art. 177

55

Het verbranden van huishoudelijk afval is verboden.
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Dit artikel vermeldt dat, onverminderd de toepassing van het Veldwetboek en het Bosdecreet de vernietiging door verbranding
in open lucht van welke afvalstoffen ook, verboden is tenzij wanneer het gaat om plantaardige afvalstoffen afkomstig van:
het onderhoud van tuinen;
de ontbossing of ontginning van terreinen;
eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.
De verbranding van deze plantaardige afvalstoffen is enkel toegelaten wanneer de bepalingen van het Veld- en boswetboek
worden gerespecteerd. Hierin staan o.a. minimumafstanden ten opzichte van gebouwen en bossen.
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Art. 178
Onverminderd de bepalingen van Vlarem en van het artikel 89, 8° van het Veldwetboek, is het
verboden hetzij in open lucht hetzij in een kachel of andere verbrandingsinrichting, stoffen te
verbranden die een sterk prikkelende geur verspreiden.

Art. 179
§1. Het is verboden afvalstoffen te verbranden in (hout)kachels en open haarden.
§2. Het in §1 vermeld verbod geldt niet voor het verbranden van onbehandeld stukhout in houtkachels
voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers en gelijksoortige
toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW.
§3. Het in §1 vermeld verbod geldt niet voor installaties van meer dan 300 kW waarvoor
overeenkomstig de Vlaremreglementering een milieuvergunning is verleend.
§4. De gebruikers van deze verwarmingsinstallaties moeten verbranden in overeenstemming met een
code van goede praktijk om er zo voor te zorgen dat de installatie die ze gebruiken geen geurhinder of
hinder van rook en roet veroorzaakt.
§5. Het verbranden in (hout)kachels en open haarden is verboden bij windstilte en mist. Een
uitzondering hierop wordt gemaakt voor het verbranden in kachels en open haarden voor verwarming
van ruimten die niet over een centrale verwarming of olie- of gasgestookte decentrale verwarming
beschikken.

Wildplakken56
Art.180
§1Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, spandoeken,
vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op de openbare weg, bomen,aanplantingen, plakborden,
voor- en zijgevel, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken,monumenten en andere
constructies langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan.
§2 Dit verbod geldt niet op plaatsen die door het college van burgemeester en schepenen tot
aanplakking zijn bestemd of op andere plaatsen mits vergunning van de burgemeester en naleving
van de voorwaarden in de vergunning

Art. 181
Het is verboden reglementair aangebrachte affiches af te scheuren, onleesbaar te maken of te
overplakken voor datum vermeld op de stempel/sticker.

Art. 182
Elke vergunningsplichtige affiche dient te bevatten: identiteit (naam, voornaam, adres en telefoon) van
de verantwoordelijke uitgever.

Art.183
Alle aanplakkingen, van welke aard ook, die in overtreding met deze politiecodex werden
aangebracht,zullen ambtshalve worden weggenomen.

Art. 184
Tegen de aanplakkers, of bij ontstentenis ervan, tegen de verantwoordelijke uitgever van de affiches
of de organisator van het evenement zal proces-verbaal worden opgesteld. Betrokkenen zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten voor het reinigen en herstellen van de veroorzaakte schade
tengevolge van wildplakken.
56
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Art. 185( Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout)
Het stadsbestuur zal publiciteitsconstructies voorzien op strategische plaatsen in de stad teneinde
verenigingen en organisatoren van evenementen de mogelijkheid te bieden hun activiteit aan te
kondigen.
Het aankondigen is toegelaten op de daartoe door de stad voorziene reclameconstructies (
plakborden en plakzuilen).
De organisatie vraagt goedkeuring aan de burgemeester om te mogen afficheren. De burgemeester
geeft ter goedkeuring max. 40 aantal stickers die op de affiches gekleefd dienen te worden. Deze
sticker bevat de datum dat de affiche overplakt mag worden. Voor elke evenement dient een
afzonderlijke aanvraag ingediend te worden. Jaarlijks terugkerende evenementen dienen telkens
opnieuw aangevraagd te worden.
De organiserende vereniging brengt deze affiches zelf aan op de publiciteitsconstructies.
De affiches mogen maximum 3 weken voor de doorgang van de activiteit opgehangen worden op de
daarvoor voorziene plaatsen.
Per activiteit mag maximaal 1 affiche per reclameconstructie aangebracht worden.
Komen echter alleen voor aanplakking in aanmerking de aankondigingen die naar vorm en inhoud aan
de wettelijke voorschriften alsmede aan de volgende voorwaarden voldoen :
- aankondiging van activiteiten met een cultureel, creatief, godsdienstig, sportief of recreatief karakter
die op het grondgebied van de stad Geel plaatsvinden of georganiseerd worden door een erkende
vereniging uit Geel of aangrenzende gemeente.
- Uitsluitend affiches die niet in strijd met openbare orde en de goede zeden komen in aanmerking
- de aankondigingen mogen maximum A2- formaat bedragen
Een eventuele inbreuk op bovenvernoemd artikel kan schriftelijk gemeld worden bij de burgemeester
van de stad Geel Hierop zal een 1e waarschuwing volgen. Deze waarschuwing zal schriftelijk bezorgd
worden aan de verantwoordelijke. Bij een eventueel tweede inbreuk op bovenvernoemd artikel kan dit
bestraft volgens de bepalingen van dit reglement.

Artikel 186 (Niet van toepassing voor Geel en Meerhout)57
Aanplakken op infozuilen
Dit artikel is van toepassing voor : verenigingen, niet-gouvernementele organisaties, initiatieven van
gemeentelijke diensten van Laakdal, grootschalige festivalorganisaties.
Dit artikel is van toepassing op de bestaande infozuilen in Laakdal en zal ook van toepassing zijn op
bijkomende infozuilen in de toekomst.
De organiserende vereniging geeft één of meerdere affiches ter goedkeuring aan de jeugddienst.
Deze beoordeelt of de affiche voldoet aan de voorwaarden en geeft ter goedkeuring een
stempel/sticker op een zichtbare plaats. Deze stempel/sticker bevat ook de datum dat de affiche
overplakt mag worden.
De organiserende vereniging brengt deze affiches zelf aan op de infozuilen. Slechts 1 affiche per
zuilkant is toegelaten.
De affiches mogen slechts twee maanden voor een activiteit aangeplakt worden.
Het afstempelen van de affiches kan tot 1 week voor de activiteit gebeuren.
De affiches mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.
Op de affiches dient de volledige naam en adres van de verantwoordelijke uitgever te worden
vermeld.
De affiches mogen maximum A2-formaat (60 x 42 cm) bedragen.
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Bij niet-naleving van dit artikel dient dit gemeld te worden bij de bij de jeugddienst (via
meldingsformulier) waarna de jeugddienst een 1e waarschuwing zal geven.
Een eventuele inbreuk op bovenvernoemd artikel kan via het voorziene meldingsformulier gemeld
worden bij de jeugddienst van de gemeente Laakdal. Hierop zal een 1e waarschuwing volgen. Deze
waarschuwing zal schriftelijk bezorgd worden aan de verantwoordelijke. Bij een eventueel tweede
inbreuk op bovenvernoemd artikel kan dit bestraft volgens de bepalingen van dit reglement.

Vervoersondernemingen
Artikel 187
De vervoersondernemingen van goederen allerhande, die de openbare weg bevuilen, zijn verplicht na
het vervoer, laden, ontladen of parkeren, het trottoir, de andere delen van de openbare weg of de goot
te reinigen.

Reclamedrukwerk
Artikel 188
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te verdelen voor 7 uur en na 22 uur. Het is
verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of in
brievenbussen met een sticker58 waarop wordt aangegeven dat reclamedrukwerk en/of gratis
regionale pers niet gewenst zijn.
Tegen de verdelers, of bij ontstentenis ervan, tegen de verantwoordelijke uitgever zal proces-verbaal
worden opgesteld.

Wegbermen ( Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout)59
Artikel 189
Definities volgens Standaardbestek 250
Definitie ‘platform’: het platform is het gedeelte van de wegbaan dat de rijbaan, de verharde zijstroken
en de wegbermen omvat.
Definitie ‘wegberm’: een wegberm is het gedeelte van het platform dat buiten de rijbanen en de
verharde zijstroken ligt. Een wegberm kan sloten en bijzonder ingerichte onderdelen bevatten. Men
maakt onderscheid tussen middenberm, tussenberm, buitenberm en zijberm.
Definitie ‘buitenberm’: een buitenberm is een wegberm gelegen tussen de grens van het platform en
de buitengrens van de verharde zijstrook of van de rijbaan (= indien er geen verharde zijstrook is). De
buitenberm kan bestaan uit een onverharde strook, een verhard voetpad of beide.
Definitie ‘kantopsluiting’: een kantopsluiting is een langs de rand van een verharding gelegen
constructie in het wegoppervlak. De kantopsluiting wordt ofwel van geprefabriceerde lijnvormige
elementen gemaakt, ofwel ter plaatse gestort. Men maakt hierbij onderscheidt tussen trottoirband,
kantstrook en straatgoot.
Definitie ‘boordsteen of trottoirband’: een trottoirband is een kantopsluiting bestemd om de rand van
de verharding te beschermen en te versterken. De trottoirband kan verhoogd zijn.
Definitie ‘straatgoot’: een straatgoot is een kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te
vangen en af te voeren.
Definitie ‘object’: ieder voorwerp dat in of op de wegberm/goot kan geplaatst worden.

Artikel 190
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Het is voor iedereen verboden om één of meerdere objecten te plaatsen in of op wegbermen en
straatgoten of aanpassingen te doen aan het openbaar domein zonder hiervoor de nodige vergunning
of toelating te vragen aan het stadsbestuur.

Artikel 191
In de bebouwde gedeelten van de gemeente en voor zover de onroerende eigendommen gelegen zijn
langsheen verharde en van boordstenen voorziene openbare wegen, is elke inwoner verplicht de
wegbermen voor zijn onbebouwde eigendom of woning vrij te houden van alle vuil, onkruid, sneeuw
en ijzel.
De eigenaars van onbebouwde percelen in het woongebied zijn verplicht de bermen voor hun
eigendom vrij te houden van vuil, onkruid, sneeuw en ijzel.
Bermen gelegen voor onbebouwde percelen en gelegen buiten het woongebied worden door de stad
onderhouden volgens het bermbeheersplan.

Artikel 192
De in artikel 191 opgelegde verplichting wordt ten laste gelegd van:
a) diegene die er het genot van heeft indien het een woning of onbebouwde eigendom betreft;
b) de huisbewaarder indien het meer ééngezinswoningen betreft, en bij gebrek hieraan de bewoners
of gebruikers van het gelijkvloers. Is het gelijkvloers onbewoond of ongebruikt, of zijn die bewonersgebruikers voor een bepaalde tijd afwezig, dan rust die verplichting op de bewoners- gebruikers van
de verdiepingen te beginnen met de eerste verdieping;
c) de huisbewaarder voor de gebouwen van openbare of private instellingen.

Artikel 193
De in artikel 190 opgelegde verplichting wordt opgeschort ingeval van uitvoering van wegeniswerken
of in geval van overmacht.

Artikel 194 Toegangsbreedtes en aantallen
Stedenbouwkundig vergunde toegangen
§1De breedtes en aantallen opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning zijn van toepassing.
Niet stedenbouwkundig vergunde toegangen
§2 Toegangen langsheen gemeentewegen
-

-

De breedte van de toegang per perceel mag maximaal 6m bedragen. Deze toegang kan
maximaal in 2 opgesplitst worden.
In de volgende gevallen kunnen toegangen met een totale breedte die groter is dan 6m voor een
perceel toegelaten worden (niet-cumulatief):
o Voor toegangen van landbouwpercelen, (landbouw)bedrijven, handelspanden,
nijverheidsuitbatingen en gebouwen met specifiek verkeersgenerende activiteiten als kan
aangetoond worden dat dit noodzakelijk is in functie van de toegankelijkheid (door middel
van draaicirkels) en/of in functie van de verkeerveiligheid.
o Indien kan aangetoond worden dat afzonderlijke toegangen noodzakelijk zijn in het kader
van de (verkeers)veiligheid (bijvoorbeeld voor de scheiding van het personenwagen- en
vrachtwagenverkeer).
Voor woningen die korter dan 2,5m van de rooilijn staan, voor zover dit toegelaten is door de
hogere overheid, en dit wenselijk is in functie van de plaatsgesteldheid kan er een bijkomende
verharding van de berm toegelaten worden voor de woning.

Alle onverharde bermen moeten onderhouden worden als grasberm.
§3 Toegangen langsheen gewestwegen
De vigerende wetgeving van de Vlaamse Overheid is van toepassing.
§4 Toegangen over waterlopen
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De bijkomende voorwaarden van artikel 198 van deze codex zijn van toepassing.

Overwelven baangrachten ( Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout)60
Artikel 195
Aanpassingen aan het openbaar domein voor toegangen naar percelen
§1 De aanpassingen op het openbaar domein moeten door de stedelijke diensten uitgevoerd worden
of een aannemer aangesteld door de stad.
De kosten voor de realisatie van de aanpassingen op het openbaar domein zijn ten laste van de
aanvrager, overeenkomstig de geldende retributiereglementen van de stad.
§2 Overwelvingen
-De vernoemde overwelvingen dienen voorzien te worden met afvoergoot in vaste materialen met een
minimum breedte van 0,30 meter aangebracht.
Indien reeds een overwelving met bijhorende goot van een aanpalend perceel aanwezig is, mag er
geen ononderbroken goot van meer dan 15 meter zijn zonder kolk.
Er dient minimum per 15 m een kolk te staan.
-Indien reeds een overwelving aan een aanpalend perceel aanwezig is, mag er geen onderbroken
overwelving van meer dan 30 meter zijn zonder inspectieput.
Bij overwelvingen van minder dan 30 meter dient de aanvrager zicht eveneens te schikken naar de
richtlijnen van het stadsbestuur en kan er een inspectieput geëist worden.
-Het gesloten duikerslichaam dient samengesteld uit ronde betonbuizen van minimum 2 meter lang en
gekeurd met inwendige diameter van 0,40 meter of méér, te plaatsen op de ontruimde grachtbodems.
Voor het inbuizen van ingeschreven waterlopen zijn de bepalingen van art 199 eveneens van
toepassing.
-De aslijn van het duikerslichaam moet met de aslijn van de baangracht samenvallen.
-De onderloopsheid en achterloopsheid van de duiker moet ten stelligste voorkomen worden, alsook
de beschadiging van grachtboorden en van belendende delen van de baangracht. De vrije uiteinden
dienen als volgt te worden afgewerkt:
- Aanbrengen van frontmuren in monolietbeton of in baksteen-metselwerk over de volledige
breedte van de baangracht.(constructie: de frontmuur moet 0,18 meter dik zijn, met een voet
van 0,36 meter dik en 0,34 meter hoog boven de grondslag).
- Inkassing van de bermen tot ± 1 meter voorbij frontmuur.
- Zonodig moet betuining aangebracht worden.
-Ingeval twee of meer eigenaars gelijktijdig aan elkaar palende bouwpercelen overwelven met elk 6 m,
dienen aan de aansluitende perceelseinden geen frontmuren in metselwerk opgetrokken te worden.
-Boven de overwelving dient er steeds een verharding te worden aangebracht volgens de regels
beschreven in §2.2.
-De uitvoering der werken mag de afloop der waters niet hinderen, en de aanvrager zal zich op dat
vlak moeten schikken naar de aanduidingen van de stedelijke diensten, die tevens het niveau zullen
aangeven.

§3 Opritverhardingen en boordsteenverlagingen
-Toegangen worden aangelegd in een verharding passend in het straatbeeld. Standaard is dat een
grijze klinker met afmetingen van 22cmx22cmx8cm
-Tussen de toegang en de rijwegverharding dient bij ontbreken een goot met bijhorende
afwateringspunten geplaatst te worden
-In bepaalde straten die zijn opgelijst door de technische dienst kan de aanvrager zelf een oprit
aanleggen op het openbaar domein (met eigen materialen). De toelating hiervoor kan niet bekomen
worden in straten van verkavelingen en straten met een uniform straatbeeld. Bij de aanvraag tot
aanpassing van het openbaar domein dient de aanvrager te vermelden de toegang zelf en met eigen
materialen te willen aanleggen. Hierdoor verklaart de aanvrager zich akkoord met onderstaande
voorwaarden:
60
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Zonale Politiecodex GLM versie 01/01/2014

47

-

de eigenaar/aanvrager bekostigt zelf de materialen,
de eigenaar zorgt zelf voor de aanleg van de toegang,
de breedte van de toegang moet voldoen aan artikel * van de politiecodex,
de toegang mag niet uitgevoerd worden in niet vastliggende materialen zoals steenslag,
siergrind of dolomiet,
het dagelijkse, maar ook het structurele, onderhoud en beheer van de toegang en mogelijks
herstel bij beschadiging is te allen tijde ten laste van de aanvrager,
indien er in de toekomst werkzaamheden zijn waarbij de toegang dient te worden opgebroken
zal dit gebeuren door en op kosten van de aanvrager,
de heraanleg van de oprit na opbraak is ten laste van de aanvrager,
de bermen dienen aangelegd te worden als grasbermen,
indien de stad later besluit om stoepen aan te leggen heeft de aanvrager geen recht op een
vergoeding voor de te verwijderen oprit,
goten dienen steeds door de stad geplaatst te worden en op kosten van de aanvrager

Artikel 196
De afgeleverde vergunning/toelating is ten voorlopige titel. Ingeval de werken onder enig opzicht
nadelig kunnen zijn, zal het stadsbestuur de nodige wijziging of zelfs de afbraak kunnen bevelen met
inbegrip van de herstellingen in de oorspronkelijke toestand.

Artikel 197
Bovenstaande bepalingen verplichten de aanvrager evenals diens opvolgers en/of rechtverkrijgenden.

Artikel 198
Wanneer de te overwelven baangracht een geklasseerde waterloop is, is een vergunning van de
provinciale diensten vereist. Dit is niet nodig als er ook een stedenbouwkundige vergunning
(bouwvergunning) wordt verleend. De ingreep aan de waterloop dient dan wel duidelijk vermeld te
worden in deze aanvraag.

Betuining ( Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout)61
Artikel 199
§1Betuiningen worden enkel op kosten van en door de stad uitgevoerd waar dit noodzakelijk is voor
de stabiliteit van de grachten.
§2 Betuiningen kunnen worden aangevraagd door aangelanden om andere redenen dan stabiliteit. De
plaatsing dient te gebeuren door de aannemer aangesteld door de stad. De plaatsingskost van deze
betuiningen is ten laste van de aanvrager.
§ Er worden geen andere betuiningen toegelaten dan deze die door de stad geplaatst worden waarbij
de hoogte van de betuining ongeveer 50 cm boven de vloei van de gracht is. Uitzonderlijk kunnen
hogere betuining geplaatst worden indien dit noodzakelijk is voor de stabiliteit van naast gelegen
constructies.

Lichthinder62
Artikel 200
Voor de toepassing van dit hoofdstuk gelden volgende definities:
lichtvervuiling: verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door het overmatig en verspillend
gebruik van kunstlicht;
lichthinder: de overlast die mens en dier ondervinden van kunstlicht. Dat kan gaan om een gevoel van
onbehagen, regelrechte verblinding of verstoring van avondlijke en nachtelijke activiteiten;
functionele lichtoverdracht: lichtoverdracht die het doelgebied niet overschrijdt en zonder dewelke de
uitbating van een inrichting niet mogelijk is of zonder dewelke de veiligheid van de personen in die
inrichting in het gedrang zou komen;
61
62

In werking getreden sinds 01/01/2014
In werking getreden sinds 01/10/2010
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Artikel 201
Onverminderd van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande verlichten en
verlichting moet men de nodige maatregelen nemen om lichthinder en lichtvervuiling te voorkomen.

Artikel 202
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden
inzake uitbating van een inrichting en veiligheid van de aanwezige personen. Ze mag de normale
intensiteit van de meest nabije straatverlichting niet overschrijden, behalve wanneer dit noodzakelijk is
voor de uitbating.

Artikel 203
De verlichting wordt zo ontworpen dat in alle omstandigheden niet-functionele lichtoverdracht naar de
omgeving maximaal wordt beperkt. De verlichting is uitsluitend gericht op de plaats waar het nodig is:
het doelgebied. Al het licht dat vanaf het toestel buiten dit doelgebied terecht komt, moet afgeschermd
worden. Horizontaal, schuin opwaarts of volledig opwaarts verlichten is verboden tenzij dit om
technische of andere redenen niet anders mogelijk is. De verlichting werkt uitsluitend in de periode dat
zij functioneel is, daarbuiten is zij steeds gedoofd.

Artikel 204 Verlichten van het luchtruim
Het is verboden in het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente gespreid licht, lichtbundels
(laserlicht, gewoon kunstlicht, gebundelde lichtstralen …) of gelijkaardig licht voort te brengen of te
projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing.

Artikel 205 Verblinden en hinderen van wegverkeer
Het is verboden op de openbare weg reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen aan te
brengen die de bestuurders hinderen of verblinden.
Het is verboden om verlichting zo te plaatsen dat gebruikers van de openbare weg gehinderd of
verblind worden.

Artikel 206 Terreinverlichting
Bij verlichting van oprit, parkeerplaats, tuin of deurportaal moet de particulier de nodige maatregelen
nemen om lichthinder in de omgeving te voorkomen. Permanente verlichting dient gedoofd te worden
van 24 uur tot 6 uur. Verlichting die slechts gedurende een korte tijd wordt ingeschakeld door middel
van een bewegingsmelder of andere, dient niet uitgeschakeld te worden.
Bij verlichting van parkings, ingangsdeuren of procesinstallaties moet de uitbater van een inrichting de
nodige maatregelen nemen om lichthinder in de omgeving te voorkomen. Permanente verlichting dient
gedoofd te worden van 24 uur tot 6 uur of na einde van de uitbating. Verlichting die slechts gedurende
een korte tijd wordt ingeschakeld door middel van een bewegingsmelder of andere, dient niet
uitgeschakeld te worden.

Artikel 207 Verlichten van sportterreinen
Bij verlichting van voetbalvelden, tennis- of golf- en andere sportterreinen mag enkel het doelgebied
worden aangestraald. De verlichting dient gedoofd te worden na het beëindigen van de sportprestatie
of ten laatste om 24 uur.

Artikel 208 Feestverlichting
Het is verboden feestverlichting aan te brengen op de openbare weg zonder een voorafgaandelijk
schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde.

Zonale Politiecodex GLM versie 01/01/2014

49

HST 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen63
Definities
Artikel 209
Huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in artikel 2.1.1 van
het VLAREA.64
Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen genoemd: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en
hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van
dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals
gedefinieerd in artikel 1.1.1, 82° van het VLAREA. 65
Huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, hierna huisvuil genoemd :
alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in de voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilophaling moeten
geborgen worden, met uitzondering van de selectief ingezamelde afvalstoffen.
Grofvuil: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de
recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van de selectief
ingezamelde afvalstoffen.66
Glas: hol glas en vlak glas, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit
Hol glas: alle flessen en bokalen (verpakkingsglas).
Vlak glas: gewapend glas( = draadglas),vensterglas ,serreglas ,spiegelglas ,dubbel glas ontdaan van
de kaders ,opaal glas ,vensterglas met afstandshouders (= metalen rand die 2 glasplaten van het
‘dubbelglas’ samenhoudt),dubbele beglazing met kruiskozijnen,gelaagd glas
Papier en karton : alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk
en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier,
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of
karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en
kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn,
kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d.
63

In werking getreden sinds 01/10/2010
Voor Laakdal vanaf 01/07/2014 : Huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd
in artikel 3.17° van het Materialendecreet
65
Voor Laakdal vanaf 01/07/2014 : Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en
hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard
zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1
§2, 54° van het VLAREMA.
64

66

Voor Laakdal vanaf 01/07/2014 Grofvuil:afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding, en de vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in
de recipiënt voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen en die huis aan huis worden ingezameld, alsook de
restfractie die overblijft voor verbranden of storten na aanbieding in het containerpark, zoals gedefinieerd in
artikel 1.2.1 §2, 34° van het VLAREMA
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Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA genoemd :de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.5.2.1 van
het VLAREA.67
Groente- fruit- en tuinafval en organisch biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, hierna GFTafval genoemd: dit is een verzameling van groente-en fruitafval en tuinafval
Groente- en fruitafval : organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, loof en schillen van
vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en
papieren koffiefilters, papier van de keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten, mest van
kleine huisdieren, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of uit een
bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden. 68
Tuinafval: versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten van
groente- en siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel en schaafkrullen, ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
PMD-afval: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.69
Gemengde metalen (enkel voor Meerhout) : koper, zink, aluminium, blik, lood, inox, ijzer en metalen
verpakkingen die niet bij PMD-afval thuishoren.
Landbouwfolie: wikkelfolie, kuilfolie en zakgoed
Textielafval : alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen,
beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d., die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit
Containerpark: een inrichting zoals gedefinieerd in artikel 1.1. 1, 68° van het VLAREA
Het containerpark is gelegen te Eikestraat, 2440 Geel
Het containerpark is gelegen te Kiezel 300, 2450 Meerhout
Het containerpark is gelegen te Eindhoutseweg 28, 2431 Laakdal70

Toepassingsgebied
Artikel 210
§1 Volgende afvalstoffen en producten mogen in geen geval bij om het even welke selectieve
inzameling meegegeven worden, maar dienen volgens de daartoe bestemde inzameling te worden
verwijderd:
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen
- krengen van dieren en slachtafval
- oude en vervallen geneesmiddelen
67

Voor Laakdal vanaf 01/07/2014 :Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA genoemd :de afvalstoffen zoals
opgesomd in artikel 5.2.2.1 van het VLAREMA.
68

Voor Laakdal vanaf 01/07/2014 :Gft-afval: groente-, fruit- en tuinafval dat afkomstig is van het gescheiden
ingezamelde organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat plantaardig composteerbaar keukenafval en
het gedeelte van het tuinafval dat bestaat uit niet-houtig, fijn materiaal, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1 §2, 30°
van het VLAREMA.
69

Voor Laakdal vanaf 01/07/2014 Pmd-afval: afval van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons bestemd voor gebruik door huishoudens of vergelijkbaar bedrijfsmatig gebruik, zoals gedefinieerd
in artikel 1.2.1 §2, 67° van het VLAREMA.
70

Voor Laakdal wordt dit opgeheven vanaf 01/07/2014
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§2 De verschillende soorten afvalstoffen mogen niet meegegeven worden met een andere inzameling
dan waarvoor ze bestemd zijn
§ 3 Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te bieden.
Niet van toepassing in Laakdal en Geel :Uitzondering hierop vormt de inzameling via het
intercommunaal containerpark van IOK Afvalbeheer in Meerhout.
§4 Alleen de overbrengers, daartoe aangewezen door het gemeentebestuur, zijn gerechtigd om
afvalstoffen in te zamelen.
§5 Het is voor iedereen verboden om huishoudelijke afvalstoffen mee te geven aan andere
overbrengers dan deze daartoe aangewezen door het gemeentebestuur.
§6 71
De hoofdstukken “Inzameling van huisvuil” en “Selectieve inzameling van GFT-afval ” zijn van
toepassing op de volgende inwoners van de gemeente, dewelke voor het DIFTAR-systeem kunnen
worden opgedeeld in de volgende categorieën:
1. elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, ingeschreven in de
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister;
2. elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, dat op het grondgebied van de
gemeente op het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij
als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn
in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat ervoor geopteerd heeft in te
stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van huisvuil
en/of GFT en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend van container(s)
voorzien van een elektronische gegevensdrager;
3. ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende
activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en
bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/of GFT vergelijkbaar
bedrijfsafval en als dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend van container(s)
voorzien van een elektronische gegevensdrager;
4. verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare en semiopenbare instellingen, …en die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het DIFTARsysteem en bijgevolg geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als
dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een
elektronische gegevensdrager.
§7 Hoofdstuk “Selectieve inzameling van GFT-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar
bedrijfsafval” is niet van toepassing op de inwoners van de gemeente die aan thuiscomposteren doen.

Aanbieding van afvalstoffen
Artikel 211
§ 1 De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te worden
zoals voorzien in dit reglement.
Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze
verordening worden niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-aanvaarde
afvalstoffen terug te nemen.
§2 72
Voor restafval en GFT-afval geldt dat de afvalstoffen niet aanvaard worden indien de bij gemeentelijk
belastingreglement betreffende de ophaling en verwerking van restafval en GFT-afval voorgeschreven
provisie bij het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste herinnering niet werd betaald en het
saldo onder nul euro staat.
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§3 Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de overbrengers die van het
gemeentebestuur de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachter in geval van
inzameling via het containerpark. Deze ophalers en de parkwachter mogen de aanbieders wijzen op
de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.

Artikel 212
§ 1 Niet van toepassing in Laakdal en Meerhout
De afvalstoffen mogen slechts vanaf 21u van de dag voorafgaand aan de inzameling en ten laatste
om 7 uur de dag van de ophaling buitengeplaatst worden.
§2 Niet van toepassing in Geel
De afvalstoffen mogen slechts vanaf 18u van de dag voorafgaand aan de inzameling en ten laatste
om 7 uur de dag van de ophaling buitengeplaatst worden.
§3 De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden in de voorgeschreven
recipiënten of wijze aangeboden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel
waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers
te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs wegen,
plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen
de voorgeschreven recipiënten te plaatsen langs de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg
die wel toegankelijk is.
§4 De inwoners die het recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel zwerfvuil dat
hiervan afkomstig is en staan zelf in voor het opruimen ervan.
§ 5 Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk
te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van
hun functie.
§ 6 De geledigde recipiënten dienen door de aanbieder op de dag van lediging terug te worden
verwijderd van de openbare weg.
§ 7 De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.
§8 Voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing op de inzameling van KGA.
§9 Alle voorwerpen moeten aangeboden worden in een toestand die geen gevaar of risico inhoudt
voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophalers van de afvalstoffen. Ze moeten hiertoe eventueel
verpakt worden.

Inzameling van huisvuil

A Inzameling
Artikel 213
§1 Het huisvuil wordt minstens tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de voor de overbrenger
toegankelijke straten, wegen en pleinen, op de door het gemeentebesuur bepaalde dagen.
§ 2 Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil gebruik te maken van een containerpark.

B Wijze van aanbieding
Artikel 214 73
§1Het huisvuil dient gescheiden aangeboden te worden in een grijze container voorzien van een
ingebouwde elektronische gegevensdrager van 40 l, 120 l, 240 l of 1100 l toegekend per aansluitpunt
overeenkomstig de toekenningsregels zoals bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement op de
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ophaling en verwerking van afval. De recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch
scheuren, barsten of lekken vertonen.
§ 2 Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:

15 kg voor een container van 40 liter

50 kg voor een container van 120 liter

80 kg voor een container van 240 liter

200 kg voor een container van 1100 liter

§3 Inwoners die occasioneel meer huisvuil wensen mee te geven met de huis-aan-huisophaling
kunnen per aansluitingspunt maximaal 3 maal per kalenderjaar een uitzondering aanvragen. De
inwoner dient vooraf contact op te nemen met de Diftar-informatielijn op het nummer 0800/97687. De
afvalzak van 60 liter moet in de grijze container voor restafval kunnen geplaatst worden. De afvalzak
mag maximum 15 kg wegen.
§4 De huisvuilcontainer wordt huis aan huis afgeleverd en kan niet worden geweigerd.
De huisvuilcontainer blijft eigendom van IOK Afvalbeheer.
§5 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
huisvuilcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de huisvuilcontainer uitsluitend mag
aangewend worden voor de opslag van huisvuil.
§6 In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te nemen
met de Diftar-infomatielijn op het nummer 0800/97687 met het oog op de herstelling of de vervanging
door een nieuwe huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden
op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. In geval van diefstal kan de inwoner gratis een nieuwe
container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld een proces-verbaal laat opmaken.
§7 De huisvuilcontainer dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van
verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de huisvuilcontainer mee te nemen naar zijn nieuwe
adres.
§8 Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking
hebben over een huisvuilcontainer kunnen bij de gemeente een huisvuilcontainer aanvragen.

Artikel 215 Niet van toepassing in Meerhout- Geel74
§1 Het huisvuil moet aangeboden worden in de door de gemeente verstrekte grijze plastieken zakken
met opdruk van de gemeente (groot of klein model).
§2 Het gewicht van de aangeboden gevulde recipiënt mag niet meer bedragen dan 20 kg voor het
groot model en 10 kg voor het klein model.
§3 De recipiënten moeten zorgvuldig gesloten zijn. De plastieken zakken moeten bovenaan op
dusdanige manier gesloten worden met vb. een touwtje of een elastiek, dat een greep ontstaat van
minstens 10 cm lengte zodat de huisvuilzak gemakkelijk kan opgetild worden.

Inzameling van grofvuil

A. Inzameling
Artikel 216 Niet van toepassing in Laakdal en Meerhout
Bij alle ophaalpunten die bereikbaar zijn met de vuilniswagen wordt jaarlijks op afroep een ophaling
van groot huisvuil of grof vuil georganiseerd op de door de gemeentebestuur bepaalde dagen.
Gedurende de rest van het jaar kunnen de inwoners van de gemeente grof vuil aanbieden op het
containerpark.De bewoners van plaatsen waar de wagen van de ophaaldienst niet geraakt, moeten
het grof vuil neerzetten op de dichtst gelegen straathoek bij hun woning
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Artikel 217 Niet van toepassing in Geel en Meerhout
Het grofvuil wordt 6 maal per jaar op afroep opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht, op de door het gemeentebestuur bepaalde dagen. Het grofvuil kan ook worden
aangeboden op het containerpark.

Artikel 218Niet van toepassing in Geel en Laakdal
Het grofvuil wordt minstens viermaal per jaar huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het gemeentebestuur bepaalde dagen.

B. Wijze van aanbieding
Artikel 219Niet van toepassing in Laakdal en Meerhout
Kleine voorwerpen en/of onderdelen die meegegeven worden met grof vuil dienen degelijk verpakt te
zijn in een stevige doos of zak, welke hanteerbaar is door de ophalers. Het gewicht mag de 50 kg,
verpakking meegerekend, niet overschrijden. Gescheurde zakken worden niet meegenomen.

Artikel 220Niet van toepassing in Geel en Meerhout
Het gewicht van een aangeboden stuk mag niet meer bedragen dan 25 kg. Het grofvuil mag niet
langer zijn dan 2 meter of groter zijn dan 2 m³.

Artikel 221 Niet van toepassing in Laakdal en Geel
§1 Elk afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel grofvuil moet voorzien worden van een
daartoe bestemde zelfklever.
§2 Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet hoger zijn dan 25
kg. De lengte mag maximaal 2 meter bedragen en de breedte 1,5 meter.

Selectieve inzameling van glas

A. Inzameling
Artikel 222 Niet van toepassing in Laakdal en Meerhout
§1 Op diverse plaatsen in de gemeente zijn containers opgesteld voor gescheiden ophaling van hol
glas. Hol glas dient in functie van de kleur (wit of bont) in de verschillende compartimenten of
containers geplaatst te worden.
§2 De containers zijn strikt voorbehouden voor de gescheiden aanvoer van zuiver glas. Mogen niet in
de glascontainer gestort worden, o.a. TV-schermen, plastic, porselein, aardewerk, stenen, tegels,
vuurvaste schalen, opaalglas, rookglas, bewapend glas, cristal of plexiglas
De inwoners die glas naar deze containers brengen dienen zich te houden aan de bedoeling van deze
voorziening.
§3 Vlakglas moet worden aangeboden op het containerpark

Artikel 223 Niet van toepassing in Geel en Meerhout
§1 Hol glas wordt maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht, op de door het gemeentebestuur bepaalde dagen. Hol glas kan ook worden
aangeboden op het containerpark.
§2 Vlakglas moet worden aangeboden op het containerpark.

Artikel 224 Niet van toepassing in Laakdal en Geel
§1 Het hol glas wordt minstens maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het gemeentebestuur bepaalde dagen.
§2 Vlakglas moet worden aangeboden op het containerpark
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B. Wijze van aanbieding
Artikel 225 Niet van toepassing in Laakdal en Meerhout
§1 Het hol glas dient naar de glascontainers gebracht te worden. Hol glas dient, afhankelijk van de
kleur, in de daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponeerd. Hol glas dient leeg en
voldoende gereinigd te zijn.
§2 Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas is verboden.
Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten.
§3. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20.00 uur en 08.00 uur.

Artikel 226 Niet van toepassing Geel en Meerhout
§1 Bij de huis-aan-huis inzameling moet het hol glas niet kleurgescheiden aangeboden worden in een
plastieken of een houten recipiënt. De aanbieder van het holglas dient zelf de recipiënt ter beschikking
te stellen. Na de lediging zal de recipiënt teruggeplaatst worden.
§2 Het gewicht van de gevulde recipiënt mag niet meer bedragen dan 10 kg.
§3 Op het containerpark moet het holglas kleurgescheiden aangeboden worden.
§4 Hol glas moet bij de aanbieding ontdaan zijn van deksels, stoppen en omwikkelingen. Het dient
leeg en voldoende gereinigd te zijn.

Artikel 227 Niet van toepassing in Laakdal en Geel
§1 Het hol glas moet worden aangeboden in de daartoe bestemde blauwe bakken.
§2 Het gewicht van de aangeboden blauwe bak mag niet hoger zijn dan 25 kg.
§3 De blauwe bak blijft eigendom van de gemeente en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter
beschikking gesteld voor de duur van de ophaling van het hol glas.
§4 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
blauwe bak. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de blauwe bak uitsluitend mag aangewend
worden voor de opslag van hol glas.
§5 In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te nemen
met de gemeente met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe blauwe bak. De
kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk
gebruik.
§6 De blauwe bak dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van
verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de blauwe bak mee te nemen naar zijn nieuwe adres.

Selectieve inzameling van papier en karton

A. Inzameling
Artikel 228
§1 Papier en karton wordt minstens maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het gemeentebestuur bepaalde dagen.
§2 Papier en karton wordt ook ingezameld op het containerpark.

B. Wijze van aanbieding
Artikel 229
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Het papier en karton moet worden aangeboden in een papieren zak, in een kartonnen doos, of in een
bundel worden samengebonden. Het gewicht van de zak, doos of bundel mag niet hoger zijn dan 25
kg.

Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval

A. Inzameling
Artikel 230 Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout
§1 Het KGA wordt één maal per jaar via een wijkinzameling opgehaald op de door het
gemeentebestuur bepaalde plaatsen en tijdstippen.
§2 Het KGA wordt eveneens ingezameld op het containerpark.

Artikel 231 Niet van toepassing voor Geel en Meerhout
KGA wordt ingezameld op het containerpark.

Artikel 232 Niet van toepassing voor Geel en Laakdal
§1Het KGA wordt minstens tweemaal per jaar via een wijkinzameling opgehaald op de door het
gemeentebestuur bepaalde plaatsen en tijdstippen.
§2 Het KGA wordt eveneens ingezameld op het containerpark.

B. Wijze van aanbieding
Artikel 233
§ 1. Het KGA dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere
afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikte recipiënt.
§ 2 Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer.
§3 Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de
voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het
KGA op de verpakking aan.
Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige
voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van het KGA te
voorkomen.

Artikel 234 Niet van toepassing voor Laakdal
Het KGA dat wordt aangeboden bij wijkinzameling wordt door de begeleider van het ophaalvoertuig in
de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf
doen.

Selectieve inzameling van GFT-afval

A. Inzameling
Artikel 235 75Niet van toepassing voor Laakdal
Het GFT-afval wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar
de ophaling is ingericht, op de door het gemeentebestuur bepaalde dagen.
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B. Wijze van aanbieding
Artikel 236 76
§1 Het GFT-afval dient gescheiden aangeboden te worden in een groene container voorzien van een
ingebouwde elektronische gegevensdrager van 40 l, 120 l of 1100 l toegekend per aansluitpunt
overeenkomstig de toekenningsregels zoals bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement
betreffende de ophaling en de verwerking van afval.
§2 Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:

15 kg voor een container van 40 liter

50 kg voor een container van 120 liter

200 kg voor een container van 1100 liter

Artikel 237 Niet van toepassing voor Geel en Meerhout77
§1Het GFT-afval moet aangeboden worden in de voorgeschreven recipiënt met geldige GFT sticker
§2Het gewicht van de gevulde recipiënt mag niet meer bedragen dan 25 kg.

C. Gebruik van de GFT-container
Artikel 238 78
§1 De GFT-container wordt huis-aan-huis afgeleverd.
De GFT-container blijft eigendom van IOK Afvalbeheer.
§2 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
GFT-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag
aangewend worden voor de opslag van GFT-afval.
§3 In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te nemen
met de DIFTAR-infomatielijn op het nummer 0800-97 687 met het oog op de herstelling of de
vervanging door een nieuwe huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of vervanging kunnen
verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. In geval van diefstal kan de inwoner
gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat er een proces-verbaal werd
opgesteld.
§4 De GFT-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van
verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar zijn nieuwe
adres. Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking
hebben over een GFT-container kunnen bij de gemeente of de DIFTAR-informatielijn een GFTcontainer aanvragen.

Artikel 239 Niet van toepassing voor Geel en Meerhout79
§1 De GFT-containers worden enkel in bruikleen gegeven aan de gebruiker. De GFT-container blijft
eigendom van de gemeente of intercommunale en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter
beschikking gesteld voor de duur van de GFT-ophaling.
§2 Inwoners die geen gebruik maken van de hun in bruikleen gegeven GFT-container dienen deze
terug binnen te leveren bij de gemeente.
§3 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
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GFT-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag
gebruikt worden voor de opslag van GFT-afval.
In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan onverwijld in kennis te
stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe GFT-container. De kosten van
herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.
§4 De GFT-container moet verbonden blijven aan de gebruiker waaraan hij in bruikleen is gegeven. In
geval van verhuizing binnen de gemeente is het de inwoner toegestaan om de GFT-container mee te
nemen naar het nieuwe adres. In geval van verhuizing buiten de gemeente is het niet toegestaan de
GFT-container mee te nemen naar het nieuwe adres en moet de GFT-container terug binnen geleverd
worden bij de gemeente.
§5 Inwoners die ten gevolge van een verhuizing naar onze gemeente geen beschikking hebben over
een GFT-container kunnen bij de gemeente een GFT-container bekomen.

Selectieve inzameling van PMD-afval

A. Inzameling
Artikel 240
§ 1 Het PMD-afval wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen
waar de ophaling is ingericht, op de door het gemeentebestuur bepaalde dagen.
PMD-afval wordt ook ingezameld op het containerpark.

B. Wijze van aanbieding
Artikel 241
§ 1 Het PMD-afval dient aangeboden te worden in de daartoe bestemde blauwe zakken.
§ 2 De verschillende fracties van het PMD-afval mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt
worden aangeboden.
§ 3 Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 5 kg en dient gesloten aangeboden te
worden.
§ 4 Het maximum volume van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
bedraagt 8 liter.
§ 5 Er mogen geen verpakkingen aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt.
§6 Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet
aanvaard.

Selectieve inzameling van gemengde metalen (Niet van toepassing voor Geel en Laakdal )

A. Inzameling
Artikel 242Niet van toepassing voor Geel en Laakdal
Gemengde metalen worden minstens tweemaal per jaar huis-aan-huis opgehaald langs de straten,
wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het gemeentebestuur bepaalde dagen.

B. Wijze van aanbieding

Zonale Politiecodex GLM versie 01/01/2014

59

Artikel 243 Niet van toepassing voor Geel en Laakdal
Gemengde metalen worden enkel opgehaald indien men ten laatste de dag vóór de ophaling hiervan
melding maakt bij de milieudienst.
Het gewicht per stuk bedraagt maximum 200 kg. De lengte per stuk bedraagt maximum 4 meter.

Selectieve inzameling van textiel

A. Inzameling
Artikel 244 ( Niet van toepassing voor Geel)80
§1 Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente
en/of via de huis-aan-huisinzameling langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht,
op de door het gemeentebestuur bepaalde dagen. Het textiel wordt eveneens ingezameld op het
containerpark of de door de OVAM erkende kringloopcentra.
§2 Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van erkende
textielinzamelaars en die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen of de
opdrachthoudende vereniging, waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd
een inzameling te organiseren.

B. Wijze van aanbieding( Niet van toepassing voor Geel81
Artikel 245
Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij ophaling aan huis in een degelijke en goed
gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat, bevuild of totaal versleten zijn.

Landbouwfolie (Niet van toepassing voor Laakdal)

A. Inzameling
Artikel 246
Landbouwfolie wordt op een vooraf bepaalde datum verzameld. De landbouwers worden hiervan op
de hoogte gesteld door een brief en hebben de mogelijkheid om in te schrijven.
Zij bieden de landbouwfolie aan op de door gemeente voorgestelde verzamelplaats.

B. Wijze van aanbieding
Artikel 247
§1 De folie dient zoveel mogelijk ontdaan te zijn van aarde en andere onzuiverheden.
§2 De landbouwfolie moet aangeleverd worden in bundels van maximum 50 kg
§3 Wikkelfolie dient apart aangeleverd te worden van kuilfolie en zakgoed.

Ophalen van gelijkgesteld huishoudelijk afval bij handelaars, KMO's, restaurants en
studentenhuizen (Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout )
Artikel 248 Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout
Restaurants, handelaars, KMO's en studentenhuizen die niet opteren voor het DIFTAR- systeem
kunnen een rolcontainer aanschaffen. Zij kunnen deze op aanvraag en tegen een kostendekkende
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vergoeding, bepaald in het retributiereglement voor ophalen van containers, laten ledigen door de
diensten waarmee de gemeente een contract afgesloten heeft. Anderzijds kunnen zij op eigen initiatief
een erkende privé-onderneming aanspreken voor de verwijdering van hun afval.

Artikel 249 Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout
De ophaling via rolcontainers geschiedt in 2 fracties.

Artikel 250 Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout
De container met restafval mag geen zuiver papier en/of karton bevatten. Geölied papier of karton,
papier met waslaag, carbonpapier, gelijmd karton, papieren voorwerpen waar kunststof of andere
materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, ringmappen en lege
cementzakken mogen wel met de restfractie meegegeven worden.

Artikel 251 Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout
Papier en karton wordt met de papierophaling meegegeven.

Artikel 252 Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout
De restfractie wordt opgehaald in een rol-container met een inhoud van 1100 l of 660 l, type DIN. De
container dient door de gebruiker aangekocht te worden.
De restfractie wordt met een frequentie van 1 tot 5/week, 1/14 dagen of 1/maand opgehaald.

Artikel 253 Niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout
De papierfractie wordt opgehaald in blauwe plasticcontainers, die gehuurd worden bij een privé-firma
of in gegalvaniseerde containers, die eigendom zijn van de gebruikers. Indien het een
gegalvaniseerde container betreft dient het deksel blauw geschilderd te zijn, om onduidelijkheid voor
de ophaler te vermijden. De inhoud van de containers is 1100 l of 660 l. De containers zijn van het
type DIN.
De papierfractie wordt met een frequentie van 1of2/week, 1/14 dagen of1/maand opgehaald.

Het containerpark
Artikel 254
§ 1. Niet van toepassing voor Meerhout
Het containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeente
§2 Niet van toepassing voor Laakdal en Geel
Het containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeenten van het IOK
werkingsgebied met uitzondering van Laakdal, Rijkevorsel, Hoogstraten, Baarle-Hertog
§ 3. Op het containerpark gelden de bepalingen van het huishoudelijk reglement zoals vastgesteld
door het college van burgemeester en schepenen of de opdrachthoudende vereniging.
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Deel 7 INRICHTINGEN PRIVAAT DOMEIN
HST 1 Meldingen bouwwerken82
Artikel 255
Inbreuken op de meldingsplicht zoals bepaald in artikel 4.2.2 van de Codex Ruimtelijke Ordening en
haar uitvoeringsbesluit dd.16/07/2010 worden bestraft met een gemeentelijke administratieve
sanctie.83

HST 2 Kamerwonen (niet van toepassing voor Laakdal en Meerhout84)
A. ALGEMENE BEPALINGEN
1. Toepassingsgebied
82

In werking getreden sinds 01/10/2010
De Codex Ruimtelijke ordening bepaald hetvolgende :
Subsectie 1. Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen
Art. 4.2.2. §1. De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin de vergunningsplicht vervangen wordt door een verplichte
melding van de handelingen aan het college van burgemeester en schepenen. De meldingsplicht betreft gevallen waarin de
beoordelingsruimte van het bestuur minimaal is omwille van het eenvoudige en gangbare karakter van de betrokken
handelingen, of de onderworpenheid van de handelingen aan nauwkeurige stedenbouwkundige voorschriften,
verkavelingsvoorschriften of integrale ruimtelijke voorwaarden, vermeld in artikel 4.3.1, §2, tweede lid.
De Vlaamse Regering kan tevens de van de vergunningsplicht vrijgestelde werken, vermeld in artikel 4.2.1, 5°, c), aan de
meldingsplicht onderwerpen.
De meldingsplichten, vermeld in het eerste en het tweede lid, kunnen nooit worden ingevoerd voor handelingen die gelegen
zijn in een ruimtelijk kwetsbaar gebied.
§2. Een melding wordt verricht per beveiligde zending.
§3. Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de meldingen en ziet er op toe dat zij ingeschreven worden in
het vergunningenregister.
§4. De aangemelde handelingen mogen worden aangevat vanaf de twintigste dag na de datum van de melding.
De aangemelde handelingen kunnen niet meer worden aangevat indien twee jaar na de datum van de melding verstreken zijn.
§5. Regulariserende meldingen kunnen worden verricht, onverminderd de strafbaarstelling van inbreuken op de
meldingsplicht op grond van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet.
§6. Een melding wordt als een stedenbouwkundige vergunning beschouwd voor de toepassing van regelgeving binnen andere
beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening. Een melding wordt tevens gelijkgesteld met een voorafgaande toelating tot
bouwen voor wat betreft de toepassing van artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van
het beroep van architect, tenzij de melding enkel betrekking heeft op handelingen die niet gebouwd worden.
§7. De Vlaamse Regering omschrijft de vereiste vermeldingen die in een melding moeten zijn opgenomen en kan nadere
procedurele regelen bepalen voor de toepassing van dit artikel.

Art. 4.2.3. De Vlaamse Regering bepaalt de lijst van de handelingen met een tijdelijk of occasioneel karakter of met een
geringe ruimtelijke impact waarvoor in afwijking van artikel 4.2.1 geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.
83
84

Het besluit treedt in werking vanaf 1 december 2010
In werking getreden sinds 01/10/2010
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Artikel 256
Dit hoofdstuk is van toepassing op alle studentenhuizen en gelijkgestelde inrichtingen voor
kamerverhuur. Hieronder worden beschouwd:
1.1. al de gebouwen waarin een aantal individuele huurders, al dan niet studerend,
gemeubelde of ongemeubelde lokalen worden aangeboden als huisvesting, alsook de lokalen
welke erbij horen en bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik.
1.2. De kamers en studentenkamers vallen onder de bepalingen van het decreet en de
uitvoeringsbesluiten van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en zijn uitvoeringsbesluiten.
Vallen niet onder toepassing van dit reglement:
a) alle gebouwen die een toeristisch karakter hebben zoals :
* de hotelinrichtingen bedoeld bij de wet van 19 februari 1963 en de Koninklijke besluiten van 17 juli
1964 en 18 oktober 1974 betreffende het statuut van de hotelinrichtingen, alsmede het decreet van de
Vlaamse Gemeenschap van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende
bedrijven;
* alle inrichtingen bedoeld bij de wetgeving van toerisme voor allen.
* de initiatieven voor bed & breakfast
b) de inrichtingen, waarvoor door de wetgever speciale voorschriften, richtlijnen of normen in verband
met de brandveiligheid en/of hygiëne zijn opgelegd o.m. bejaardentehuizen, internaten,
kindertehuizen, …
c) voor kamerwoningen waarop uit hoofde van brandveiligheid en in het kader van de hoofdfunctie van
de inrichting, een andere reglementering van toepassing is met uitzondering van de basisnormen voor
de preventie van brand en ontploffing en het ARAB;
2. Definities

Artikel 257
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1. huurder van een kamer: elkeen die, in welke hoedanigheid of vorm onder welke benaming ook, hetzij
uitsluitend voor zichzelf, hetzij in gemeenschap met andere bewoners, het genot krijgt over een kamer
zonder daarvan eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder te zijn;
2. bewoner van een kamer: elke, al dan niet tijdelijke, gebruiker van een verhuurde kamer;
3. kamer: woongelegenheid waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken:
 wc;
 bad of douche;
 kookgelegenheid
en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke
ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de kamer deel uitmaakt;
4. studio: woning waarin een wc, een bad of douche en een kookgelegenheid voorzien is, maar die niet
beschikt over een aparte slaapkamer.
5. kamerwoning: elk gebouw of deel van een gebouw, dat bestaat uit één of meer te huur gestelde of
verhuurde kamers, studio’s en gemeenschappelijke ruimten met uitsluiting van studentenkamers;
6. studentenhuis: elk gebouw of een deel van en gebouw waarin één of meer kamers worden te huur
gesteld of verhuurd aan één of meer studenten, met inbegrip van de gemeenschappelijke ruimten;
7. studentengemeenschapshuis: elk gebouw of een deel van een gebouw dat door één of meer
personen integraal wordt gehuurd en (onder)verhuurd aan één of meer studenten;
8. studentenkamer: elke individuele kamer in een studentenhuis of studentengemeenschapshuis;

Zonale Politiecodex GLM versie 01/01/2014

63

9. gemeenschappelijke ruimte: deel van kamerwoning of van het studentenhuis of
studentengemeenschapshuis aangewend als zitkamer en/of keuken met inbegrip van de interne
circulatieruimte en de eventuele sanitaire voorzieningen;
10. verhuren van een kamer of studentenkamer: de terbeschikkingstelling, in welke vorm of onder welke
benaming ook van een kamer of studentenkamer in een kamerwoning, studentenhuis of
studentengemeenschapshuis aan een huurder, ongeacht of dit gebeurt samen of gelijktijdig met de
terbeschikkingstelling in welke vorm of onder welke benaming ook, van:
a) meubels voor de kamer;
b) gemeenschappelijke ruimten;
11. verhuurder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar,
vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of lasthebber een kamerwoning of kamer, een studenten- of
studentengemeenschapshuis of een studentenkamer verhuurt of ter beschikking stelt tegen betaling of
om niet;
12. student: iedere persoon die ingeschreven is bij een instelling van het hoger onderwijs, waarvan hij de
lessen volgt en voor wie dat zijn hoofdbezigheid vormt.
Voor dit hoofdstuk wordt gelijkgesteld met student:
-

De schoolverlater van het hoger onderwijs die de wachtperiode doorloopt overeenkomstig de
bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering.

-

De leerling uit het dagonderwijs van de derde graad van een middelbare school, waarvan hij de
lessen volgt en voor wie dat de hoofdbezigheid vormt en de schoolverlater van een instelling
voor dagonderwijs die de wachtperiode doorloopt overeenkomstig de bepalingen van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Algemene definities

Artikel 258
a. Brandpreventie: het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van
de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de
verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen
b. Brand: het geheel van de verschijnselen behorend bij een niet-gecontroleerde
schadebrengende verbranding.
c. Toegangswegen brandweer: de toegangswegen tot de inrichting worden bepaald in akkoord
met de brandweer, die als leidraad de basisnormen hanteert. Bijgebouwen, uitspringende
daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien
daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de
brandweer in het gedrang komen.
d. Wand: al dan niet verticaal bouwelement dat twee volumes scheidt; een binnenwand bevindt
zich tussen twee binnenomgevingen; een buitenwand bevindt zich tussen een binnen- en een
buitenomgeving.
e. Compartiment: deel van een gebouw begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar
het aanliggende compartiment of compartimenten gedurende een bepaalde tijd dienen te
beletten. Een compartiment is al dan niet onderverdeeld in lokalen.
f. Structurele elementen: de bouwelementen die de stabiliteit van het geheel of van een
gedeelte van het gebouw verzekeren (zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken,
afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of skelet van het gebouw
vormen) en die bij bezwijken aanleiding geven tot voortschrijdende instorting; voortschrijdende
instorting treedt op indien het bezwijken van een constructieonderdeel aanleiding geeft tot
bezwijken van onderdelen van het gebouw die zich niet bevinden in de onmiddellijke omgeving
van het beschouwde onderdeel en indien de draagkracht van het overblijvende bouwwerk
onvoldoende is om de optredende belasting te dragen.
g. Onafgewerkte vloer: horizontale ruwe wand, dragend en scheidend, en omvattend: de
dragende delen, de vloerplaten, de tussenliggers en de eventuele vulling, waarbij het geheel
de ruwbouw van de vloer vormt.
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h. Plafond: bedekking en/of bescherming van het ondervlak van de onafgewerkte vloer, die
bijdragen tot het bekomen van de vereiste Rf (zie Definities inzake weerstand tegen brand)
van de afgewerkte vloer.
Tussen de onafgewerkte vloer en het plafond kan er een afgesloten ruimte zijn.
i. Afgewerkte vloer: horizontale wand die de scheiding vormt tussen een bouwlaag van een
gebouw en de onmiddellijk hogere of onmiddellijk lagere bouwlaag; deze wand omvat
gewoonlijk de volgende drie delen :
- de vloerbedekking (eventueel samengesteld uit: rokken, isolatielagen, zwevende vloeren...);
- de onafgewerkte vloer;
- het plafond.
j. Vals plafond: horizontaal element, aangebracht onder de afgewerkte vloer om een ruimte
hieronder te begrenzen.
k. Optrede: is de verticale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen.
l. Aantrede: is de horizontale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen,
gemeten op de looplijn.
m.Technisch lokaal of ruimte: lokaal of ruimte waarin vaste toestellen of installaties zijn
opgesteld, verbonden met het gebouw, en dat (die) enkel toegankelijk is voor de personen
belast met bediening, toezicht, onderhoud of herstelling.
n. Deur : is een bouwelement, dat in een wandopening geplaatst wordt, bestemd om doorgang
mogelijk te maken en te verhinderen; de deur bevat een vast gedeelte (deuromlijsting met of
zonder bovenpaneel en/of zijpanelen), een beweegbaar gedeelte (deurvleugel), ophangings-,
bedienings- en sluitingsorganen en de verbinding met de ruwbouw.
Zelfsluitende deur: deur uitgerust met een inrichting die in normale werkingsvoorwaarden
bestendig tot sluiten gedreven 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 inzake weerstand tegen brand
o. Autonome stroombron: elektrische energiebron waarvan het debiet onafhankelijk is van de in
normale dienst gebruikte bron(nen); zij is in staat om gedurende een bepaalde tijd installaties
of toestellen te voeden waarvan het in dienst houden onmisbaar is.
Deze autonome stroombron kan bestaan uit een aansluiting op het openbaar laagspanningsnet
wanneer, in normale dienst, de stroomvoeding voortkomt van een statische transformator die
aangesloten is op het hoogspanningsnet en die in of nabij het gebouw staat. Deze oplossing is
toegelaten indien bij onderbreking van het hoogspanningsnet het openbaar laagspanningsnet
in werking blijft. Dit wordt geattesteerd door de elektriciteitsmaatschappij.
p. Evacuatieniveau: bouwlaag die de uitgang(en) bevat waardoor de evacuatie naar buiten
mogelijk is. Deze uitgangen leiden naar de openbare weg of naar een ruimte vanwaar die
bereikbaar is.
q. Ontdekking, detectie, melding, waarschuwing, alarm
Een brand kan worden :
- ontdekt door één of meer personen;
- gedetecteerd door één of meer automatische middelen.
De melding bestaat erin de brandweer te informeren over de ontdekking of de detectie van een
brand.
De waarschuwing behelst het doorgeven van de ontdekking of de detectie van een brand aan
de organisatorisch daarbij betrokken personen.
Het alarm beveelt de gebruikers hun compartiment te verlaten.
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r. Oprichting: een lokaal bouwen met het doel er een publiek toegankelijke bestemming aan te
geven.
s. Inrichting: in een pas opgericht gebouw een lokaal een publiek toegankelijke bestemming
geven. Een lokaal dat niet onderworpen is aan onderhavig reglement van bestemming en/of
aard wijzigen zodanig dat het onderworpen wordt aan het reglement.
t. Herinrichting /renovatie: dit is een bestaand lokaal, dat onderworpen is aan onderhavig
reglement, zodanig wijzigen dat van de oude inrichting weinig of niets overblijft.
v. Uitbreiden: dit is een lokaal toegankelijk voor het publiek in oppervlakte vergroten. Wanneer
de uitbreiding gebeurt buiten het lokaal toegankelijk voor publiek dient de uitbreiding met haar
bijhorende evacuatiewegen aan onderhavig reglement te voldoen.
u. Principe van goed vakmanschap: de technische uitrustingen van de inrichting moeten goed
ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens alle geldende regels van goed
vakmanschap.
v. Lokaal verbrandingstoestel: verbrandingstoestel geplaatst in het lokaal dat het bedient of in
een ander dan de gemeenschappelijke technische lokalen.
Voorbeeld: gasradiator of radiator met vloeibare brandstof, kolenkachel, warmeluchtgenerator
met verbranding in een lokaal toegankelijk voor het publiek, appartement-stookketel,
waterverwarmer met verbranding, kooktoestel met verbranding.
w. Leidingen: algemene term die de elektrische geleiders, de kanalen en de pijpen aanduidt.
x. Versiering: met versiering wordt niet de normale functionele stoffering bedoeld zoals
gordijnen en overgordijnen, tafellinnen, vloerbekleding, behangpapier of stoffering rechtstreeks
of onrechtstreeks op de wanden of plafonds aangebracht.

Definities inzake weerstand tegen brand

Artikel 259
Weerstand tegen brand van een bouwelement (Rf): tijd gedurende welke een bouwelement
gelijktijdig voldoet aan de criteria stabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie. Voor de
beoordeling van de weerstand tegen brand van bouwelementen kan men gebruik maken:
ofwel een beproeving volgens NBN 713-020;
ofwel een berekeningsmethode, erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken volgens de
procedure en de voorwaarden die hij bepaalt.
Bij het gebruik van deze berekeningsmethode, kan men rekening houden met:
a) een beoordeling van natuurlijke brandscenario’s
Bij het berekenen van de thermische belasting veroorzaakt door brand in een gebouw, dient
rekening te worden gehouden met :
- de vuurbelasting (soort, omvang en brandsnelheid);
- de luchttoevoer naar de brand;
- de geometrische vorm en afmetingen van de besloten ruimte (gedefinieerd door het
brandcompartiment);
- de thermische eigenschappen van de besloten ruimte
en afhankelijk van de desbetreffende brandveiligheidstrategie of de technische benadering kan
hier bijkomen:
- de invloed van brandbestrijdingsinstallaties (voorbeeld: sprinklerinstallaties),
- het ingrijpen door brandweer of hulpploegen (mogelijkerwijs naar aanleiding van het
inwerking treden van een brandmeldingsinstallatie)
b) een beoordeling van conventionele brandscenario’s.
Definities inzake reactie bij brand
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Artikel 260
§1 Bepalingen
Bepaling van de classificatie inzake reactie bij brand van materialen gebruikt bij de constructie
en de inrichting van gebouwen.
a. Reactie bij brand van een bouwmateriaal: geheel van eigenschappen van een
bouwmateriaal met betrekking tot zijn invloed op het ontstaan en op de ontwikkeling van een
brand.
b. Niet-brandbaarheid van een bouwmateriaal: een bouwmateriaal wordt niet-brandbaar
genoemd wanneer het geen enkel uitwendig verschijnsel van merkbare warmteontwikkeling
vertoont tijdens een genormaliseerde proef, beschreven in 2.3.2.
c. Brandbaarheid van een bouwmateriaal: een bouwmateriaal wordt als brandbaar beschouwd
wanneer het niet beantwoordt aan de bepaling van niet-brandbaarheid.
d. 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 verbranding in gasvormige fase kunnen veroorzaken, dat wil zeggen vlammen
voortbrengen.
§ 2 Proefmethoden
De voorschriften betreffende de reactie bij brand van bouwproducten zijn aangepast aan de
Europese beproevingsmethoden en de classificatie die bepaald zijn krachtens en beslissing
van de Europese Commissie, die genomen is ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van
de Europese Gemeenschappen 89/106/EEG van 21 december 1988, betreffende de
onderlinge aanpassing van wettelijke, reglementaire en bestuursrechtelijke bepalingen der
Lidstaten inzake de voor de bouw bestemde producten. Deze aanpassing wordt van
toepassing naarmate de referenties van de normen van geharmoniseerde producten
bekendgemaakt worden in het Belgische Staatsblad.
De Minister van Binnenlandse Zaken zal de overeenstemming tussen de Belgische en
Europese klassen bepalen, evenals de bijbehorende overgangsbepalingen, zonder dat daarbij
afbreuk gedaan wordt aan de Europese bepalingen ter zake.
Voor het bepalen van de reactie bij brand van materialen beschikt men over de volgende
proefmethoden :
a) Methode nr 1: Zij wordt beschreven in de norm ISO 1182
b) Methode nr 2: Zij wordt beschreven in de Franse norm NF P 92-501
c) 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 van categorie I volgens methode nr 2 en alle materialen cl 1
volgens methode 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 materialen van categorie III volgens methode nr 2 en alle materialen cl 3
volgens methode nr 3.
Tot A4 behoren alle materialen die niet bij een voorgaande klasse kunnen ingedeeld worden.

3. Vergunningen

Artikel 261
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Onverminderd de door de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw vereiste vergunning,
is het verboden een gebouw, zoals omschreven in de artikelen 247 en 248 van dit reglement uit te
baten zonder een voorafgaande schriftelijke uitbatingsvergunning van de burgemeester.

Artikel 262
Binnen hetzelfde gebouw wordt enkel een uitbatingsvergunning verleend voor hetzij kamers, bestemd
voor het verblijf van niet-studenten, hetzij voor studentenkamers. Voor de momenteel volgens het
politiereglement van 25 juni 1984 en van 5 november 1984 vergunde kamers geldt rekenend vanaf de
goedkeuring van dit reglement een overgangsperiode van twee jaren om hetzij enkel studenten, hetzij
enkel niet-studenten te huisvesten.

Artikel 263
De aanvraag voor uitbating dient schriftelijk gericht te worden aan de burgemeester. Deze aanvraag
dient de volgende stukken te bevatten:
-

volledig ingevuld aanvraagformulier, ter beschikking gesteld door de bevoegde stedelijke
dienst;

-

een afschrift van de goedgekeurde bouwvergunning;

-

een bouwplan met de nummering en aanduiding van kamers, gemeenschappelijke ruimten met
de vermelding van de elektrische, sanitaire en veiligheidsuitrusting;

-

de identificatiegegevens van eigenaar en de houder van het zakelijk recht en van de
verhuurder of beheerder in dit gebouw.

Artikel 264
De burgemeester verleent de uitbatingsvergunning op basis van:
-

een advies van de dienst Ruimtelijke Ordening;

-

een verslag van de dienst Huisvesting waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden, gesteld
in deel 1 van dit kamerreglement;

-

een verklaring van de brandweer, die bevestigt dat voldaan is aan de
brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in deel 2 van dit kamerreglement.

De vergunning bepaalt het maximum aantal bewoners per kamer en per verdieping alsmede de
uitbatingsvoorwaarden.
Iedere structurele wijziging van de inrichting vereist een nieuwe vergunning.
Worden beschouwd als structurele wijzigingen:
-

herindeling van het gebouw waarbij lokalen andere functies krijgen dan voorheen bij de
oorspronkelijke goedkeuring;

-

uitbreiding van het gebouw;

-

wijzigingen aan de dragende structuur van het gebouw;

-

wijzigingen aan de veiligheidsuitrusting;

-

wijzigingen aan de algehele brandveiligheid van het gebouw.

Elke weigering van vergunning wordt gemotiveerd.

Artikel 265
De burgemeester, de door hem aangestelde technische ambtenaren en ambtenaren van de gemeente
hebben het recht tussen 8 en 20 uur de kamerwoning en de kamers, de studentenhuizen of
studentengemeenschapshuizen en studentenkamers te bezoeken om de conformiteit ervan met de
veiligheids- en kwaliteitsnormen vast te stellen en de naleving van de bepalingen van het
kamerdecreet en van dit kamerreglement te controleren.
De huurder en verhuurder zijn verplicht alle nodige inlichtingen te verstrekken om het
conformiteitsonderzoek en de controlebezoeken in de beste omstandigheden te laten verlopen.
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4. Normen inzake woonkwaliteit en uitrusting

Artikel 266
De kamer of studentenkamer dient zodanig gelegen en ingericht te zijn dat het respect voor de
individuele levenssfeer wordt gewaarborgd. Elke kamer moet rechtstreeks toegankelijk zijn en niet via
een andere kamer.85

Artikel 267
Elke kamer moet qua oppervlakte voldoen aan de normen, opgelegd door het kamerdecreet van 4
februari 1997 en de uitvoeringsbesluiten hiervan. 86
Elke kamer mag maximum door 2 personen bewoond worden en moet minstens een woonoppervlakte
hebben van 12m² bij een studentenkamer en 15m² bij reguliere bewoning door 1 persoon; te verhogen
met 3m² als de kamer een eigen bad of douche en/of toilet en/of kookruimte bevat; te verhogen met
6m² indien de kamer bewoond wordt door 2 personen.
Elke studentenkamer die voor 1 september 1998 werd gebouwd of werd gerealiseerd na
vernieuwbouw of door een omvorming van een woning in een studentenhuis of
studentengemeenschapshuis overeenkomstig de bepalingen inzake ruimtelijke ordening en
stedenbouw en die vergund is, mag afwijken van de oppervlaktenorm indien de woonoppervlakte
minimum 8 m² bedraagt en indien voor deze kamer een conformiteitsattest werd verleend zoals
bepaald in artikel 8 §1 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 betreffende de
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers.

Artikel 26887
Elke kamer en gemeenschappelijk te gebruiken ruimtes moeten tenminste 2,20 m hoog zijn. Het
plafond mag zich in geen geval bevinden op minder dan 1 m boven het maaiveld.
Bij hellende plafonds wordt voor de berekening van de woonoppervlakte de nettovloeroppervlakte met
een vrije hoogte groter dan 1,80 m meegerekend.

Artikel 26988
De kamer moet in de buitengevel of in het dak een vensteroppervlakte hebben van tenminste 1 m²
met voldoende ventilatie- en verluchtingsmogelijkheden. Vereisten voor evacueerbaarheid m.b.t.
ramen worden bepaald in deel 2 (brandveiligheidsvoorschriften) van dit reglement.

Artikel 27089
Elke kamer moet beschikken over een individuele wastafel. De wastafels moeten over stromend
drinkbaar water beschikken. Indien er een individuele douche of bad is in de kamer, dient deze over
warm water te beschikken.

Artikel 271
De kamer moet ten alle tijde beschikken over elektriciteit. In elke kamer moeten minstens 1 veilig
lichtpunt en 4 veilige stopcontacten, waarvan 1 geaard, voorhanden zijn. Per elektrisch kooktoestel
of elektrisch verwarmingstoestel dient een bijkomend geaard stopcontact met voldoende vermogen
voorhanden zijn. Bij het uitvallen van de elektriciteit in de kamer, moet de bewoner altijd toegang
hebben tot de zekeringenkast welke de kamer bedient.

Artikel 27290

85

artikel 4, 5° Kamerdecreet
Artikel 6 Kamerdecreet : gewone kamers = 12 m²
Artikel 8 Kamerdecreet : studentenkamers = 12 m²
87
Artikel 4 Kamerdecreet
88
Artikel 4.2 Kamerdecreet
89
Eerste zin = Artikel 4,3° Kamerdecreet.
90
Artikel 4,4° Kamerdecreet
86
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Elke kamer moet beschikken over voldoende en veilige verwarming. Komen enkel in aanmerking als
verwarming: centrale verwarming, elektrische toestellen en gastoestellen van het gesloten type met
schoorsteen- of gevelafvoer.

Artikel 273
Indien er een kamer is die niet over een bad of douche beschikt, moet er een gemeenschappelijke
douche of bad met warm water voorhanden zijn per groep of een deel van een groep van 6 bewoners.

Artikel 27491
Elke kamerwoning of studentenhuis beschikt tenminste over één (1) afzonderlijk gemeenschappelijk
toilet met waterspoeling per groep of een deel van een groep van 6 personen.
De toiletruimte moet op een gemakkelijk gelegen plaats in het gebouw ingericht worden, goed verlucht
en goed hygiënisch onderhoudbaar zijn.
De deur van de toiletruimte dient naar buiten toe opendraaiend te zijn en dient aan de binnenzijde
afsluitbaar zijn.
Het toilet mag niet rechtstreeks uitgeven op een gemeenschappelijke keuken of een
gemeenschappelijk woonlokaal.
Indien er een individueel toilet is in de kamer, dient dit geplaatst te zijn in een afsluitbare ruimte of in
een afzonderlijke sanitaire ruimte.

Artikel 27592
De wastafels, baden, douches en toiletten moeten met een afvoerbuis voorzien van reukafsnijder
verbonden zijn met het rioleringsnet. De ruimten waarin ze gelegen zijn moeten van voldoende
verluchting voorzien zijn.

Artikel 276
Elk kamerwoning of studentenhuis, waarvan niet elke individuele kamer uitgerust is met een
kookgelegenheid, moet beschikken over een afgescheiden gemeenschappelijke kookruimte. De
oppervlakte van deze kookruimte moet tenminste 1,5 m² x aantal bewoners zonder individuele
kookmogelijkheid bedragen met een minimum van 6 m².93 Dit gemeenschappelijk woonlokaal of deel
ervan bestemd om te koken moet beschikken over minstens 1 elektriciteit of gasfornuis met 4
verwarmingselementen en minstens 1 gootsteen en koelkast per 6 bewoners. De gootsteen moet
voorzien zijn van koudwatertoevoer en van een afvoer met reukafsnijder aangesloten op het
rioleringsnet. Er dient een afzuigkap te worden voorzien.
De kookgelegenheid mag niet ingericht zijn in gangen of open ruimten die deel uitmaken van
evacuatiewegen.

Artikel 277
De uitbater moet een binnennummering aanbrengen op de deur van elke aangeboden kamer.

Artikel 278
Iedere kamerwoning of studentenhuis dient te beschikken over een fietsenstalling op privé-terrein
binnen een straal van 100 m rond de inrichting. De fietsenstalling moet plaats bieden aan 1 fiets per
bewoner. Indien de fietsenstalling zich niet bevindt op het terrein van de kamerwoning dient een
bewijsstuk voorgelegd te worden aan het Stadsbestuur waaruit blijkt dat de bewoners hierover
permanent kunnen beschikken.

Artikel 279
Er dient een uitgeruste ruimte beschikbaar te zijn voor de hygiënische opslag van gesorteerd afval.
Indien het een lokaal betreft, dient het goed verlucht en goed onderhouden te zijn.

Artikel 280
91

enkel par 1 = Artikel 4,6°Kamerdecreet
enkel eerste zin = artikel 4,3° + artikel 4,6° Kamerdecreet
93
Deze zin = artikel 8,2° Kamerdecreet
92
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De kamerwoning met kamers voor huisvesting van niet-studenten beschikt bij de hoofdingang over
een individuele deurbel per kamer en eveneens per kamer over een brievenbus, uitgevoerd volgens
de voorschriften van de Post.
Studentenhuizen beschikken over minstens één (1) deurbel per verdieping waarop studenten
gehuisvest zijn en minstens over één (1) aparte voor de studenten bestemde gemeenschappelijke
brievenbus uitgevoerd volgens de voorschriften van de Post.
5. Beheer en gebruik

Artikel 281
De kamers en gemeenschappelijke delen moeten behoorlijk onderhouden en schoongemaakt worden.

Artikel 282
Enkel de bewoners mogen de kamers als huisvesting gebruiken.
Studentenkamers mogen enkel bewoond worden door studenten of leerlingen.

Artikel 283
De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zijn enkel bestemd voor de bewoners van de kamers
en hun eventuele bezoekers.

Artikel 284
Iedere bewoner moet in het bezit zijn van een sleutel van zijn kamer en van de hoofdingang.
De uitbater zelf dient over een duplicaat te beschikken.

Artikel 285
De uitbater moet ter plaatse, in de toegangshal, een lijst aanbrengen met vermelding van naam en
voornaam van elke bewoner en het nummer van de kamer die hij/zij betrekt. Deze lijst moet steeds
actueel bijgehouden worden.
De uitbater van een studentenhuis of kamerwoning moet jaarlijks vóór 1 november eenzelfde lijst
aangevuld met alle voornamen, de geboortedatum en adres op het politiecommissariaat bezorgen.
Voor studentenkamers moet bijkomend een attest dat de huurder student of leerling is, bijgevoegd
worden. Elke wijziging aan de bewonerslijst van de kamerwoning moet onmiddellijk doorgeven
worden.

Artikel 286
De uitbater is ertoe gehouden aan de burgemeester elk vermoeden van ziekte, waarvan de aangifte
opgelegd wordt door de reglementeringen inzake besmettelijke ziekten, kenbaar te maken.
Bovendien moet hij de burgemeester onverwijld in kennis stellen van elke situatie die strijdig is met de
openbare orde, openbare veiligheid, openbare gezondheid en openbare rust.

Artikel 287
Iedere kamerwoning moet een verantwoordelijke hebben die belast is met het dagelijks beheer van de
kamerwoning en die toezicht uitoefent. Dit kan de verhuurder zijn of een door hem aangestelde
persoon.De naam met adres van deze verantwoordelijke moet ter plaatse worden aangeplakt en moet
opgenomen worden in het huishoudelijk reglement en in het huurcontract.

B. BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Nieuw te bouwen kamerwoningen en bestemmingswijzigingen van bestaande gebouwen tot
kamerwoning

Artikel 288
De nieuw te bouwen kamerwoning of de inrichting dienen te voldoen aan:


Bijlage 2 en 5 van het K.B. van 7/7/94 (aangepast 19/12/97 en 4/4/03) betreffende de
basisnorm op lage gebouwen.
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Bijlage 3 en 5 van het K.B. van 7/7/94 (aangepast 19/12/97 en 4/4/03) betreffende de
basisnorm op middelhoge gebouwen.



Bijlage 4 en 5 van het K.B. van 7/7/94 (aangepast 19/12/97 en 4/4/03) betreffende de
basisnorm op hoge gebouwen.



het decreet van de Vlaamse Regering van 4/2/97 houdende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor kamers en studentenhuizen.



Het Deel 8 HST 2 “ Kamerwonen” van de politiecodex van Geel

2. Bestaande kamerwoningen met meer dan 2 kamers/studio’s of meer dan 4 bewoners
Terminologie
Artikel 289 Weerstand tegen brand van bouwelementen
Bouwelementen, uitgevoerd in degelijk metselwerk of beton met een minimale dikte van 9 cm waarbij
de voegen tussen de blokken perfect afgedicht zijn door mortel, kunnen beschouwd worden als
hebbende een brandweerstand Rf 1/2 h.
Bouwelementen, uitgevoerd in degelijk metselwerk of beton met een minimale dikte van 9 cm waarbij
de voegen tussen de blokken perfect afgedicht zijn door mortel en wanneer een pleisterlaag aan beide
zijden is aangebracht, kunnen beschouwd worden als hebbende een brandweerstand Rf 1 h.
Bijgevolg wordt overal waar in dit reglement een brandweerstand Rf 1/2 h of Rf 1 h gevraagd wordt
toegestaan hogergenoemde bouwelementen te gebruiken.
Lichte wanden, die opgebouwd zijn uit brandwerende platen op houten kepers of metalen skeletten,
kunnen ook aanvaard worden, indien deze wanden gebouwd werden conform de voorschriften van de
leverancier en zodanig dat aan alle voorwaarden om een brandweerstand Rf 1 h of Rf 1/2 h te
bekomen voldaan is. De nodige bewijsstukken moeten kunnen voorgelegd worden.

Inplanting en bereikbaarheid
Artikel 290 Inplanting
De kamerwoning moet van de nevenliggende constructies of lokalen gescheiden zijn door wanden
met een brandweerstand Rf 1 h.
De kamerwoning moet gescheiden zijn van gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde inrichtingen, cafés,
dancings, restaurants en gelijksoortige inrichtingen door wanden en vloeren met een minimale
brandweerstand Rf 1 h. Deuren, aangebracht in deze wanden dienen zelfsluitend te zijn en behoeven
een brandweerstand Rf 1/2 h.
De kamerwoningen moeten beschikken over een aparte toegang.

Artikel 291 Toegangswegen
Voor de gebouwen met één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten minste tot op 60 m
van een gevel van het gebouw kunnen naderen.
Voor de gebouwen met meer dan één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten minste
in één punt een gevel kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen toegang geeft tot iedere bouwlaag.
Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een opstelplaats:
- ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg;
- ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en die de
volgende karakteristieken vertoont:
* minimale vrije breedte en hoogte: 4 m;
* minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;
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* maximale helling: 6%;
* draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale
asbelasting van 13t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein
vervormen.
Voorschriften voor sommige bouwelementen

Artikel 292 Structurele elementen
De structurele elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren, zoals kolommen, dragende
wanden, hoofdbalken, vloeren en andere essentiële delen die de draagconstructie van het gebouw
vormen, behoeven een weerstand tegen brand:
-

voor gebouwen met maximum drie bovengrondse bouwlagen: Rf 1/2 uur

-

voor gebouwen met meer dan drie bovengrondse bouwlagen: Rf 1 uur.

Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluïda of voor elektriciteit en de uitzetvoegen
mogen de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.

Artikel 293 Binnenwanden
Onverminderd de bepalingen van vorig artikel behoeven de verticale en horizontale wanden die de
kamers onderling begrenzen tenminste een Rf 1/2 uur. In kamers met kookgelegenheid en studio’s
behoeven eveneens de deuren die deze kamers/studio’s afsluiten een Rf van tenminste 1/2 uur.
De kamerdeuren mogen geen glas bevatten.
Evacuatie

Artikel 294 Aanduiding uitgangen
De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang, evenals de richting van de wegen,
uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, dienen te voldoen aan de bepalingen
betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
Voor alle bouwlagen dient het volgnummer duidelijk te worden aangebracht op de overlopen en in de
vluchtruimten bij het trappenhuizen en liften.

Artikel 295

Evacuatiewegen

De evacuatiewegen moeten oordeelkundig verdeeld zijn over het gebouw en moeten een vlugge en
gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken.
Elk gebouw met maximum 3 bovengrondse bouwlagen dient te beschikken over een volledig
ingebouwd trappenhuis. De wanden van het trappenhuis behoeven minimaal de weerstand tegen
brand van de structurele elementen. Elke deur, die uitgeeft op het trappenhuis, behoeft een
brandweerstand Rf 1/2 uur en dient zelfsluitend te zijn. Op het evacuatieniveau leidt het trappenhuis
rechtstreeks naar buiten of via een reglementaire evacuatieweg.
Bovenaan elk binnentrappenhuis zit een verluchtingsopening met een doorsnede van minimum 1 m²
en die uitmondt in de open lucht. Deze opening is normaal gesloten; voor het openen gebruikt men
een handbediening die goed zichtbaar geplaatst is op het evacuatieniveau.
De trappenhuizen die toegang verlenen tot de ondergrondse verdiepingen mogen niet rechtstreeks in
het verlengde liggen van deze die naar de bovenverdiepingen leiden. Dit sluit niet uit dat het ene
trappenhuis boven het andere ligt, mits de wanden die ze van mekaar scheiden voldoen aan de
voorwaarden voor de wanden en deuren van de trappenhuizen.
Een afwijking kan worden toegestaan indien de kelder niet gebruikt wordt en volledig leeg is.
Indien aan één van deze 3 bovenstaande eisen niet kan voldaan worden, worden de volgende
oplossingen toegestaan:
 Een tweede reglementaire binnentrap,
 Een reglementaire buitentrap,
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 Een reglementaire kooiladder, waarvan de as verspringt en waarbij een voldoende stevig
tussenbordes voorzien wordt op elke overgang van een bovengrondse bouwlaag. Deze
kooiladder moet tot op de begane grond komen.
 Een opendraaiend of openschuivend venster per kamer/studio indien de kamervloer zich
lager bevindt dan 3m boven het maaiveld; daarbij moet de vensterbank zich bevinden op
maximum 1,20 m boven de vloer en moet de vrije aaneengesloten vluchtoppervlakte van
het venster minimum 1m² bedragen.
Gebouwen met méér dan 3 bovengrondse bouwlagen dienen te beschikken over twee reglementaire
binnen- en/of buitentrappen.
Doodlopende gangen mogen niet langer zijn dan 15 meter.
Enkel de lokalen gelegen op een niveau aangeduid door een ster in de tabel hierna, mogen bestemd
zijn voor mindervaliden:

Artikel 296 Plaats – verdeling – breedte
De plaats, de verdeling en de breedte van de evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen
moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken. De deuren,
evacuatiewegen, trappen en nooduitgangen behoeven een minimale nuttige breedte van 0,8 m en een
minimale hoogte van 2 m.
Voor trappen kan een afwijking toegestaan worden op de breedte tot 0,6 m.
Het is verboden om het even welk voorwerp dat de doorgangen kan belemmeren, of de nuttige
breedte ervan te verminderen, te plaatsen in de evacuatiewegen en wegen die er naartoe leiden. Alle
uitgangen en nooduitgangen moeten steeds en onmiddellijk kunnen geopend worden door de
aanwezigen.
Zelfsluitende brandwerende deuren mogen nooit in gedwongen open stand gehouden worden (door
bvb. kettingen, koorden, houten spieën, …).

Artikel 297 Wanden van de evacuatiewegen
De binnenwanden van de evacuatiewegen moeten een weerstand tegen brand hebben van minstens
1/2 uur.
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Artikel 298 Valse plafonds
De nieuwe valse plafonds, in de evacuatiewegen en de gemeenschappelijke lokalen, behoeven een
stabiliteit bij brand van een 1/2 uur.

Artikel 299 Trappen
De nieuwe trappen behoeven de volgende kenmerken :
- Buitentrappen behoeven geen stabiliteit bij brand, maar het materiaal dient te behoren tot de klasse
A0.
- De trappen zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte,
kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;
- De aantrede van de treden is in elk punt ten minste 20 cm. Deze waarde wordt gemeten van
voorkant neus tot voorkant neus van de treden. Voor bestaande trappen kan een afwijking toegestaan
worden tot 18 cm;
- De optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen. Voor bestaande trappen kan een
afwijking toegestaan worden tot 20 cm;
- De helling van de trap mag niet meer dan 75 % bedragen (maximale hellingshoek 37°). Voor
bestaande trappen kan een afwijking toegestaan worden tot 100 % (maximale hellingshoek 45°);
- De trappen zijn van het "rechte" type. Maar, "wenteltrappen" worden toegestaan zo ze verdreven
treden hebben en zo hun treden, naast de hiervoormelde vereisten, met uitzondering van voornoemd
punt 3, ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn. Voor bestaande trappen kan een afwijking
toegestaan worden tot 22 cm;
- Spiltrappen worden niet toegestaan;
- Een rechte trap arm mag niet meer dan 17 opeenvolgende treden bezitten;
- De verbinding tussen een compartiment en een buitentrap gebeurt hetzij via een deur, hetzij via
(een) vluchtterras(sen).
- Elke trap of kooiladder moet toegankelijk zijn voor alle bewoners van een niveau en via een
evacuatieweg, niet via een kamer/studio of ander lokaal, niet via een raam. Een kooiladder mag niet
voor een raam lopen, enkel tegen een muur.
Indien aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, dient een tweede reglementaire trap geplaatst
te worden.
Verschillende vluchtwegen, -trappen zijn onafhankelijk van elkaar en moeten gelegen zijn in
tegenovergelegen zones van het compartiment.

Artikel 300 Trappenhuizen
Elke binnentrap, in gebouwen met meer dan 3 bovengrondse bouwlagen, moet ommuurd zijn.
De binnenwanden van de trappenhuizen moeten een weerstand tegen brand hebben die minstens
gelijk is aan de weerstand tegen brand van de structurele elementen.
De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.
Op iedere bouwlaag dient de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis verzekerd te
worden door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met Rf 1/2 uur. Deze deuren moeten
open draaien in de richting van de vluchtzin.
Op het evacuatieniveau leiden de trappen rechtstreeks naar buiten of via een evacuatieweg, waarvan
de wanden en de deuren een weerstand tegen brand hebben van minstens 1/2 uur.
Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, wordt de trap als niet gecompartimenteerd beschouwd.
De trappenhuizen die toegang verlenen tot de ondergrondse verdiepingen mogen niet rechtstreeks in
het verlengde liggen van deze die naar de bovenverdiepingen leiden. Dit sluit niet uit dat het ene
trappenhuis boven het andere ligt, mits de wanden die ze van mekaar scheiden voldoen aan de
voorwaarden voor de wanden en deuren van de trappenhuizen.
Een afwijking kan worden toegestaan indien de kelder niet gebruikt wordt en volledig leeg is.
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Bovenaan elk bovengronds binnentrappenhuis dient een verluchtingsopening te zitten met een nuttige
oppervlakte van minimum 1 m² en die uitmondt in de open lucht. Deze opening is normaal gesloten;
voor het openen gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst is op het
evacuatieniveau. Voorkeur wordt gegeven aan een automatisch rookluik (d.i. een luik dat door rook of
warmte vanzelf openklapt naar buiten).

Eisen op gebied van reactie bij brand

Artikel 301
De bestaande bekledingen van vloeren, verticale wanden en plafonds dienen aan volgende eisen te
voldoen inzake reactie bij brand :

Vloeren

Verticale wanden

Plafonds en
Valse plafonds

Technische lokalen, stookplaats
Liftschachten en machinekamers

A0

A0

A0

Evacuatiewegen

A2

A1

A1

Liftkooien

A3

A2

A2

Zalen en gemeenschappelijke
lokalen

A3

A2

A1

Binnentrappenhuizen (m.i.v. van
sassen en ovenlopen)
Huishoudelijke keukens

Andere lokalen:
-

in de HG

A3

A3

A2

-

in de MG

A4

A4

A2

-

in de LG

A4

A4

A2

De nieuwe bekledingen van vloeren, verticale wanden en plafonds dienen aan volgende eisen te
voldoen inzake reactie bij brand :

Vloeren

Verticale wanden

Plafonds en
Valse plafonds

Technische lokalen, stookplaats
Liftschachten en machinekamers

A2FL-s1

A2-s1,d0

A2-s1,d0

BFL-s2

B-s3,d1

B-s3,d1

Liftkooien

CFL-s2

C-s3,d1

C-s3,d1

Zalen en gemeenschappelijke

CFL-s2

C-s3,d1

B-s3,d1

Evacuatiewegen
Binnentrappenhuizen (m.i.v.
sassen en ovenlopen)
Huishoudelijke keukens
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lokalen
Andere lokalen:
-

in de HG

DFL-s2

D-s3,d1

C-s3,d1

-

in de MG

EFL

E-d2

C-s3,d1

-

in de LG

EFL

E-d2

C-s3,d1

Brandbare wandversieringen (tapijten, houten planchetten tegen muren en plafonds, doeken, vlaggen,
camouflagenetten of andere versieringen tegen muren en plafond) zijn verboden in de
gemeenschappelijke lokalen, in de trappenhuizen en in de evacuatiewegen.
Er mogen geen versieringen of gordijnen aanwezig zijn nabij elektrische verwarmingstoestellen en
gaskachels.
Er mag enkel onbrandbare of zelfdovende isolatie gebruikt worden.

Constructievoorschriften voor bijzondere lokalen

Artikel 302 Kelders
In de kelders, met uitzondering van kamers/studio’s waarvan het plafond hoger ligt dan 1 m
boven het maaiveld, mogen zich geen kamers/studio’s bevinden bestemd voor het
overnachten van personen.
In de kelders mag geen brandbaar materiaal of afval opgestapeld worden tenzij deze opslag
gebeurt in een ruimte die brandwerend afgescheiden is ten opzichte van de overige lokalen
van het gebouw met wanden en deuren met Rf 1/2 uur.
Een plan of duidelijke schets van de kelderverdieping moet in de onmiddellijke nabijheid van de
trappen die er naartoe leiden opgehangen worden.
Dit plan - op schaal getekend en steeds bijgewerkt overeenstemmende de werkelijkheid - moet
de indeling van de lokalen in de kelderverdieping aanduiden, evenals hun gebruik en
bestemming. De plaats van de lokalen met een hoger brandrisico moeten op het plan zeer
goed aangeduid worden (vb. stookplaats, gasmeter, stookolietank, enz...). Bovendien moet de
plaats waar het plan is opgehangen, op dit plan of schets, op een opvallende wijze aangeduid
en vermeld zijn.

Artikel 303 Technisch lokaal
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen dient een compartiment te vormen met
wanden Rf 1 h en een deur Rf 1/2 h.

Artikel 304 Stookplaatsen, brandstofplaatsen
Is het totaal nuttig warmtevermogen van de generatoren opgesteld in de stookplaats groter dan 30 kW
maar kleiner dan 70 kW, dan wordt dit lokaal beschouwd als een technisch lokaal (zie art. 291).
Is het totaal nuttig warmtevermogen van de generatoren opgesteld in de stookplaats gelijk aan of
groter dan 70 kW dient de stookplaats te voldoen aan de norm NBN B 61-001.
De wanden die de stookplaats en de brandstofopslagplaats van elkaar en van de rest van het gebouw
scheiden moeten een Rf 1 uur hebben. De deur die de stookplaats van andere lokalen scheidt, moet
zelfsluitend zijn en een Rf 1/2 uur hebben.
Beide lokalen dienen elk voor hun specifieke doeleinden voorbehouden en voorzien van een degelijke
onder- en bovenverluchting, rechtstreeks naar buiten.
De opslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen binnen het gebouw moeten zodanig vloeistofdicht
ingekuipt worden, dat de inhoud van de houder binnen deze inkuiping kan opgevangen worden. Dit
voorschrift geldt niet voor dubbelwandige tanks.
De brandstoftoevoer moet afsluitbaar zijn buiten de stookruimte.
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Artikel 305 Gassen
Binnen het gebouw mogen geen gasflessen aanwezig zijn. In kelders mogen geen gasflessen
bewaard worden, zelfs niet als ze leeg zijn. Lege gasflessen moeten in openlucht bewaard
worden.
De eventuele installaties voor opslag en ontspanning van vloeibaar petroleumgas, gebruikt
voor de verwarming van het gebouw, dienen buiten het gebouw te liggen.
Gasflessen moeten steeds rechtop staan en beschermd worden tegen weersinvloeden (zon,
regen, …).
De gasmeters dienen opgesteld te staan in een apart lokaal met wanden Rf 1 h en een deur Rf
1/2 h. Dit lokaal dient afdoende te worden verlucht rechtstreeks tot in de buitenlucht (boven- en
onderverluchting) en bij voorkeur in tegenovergestelde zones van het lokaal. Indien er geen
apart lokaal beschikbaar is, dient de gasmeter afgekast te worden met brandwerende platen Rf
1 h en een toegangsluik Rf 1/2 h. Deze kast dient eveneens voorzien te worden van een
degelijke onder- en bovenverluchting, rechtstreeks naar buiten.
Gasleidingen worden uitgevoerd in metaal of koper. Al de gasleidingen moeten geel
geschilderd worden.
De installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen dienen te voldoen aan de
reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap. De installaties voor brandbaar
gas lichter dan lucht voldoen tevens aan de normen NBN D 51-001, NBN D 51-003 en NBN D
51-004.

Artikel 306 Keukens, vuilnislokalen en kooktoestellen
Keukens en vuilnislokalen moeten van elkaar en van de rest van het gebouw gescheiden zijn door
wanden met Rf 1 uur en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met Rf 1/2 uur.
Kookfornuizen moeten zo gebouwd zijn of opgesteld dat de temperatuur van de wand waarop ze
rusten 50°C niet kan overschrijden, zoniet moeten de wanden onbrandbaar zijn.
Tijdens het gebruik mogen de kooktoestellen niet zonder toezicht achtergelaten worden.
Eventuele elektrische kookfornuizen met groot vermogen moeten duurzaam bevestigd zijn en
mogen niet met soepele kabel aangesloten worden.
Kleine verplaatsbare kooktoestellen zijn verboden op de kamers.
Kooktoestellen op gas zijn enkel toegelaten in studio’s, niet in kamers. Eventuele gasfornuizen
moeten duurzaam bevestigd worden en aangesloten op het distributienet.
Keukens dienen voorzien te zijn van een goede verluchting, rechtstreeks naar buiten.
Metalen afvalbakken met goed sluitend deksel zijn verplicht in de keuken.
De dampkappen dienen regelmatig gereinigd te worden.

Artikel 307 Papierbakjes
Papierbakjes moeten uit onbrandbaar materiaal (voorkeur metaal) vervaardigd zijn.
Uitrusting van de inrichting

Artikel 308 Elektrische installatie
Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie dienen te voldoen aan
de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).

Artikel 309 Veiligheidsverlichting
De veiligheidsverlichting dient te voldoen aan de voorschriften van de normen NBN EN 1838, C 71100 en NBN EN 60598-222.
Veiligheidsverlichting dient te worden voorzien in de gemeenschappelijke lokalen (refters, keuken,
enz…), nabij de uitgang en eventuele nooduitgangen, de evacuatiewegen, in de lift, in het trappenhuis
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op elk niveau, in de kelder en boven de keldertrap, in de stookplaats, nabij de voornaamste borden
van de elektrische installatie en verder zodanig dat een veilige evacuatie kan gebeuren bij het
uitvallen van de normale elektrische installatie.
Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan
moet de voeding geschieden door één of meer autono(o)m(e) stroombron(nen).

Artikel 310 Verwarmingsinstallaties en rookkanalen
De verwarmingsinstallaties moeten beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande
reglementeringen en normen. Ze moeten geplaatst worden volgens de code van goed vakmanschap
en steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren, zodat ze voldoende veiligheid
verzekeren.
De individuele verwarmingstoestellen die nog toegelaten worden zijn aardgaskachels van het gesloten
type en elektrische verwarmingstoestellen, die geen zichtbare elektrische weerstand bevatten. Alle
andere individuele verwarmingstoestellen zijn verboden.
De afvoer van de verbrandingsgassen moet gebeuren langs vaste, onbrandbare leidingen die steeds
een stijgend verloop kennen en waarvan de trek niet negatief beïnvloed kan worden door de
atmosferische omstandigheden.
De gebruikte materialen bezitten een voldoende mechanische weerstand, zijn bestand tegen
temperaturen waaraan zij onderworpen worden en weerstaan aan de inwerking van de
verbrandingsproducten.
Aluminium mag enkel voor gasvormige brandstoffen worden aangewend.
De rookkanalen mogen nergens in aanraking komen met brandbare materialen. Een
veiligheidsafstand van 15 cm moet worden aangehouden tenzij een effectieve, brandvrije thermische
isolatie is aangebracht.

Artikel 311 Liften en goederenliften
De liften en goederenliften dienen te voldoen aan hoofdstuk 6 van de desbetreffende bijlage (2, 3 of 4
afhankelijk van de hoogte van het gebouw) van het K.B. van 7/7/94 (aangepast 19/12/97 en 4/4/03).

Artikel 312 Melding
Vanuit elke kamerwoning moet de melding van brand of van ander gevaar terstond aan de
hulpdiensten kunnen gedaan worden. Daartoe dient een voor éénieder bereikbaar telefoontoestel
aanwezig te zijn. Bij elk toestel dient een bericht over zijn bestemming en gebruiksaanwijzing (te
vormen oproepnummer) bij brand te worden voorzien.
GSM’s worden toegelaten.

Artikel 313 Alarm
Kamerwoningen met een bezetting van méér dan 2 personen moeten voorzien zijn van een degelijke
alarminstallatie bestaande uit een geluidsinstallatie, die goed hoor- en herkenbaar is in gans het
gebouw. De alarminstallatie moet werken op de normale elektrische voeding en op een noodvoeding.
Zij moet kunnen bediend worden door brandmeldknoppen die minimaal moeten geplaatst zijn nabij de
uitgangen op elk niveau.

Artikel 314 Detectie
In alle kamers/studio’s, in de trappenhuizen op elk niveau en in de gangen dienen autonome
detectoren te worden geplaatst. Indien geen automatische detectie gevraagd is dienen de batterijen
van de detectoren jaarlijks vervangen te worden.
Kamerwoningen met een bezetting van meer dan 10 personen, verdeeld over meerdere verdiepingen,
moeten bijkomend voorzien zijn van een automatische detectie-installatie, bestaande uit detectors,
een centrale en alarmeringsmiddelen.
De detectors moeten aangepast zijn aan het brandrisico. De detectors en de meldingscentrale moeten
goedgekeurd zijn door een erkend organisme.
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De automatische detectie-installatie moet tenminste éénmaal per jaar gecontroleerd worden door de
bevoegd installateur. Een defect aan de installatie moet onmiddellijk hersteld worden. De uitbater is
verantwoordelijk voor de goede werking van de installatie.

Artikel 315 Brandbestrijdingsmiddelen
In de kamerwoningen moeten de nodige brandbestrijdingsmiddelen, te bepalen door de bevoegde
brandweerdienst, worden aangebracht. De brandbestrijdingsmiddelen moeten steeds in goede staat
van werking en onderhoud verkeren. Ze moeten beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd,
gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.
Op elk niveau waar kamers of studio’s verhuurd worden, in het gemeenschappelijk lokaal of keuken
evenals op de plaatsen met een verhoogd risico op brand dient een snelblustoestel met min. 6 kg
ABC-poeder of een gelijkwaardig ander blustoestel (met aan het risico aangepast blusmiddel) te
worden opgehangen.
Op de brander CV (indien deze gestookt wordt met vloeibare of vaste brandstoffen) dient een
automatische poederblusinstallatie met min 12 kg ABC-poeder te worden aangebracht.
In het gemeenschappelijk lokaal of keuken dient een blusdeken te worden opgehangen.
In kamerwoningen met meer dan 5 kamers en/of studio’s dient een muurhaspel met axiale voeding,
die voldoet aan de norm EN 671-1, dient te worden voorzien nabij de hoofdingang en op de derde
bouwlaag. Ieder punt van het gebouw moet kunnen bereikt worden door de waterstraal van de
straalpijp.
Een ondergrondse hydrant dient aanwezig te zijn op minder dan 200 m van de ingang van het
gebouw.

Onderhoud en controle

Artikel 316
De technische uitrusting van de kamerwoning moet in goede staat worden gehouden.
Volgende installaties moet de uitbater periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP)
hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een daartoe erkend organisme (EO):

Installatie

Controleorgaa
Periodiciteit
n

Liften en goederenliften

EO

Driemaandelijks

Laagspanning

EO

Vijfjaarlijks

Centrale verwarming (met stookolie)

BI

Jaarlijks

Centrale verwarming (met gas)

BI

Tweejaarlijks

Schouwen

BP

Jaarlijks

Elektrische melding, waarschuwing en alarm

EO

Jaarlijks

Elektrische detectie

EO

Jaarlijks

Snelblusmiddelen

BI

Jaarlijks

Muurhaspels

BI

Driejaarlijks

Gasinstallatie en gastoestellen

BI/EO

Jaarlijks

Gashouders (tanks > 300 l) + opstelplaats

EO

Vijfjaarlijks
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Veiligheidsverlichting

EO

Jaarlijks

Wijzigingen aan bestaande installaties dienen het voorwerp uit te maken van een nieuwe keuring door
een organisme zoals hierboven vermeld.
Buiten deze vastgelegde controles dient de uitbater, periodisch, de goede werking van de installatie te
controleren en de gegevens vast te leggen in een logboek. Dit logboek moet kunnen voorgelegd
worden bij de mogelijke brandveiligheidscontrole.

Artikel 317
De bewoners en het eventuele personeel dienen te beschikken over richtlijnen, waarin minstens
volgende punten zijn vastgelegd:


De wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand



De wijze van verwittiging van de bevoegde hulpdiensten



De wijze van alarmering, waardoor de evacuatie van het gebouw bevolen wordt



De hun toegewezen taken voor de eerste brandbestrijding en in geval van alarm het bewerken
van de geleide en veilige evacuatie van de verblijvenden.

Ingeval van anderstalige bewoners, dienen deze richtlijnen vertaald te worden in de verschillende
landstalen van de bewoners.

Artikel 318
In kamerwoningen moet in iedere kamer/studio en in gemeenschappelijke lokalen goed zichtbare en
duidelijke onderrichtingen voorhanden zijn die de aanbevelingen inzake brandpreventie en gedrag bij
brand bevatten.

3. Kamerwoning met max 2 kamers/studio’s en max 4 bewoners
Artikel 319 Aanduiding uitgangen
De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang, evenals de richting van de wegen,
uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, dienen te voldoen aan de bepalingen
betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
Voor alle bouwlagen dient het volgnummer duidelijk te worden aangebracht op de overlopen en in de
vluchtruimten bij het trappenhuizen en liften.

Artikel 320 Evacuatiewegen
De evacuatiewegen moeten oordeelkundig verdeeld zijn over het gebouw en moeten een vlugge en
gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken.
Indien de kamerwoningen zich bevinden op de derde bouwlaag of hoger, dient een tweede vluchtweg
te worden voorzien welke voldoet aan artikel 299 dit hoofdstuk.

Artikel 321 Plaats – verdeling – breedte
De plaats, de verdeling en de breedte van de evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen
moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken. De deuren,
evacuatiewegen, trappen en nooduitgangen moeten een minimale nuttige breedte van 0,8 m hebben
en een minimale hoogte van 2 m.
Voor trappen kan een afwijking toegestaan worden op de breedte tot 0,6 m.

Artikel 322 Wanden van de evacuatiewegen
Indien de kamerwoningen zich bevinden op de derde bouwlaag of hoger, dienen de evacuatiewegen
te voldoen aan artikel artikel 295 van dit hoofdstuk

Artikel 323 Trappen

Zonale Politiecodex GLM versie 01/01/2014

81

De kamerwoningen dienen te beschikken over vaste trappen. Zoldertrapjes (steektrapjes) worden niet
aanvaard.

Artikel 324 Eisen op gebied van reactie bij brand
Brandbare versieringen (tapijten, houten planchetten tegen muren en plafonds, doeken, vlaggen,
camouflagenetten of andere versieringen tegen muren en plafond) in de gemeenschappelijke lokalen
en in de evacuatiewegen zijn verboden.
Geen versieringen of gordijnen nabij elektrische verwarmingstoestellen en gaskachels.
Er mag enkel onbrandbare of zelfdovende isolatie gebruikt worden.

Artikel 325 Kooktoestellen
Kookfornuizen moeten zo gebouwd zijn of opgesteld dat de temperatuur van de wand waarop
ze rusten 50°C niet kan overschrijden, zoniet moeten de wanden onbrandbaar zijn.
Tijdens het gebruik mogen de kooktoestellen niet zonder toezicht achtergelaten worden.
Eventuele elektrische kookfornuizen met groot vermogen moeten duurzaam bevestigd zijn en
mogen niet met soepele kabel aangesloten worden.
Kleine verplaatsbare kooktoestellen zijn verboden op de kamers.
Kooktoestellen op gas zijn enkel toegelaten in studio’s, niet in kamers. Eventuele gasfornuizen
moeten duurzaam bevestigd worden en aangesloten op het distributienet.

Artikel 326 Papierbakjes
Papierbakjes moeten uit onbrandbaar materiaal (voorkeur metaal) vervaardigd zijn.

Artikel 327 Liften en goederenliften
De liften en goederenliften dienen te voldoen aan hoofdstuk 6 van de desbetreffende bijlage (2, 3 of 4
afhankelijk van de hoogte van het gebouw) van het K.B. van 7/7/94 (aangepast 19/12/97 en 4/4/03).

Artikel 328 Verwarmingsinstallaties
De verwarmingsinstallaties moeten beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande
reglementeringen en normen. Ze moeten geplaatst worden volgens de code van goed vakmanschap
en steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren, zodat ze voldoende veiligheid
verzekeren.
De individuele verwarmingstoestellen die nog toegelaten worden zijn aardgaskachels van het gesloten
type en elektrische verwarmingstoestellen, die geen zichtbare elektrische weerstand bevatten. Alle
andere individuele verwarmingstoestellen zijn verboden.

Artikel 329 Veiligheidsverlichting
De veiligheidsverlichting dient te voldoen aan de voorschriften van de normen NBN L 13-005, C 71100 en C 71-598-222.
Veiligheidsverlichting (met een horizontale verlichtingssterkte van ten minste 1 lux ter hoogte van de
grond of van traptreden, in de as van de vluchtweg en op plaatsen van de vluchtweg waar een
gevaarlijke toestand bestaat, bedraagt de minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux) dient
minimaal te worden voorzien in de gemeenschappelijke lokalen (refters, keuken, enz…), nabij de
uitgang en eventuele nooduitgangen, de evacuatiewegen, in de lift, in het trappenhuis op elk niveau,
in de kelder en boven de keldertrap, in de stookplaats, nabij de voornaamste borden van de
elektrische installatie en verder zodanig dat een veilige evacuatie kan gebeuren bij het uitvallen van
de normale elektrische installatie.
Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan
moet de voeding geschieden door één of meer autono(o)m(e) stroombron(nen).

Artikel 330 Melding
Er dient een telefoontoestel aanwezig te zijn voor de melding van brand. Bij elk toestel dient een
bericht over zijn bestemming en gebruiksaanwijzing (te vormen oproepnummer) bij brand te worden
voorzien. GSM’s worden toegelaten
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Artikel 331 Detectie
In alle kamers/studio’s en in de evacuatiewegen moeten autonome detectoren te zijn geplaatst.
Jaarlijks dienen de batterijen vervangen te worden.

Artikel 332 Brandbestrijdingsmiddelen
Er dient minimaal één snelblustoestel met min. 6 kg ABC-poeder of een gelijkwaardig ander
blustoestel (met aan het risico aangepast blusmiddel) te worden opgehangen. Op de brander CV
(indien deze gestookt wordt met vloeibare of vaste brandstoffen) dient een automatische
poederblusinstallatie met min 12 kg ABC-poeder te worden aangebracht.
Een ondergrondse hydrant dient aanwezig te zijn op minder dan 200 m van de ingang van het
gebouw.

Artikel 333 Onderhoud en controle
De technische uitrusting van de kamerwoning moet in goede staat worden gehouden.
Volgende installaties moet de uitbater periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP)
hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een daartoe erkend organisme (EO):

Installatie

Controleorgaa
Periodiciteit
n

Liften en goederenliften

EO

Driemaandelijks

Laagspanning

EO

Vijfjaarlijks

Centrale verwarming (met stookolie)

BI

Jaarlijks

Centrale verwarming (met gas)

BI

Tweejaarlijks

Schouwen

BP

Jaarlijks

Elektrische melding, waarschuwing en alarm

EO

Jaarlijks

Elektrische detectie

EO

Jaarlijks

Snelblusmiddelen

BI

Jaarlijks

Muurhaspels

BI

Driejaarlijks

Gasinstallatie en gastoestellen

BI/EO

Jaarlijks

Gashouders (tanks > 300 l)

EO

Vijfjaarlijks

Veiligheidsverlichting

EO

Jaarlijks

Wijzigingen aan bestaande installaties dienen het voorwerp uit te maken van een nieuwe keuring door
een organisme zoals hierboven vermeld.
Buiten deze vastgelegde controles dient de uitbater, periodisch, de goede werking van de installatie te
controleren en de gegevens vast te leggen in een logboek. Dit logboek moet kunnen voorgelegd
worden bij de mogelijke brandveiligheidscontrole.

Artikel 334 Richtlijnen
De bewoners en het eventuele personeel dienen te beschikken over richtlijnen, waarin minstens
volgende punten zijn vastgelegd:


De wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand



De wijze van verwittiging van de bevoegde hulpdiensten



De wijze van alarmering, waardoor de evacuatie van het gebouw bevolen wordt
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De hun toegewezen taken voor de eerste brandbestrijding en in geval van alarm het bewerken
van de geleide en veilige evacuatie van de verblijvenden.

Ingeval van anderstalige bewoners, dienen deze richtlijnen vertaald te worden in de verschillende
landstalen van de bewoners.

Artikel 335
In kamerwoningen moet in iedere kamer/studio en in gemeenschappelijke lokalen goed zichtbare en
duidelijke onderrichtingen voorhanden zijn die de aanbevelingen inzake brandpreventie en gedrag bij
brand bevatten.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 336
De tekst van dit hoofdstuk wordt bij de vergunning gevoegd. De verhuurder moet op zijn beurt
de tekst ter kennisgeving van de bewoners uithangen.

Artikel 337
De burgemeester of zijn afgevaardigde, de politiediensten en de brandweerdiensten houden
toezicht en controle op de naleving van dit reglement.

Artikel 338 Afwijkingen
Op verzoek van de verantwoordelijke uitbater van het tehuis (eigenaar, uitbater, enz...), na
eventueel advies van zijn veiligheidsdienst kan de burgemeester afwijkingen toestaan op dit
kamerreglement voor de bestaande inrichtingen. De burgemeester wint vooraf advies in van de
gemeentelijke brandweerdienst, die verslag uitbrengt.
De verzoeker van de afwijking dient een gemotiveerd dossier, gedetailleerde plans en een
verklarende nota in bij het schepencollege met de vermelding van de punten waaraan hij niet
kan voldoen. De verzoeker dient voorstellen aan te geven welke minimaal een gelijkwaardig
veiligheidsniveau garanderen. Voor bestaande kamerwoningen mag op maximaal twee punten
een afwijking gevraagd worden.
Dit dossier bevat alle inlichtingen nodig voor het onderzoek van de aanvraag tot afwijking.
Eventueel worden technisch verantwoorde termijnen tot uitvoering van de noodzakelijke
aanpassingswerken voorgesteld.
Die afwijkingen mogen geen betrekking hebben op punten die door andere wets- of
verordeningsbepalingen geregeld worden.

Artikel 339
Wanneer de uitbater van een kamerwoning of studentenhuis immers niet beschikt over een
vergunning, kan deze inbreuk gestraft worden met de sluiting van het gebouw.

Artikel 340 tem 43294

94
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Deel 8 DIVERSE BEPALINGEN 95
HST 1 Gemengde inbreuken
Artikel 433
Het is verboden, zoals omschreven in artikel 526 van het Strafwetboek: vernielen, neerhalen,
verminken of beschadigen van:
-grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
-monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare
versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
-monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of
andere openbare gebouwen zijn geplaatst

Artikel 434
Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 537 van het Strafwetboek: kwaadwillig een of meer
bomen omhakken of zodanig snijden, verminken of ontschorsen dat zij vergaan, of een of meer enten
vernielen.

Artikel 435
Het is verboden,zoals omschreven in het artikel 545 van het Strafwetboek: geheel of ten dele
grachten dempen, levende of dode hagen afhakken of uitrukken, landelijke of stedelijke afsluitingen,
uit welke materialen ook gemaakt, vernielen; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of
erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatsen of verwijderen

Artikel 436
Het is verboden,zoals omschreven in het artikel 559,1° van het Strafwetboek : buiten de gevallen
omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen
opzettelijk beschadigen of vernielen.

Artikel 437
Het is verboden,zoals omschreven in het artikel 563,2°van het Strafwetboek: opzettelijk beschadigen
stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt.

Artikel 438
Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 563,3° van het Strafwetboek is verboden : Daden van
feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits de daders niemand gewond of geslagen hebben en mits de
feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder opzettelijk, doch zonder
het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen

Artikel 439
Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 534bis van het Strafwetboek : zonder toestemming
graffiti aanbrengen op roerende of onroerende goederen

Artikel 440
Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 534ter van het Strafwetboek : opzettelijk andermans
onroerende eigendommen beschadigen

Artikel 440-196
Het is verboden, zoals omschreven in artikel 563 bis van het Strafwetboek om zich ,behoudens
andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen te begeven met het
gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen
95
96
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begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en
wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.

Artikel 440-297
Het is verboden,zoals omschreven in art. 521, 3de lid, van het Strafwetboek, wagens, wagons en
motorvoertuigen geheel of gedeeltelijk te vernielen, of onbruik te maken met het oogmerk om te
schaden

HST 2 Begraafplaatsen en lijkbezorging (niet van toepassing in Laakdal en
Meerhout)98

A. Pleegvormen welke de begraving voorafgaan.
Art. 441
De burgemeester kan beslissen dat hij of zijn gemachtigde de kisting zal bijwonen en toezicht zal
houden op de voorschriften inzake doodskisten en lijkwaden.
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na kisting niet meer geopend
worden.

Art. 442
De aangever regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begrafenis. Bij
ontstentenis daaraan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan op kosten van de
nalatenschap.
De teraardebestellingen van de stoffelijke resten zijn mogelijk op weekdagen van 09u00 tot 16u00 en
voor gecremeerde lichamen tot 18u00, en op zaterdagen van 09u00 tot 13u00, uitgezonderd op
feestdagen. Onverminderd voorgaande bepaling moeten alle teraardebestellingen ten laatste één uur
voor zonsondergang aanvangen99.
Voor de plaats en het tijdstip moeten betrokkenen zich schikken naar de beslissingen van de
burgemeester of zijn aangestelde.
Er moet vooraf een toelating tot begraven bekomen zijn de burgemeester of zijn gemachtigde.

Art. 443
De teraardebestellingen van de stoffelijke resten hebben plaats op één van de gemeentelijke
begraafplaatsen.
Adressenlijst Geelse begraafplaatsen100:

Locatie
Ten Aard
Ten Aard kerk
Holven
Larum
Punt
Winkelomheide
Stelen

Adres
Broekstraat
Vaartstraat
Zandhoefstraat
Larumseweg
St.-Kristoffelstraat
Kemeldijk
Stelen
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Zammel
Zammel kerk
Bel kerk
Bel
Eikenvelden
St.-Dimpna

Veestraat
Zammelseweg
Bel
Hoogstraat
Borgstad
Rijn

Art. 444
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium
of de asverstrooiing van
a) de personen die in de gemeente overleden zijn of er dood aangetroffen zijn
b) de personen die buiten de gemeente overleden zijn of daar werden aangetroffen, maar die zijn
ingeschreven in haar bevolkings- vreemdelingen- of wachtregister.
c) de personen die een grondvergunning bezitten.
d) de personen die werkelijk in de gemeente verblijven, maar die omwille van hun persoonlijk statuut
vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters en als dusdanig gelijkgesteld worden met de
personen die werkelijk zijn ingeschreven
e) de personen die omwille van opvang en verzorging buiten de stad verblijven, maar de laatste 20
jaar voor hun uitschrijving uit de bevolkingsregisters ononderbroken in Geel hebben gewoond.
f) andere dan de hiervoor vermelde personen wanneer de aanvraag daartoe wordt gedaan en mits
toelating tot begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen werd gegeven door de burgemeester.
Op begravingen, bijzettingen of asverstrooiingen van personen die zich niet bevinden in één van de
volgende gevallen
a) de personen die zijn ingeschreven in het bevolkings- vreemdelingen- of wachtregister van de stad
b) de personen die werkelijk in de gemeente verblijven, maar die omwille van hun persoonlijk statuut
vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters en als dusdanig gelijkgesteld worden met de
personen die werkelijk zijn ingeschreven
c) de personen die omwille van opvang en verzorging buiten de stad verblijven, maar de laatste 20
jaar voor hun uitschrijving uit de bevolkingsregisters ononderbroken in Geel hebben gewoond.
wordt een belasting geheven conform het belastingreglement.
De nodige bewijsstukken worden door de aanvragers voorgelegd.

Art. 445
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk
a)van 08:00 uur tot 18 uur van 1 oktober tot en met 31 maart
b)van 08:00 uur tot 21 uur van 1 april tot en met 30 september
behoudens afwijkingen die door de burgemeester vastgesteld zijn.

Art. 446
Alle handelingen waardoor de orde verstoord wordt of waardoor de eerbied aan de doden verstoord
wordt, zijn verboden op de begraafplaatsen.
Het is in het bijzonder verboden:
a) zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de vastgestelde openingstijden;
b) op de begraafplaats of de aanhorigheden aanplakbrieven, reclame, opschriften,
grafschriften of voorwerpen aan te brengen, behoudens in de gevallen die
wettelijk, decretaal of reglementair bepaald zijn;
c) op de begraafplaats of de aanhorigheden goederen te koop aan te bieden of zijn
diensten aan te bieden;
d) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te
betreden of op welke wijze dan ook te beschadigen;
e) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te
beschadigen;
f) binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden afval achter te
laten, met uitzondering van afval uitsluitend voortvloeiend uit het onderhoud en
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g)

h)

i)

j)
k)
l)
m)

1.

versiering van graven. Dit afval moet gedeponeerd worden op de daartoe
bestemde plaatsen;
zich op de begraafplaats of de aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet
overeenstemt met de ernst en de stilte van de plaats en met de eerbied
verschuldigd aan de doden;
met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, behalve voor houders van een
mindervalidenkaart of tenzij om uitzonderlijke redenen waarvan toestemming
wordt verleend door de burgemeester;
vergezellende honden of andere huisdieren te laten loslopen op de
begraafplaatsen. De honden moeten aan een leiband die niet langer mag zijn dan
anderhalve meter.
op gedenktekens, monumenten of afsluitingen te klauteren;
op de begraafplaatsen aanwezig te zijn in staat van dronkenschap;
kinderen zonder toezicht te laten lopen of spelen;
betogingen te organiseren op de begraafplaatsen die vreemd zijn aan de gewone
dienst of de begraafplaats.

Begravingen

Art. 447
Volgende begraafvormen zijn mogelijk op de gemeentelijke begraafplaatsen
a) begraving van een stoffelijk overschot in volle grond
b) begraving van een asurne in volle grond
c) begraving van een asurne in het urnenveld
d) bijzetting van een asurne in het columbarium
e) uitstrooiing van de as op de strooiweide

Art. 448
De plaats van begraving wordt bepaald door de burgemeester of zijn gemachtigde, volgens plan en
de begravingen worden in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dat plan wijst per begraafplaats de
parken en in voorkomend geval de percelen aan voor de strooiweide en voor de begraving
a. in gewone graven in niet-geconcedeerde grond,
b. in gewone graven in geconcedeerde grond,
c. in kindergraven voor kinderen van 0 tot 2 jaar,
d. in kindergraven voor kinderen van 3 tot 6 jaar,
e. in het urnenveld,
f. via bijzetting in de nissen van het columbarium.
Het plan van minstens één van de gemeentelijke begraafplaatsen wijst een park aan dat
voorbehouden is voor begravingen van belijders van de islamitische godsdienst, waarbij bij de
intekening van de percelen en de begraving rekening gehouden wordt met de moslimvoorschriften
betreffende begravingen.
Het plan van minstens één van de gemeentelijke begraafplaatsen wijst een park aan dat
voorbehouden is voor begravingen van foetussen die de levensvatbaarheidsgrens niet bereikten, de
foetusweide.

Art. 449
Uitsluitend de gemeentelijk aangestelde is ertoe bevoegd:
a) een volgnummer aan te brengen op de kist, lijkwade of de urne;
b) de as uit te strooien;
c) de kist, lijkwade of de urne in de kuil, het urnengraf of het columbarium te plaatsen;
d) een graf te delven voor begravingen of bijzettingen in volle grond en de kuil te vullen;
e) het urnengraf te openen, de urne in het urnengraf te plaatsen en het urnengraf te
sluiten;
f) de nis in een columbarium te openen, de urne in een nis te plaatsen en de nis af te
sluiten.
De gemeentelijk verantwoordelijke bepaalt de wijze waarop deze handelingen gebeuren.
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Art. 450
De afmetingen van een perceel voor begraving op de foetusweide van een foetus die de wettelijke
levensvatbaarheidsgrens niet bereikte zijn 0,60 m breed en 0,70 m lang.
De afmetingen van een perceel voor begraving in een kindergraf van
 een foetus die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens niet bereikte of
 een niet-gecremeerd lichaam van een persoon die de wettelijke
levensvatbaarheidsgrens bereikte en van minder dan drie jaar of
 een asurne van een gecremeerd lichaam van een persoon die de wettelijke
levensvatbaarheidsgrens bereikte en van minder dan drie jaar
zijn 0,60 m breed en 0,90 m lang.
De afmetingen van een perceel voor begraving in een kindergraf van
 een niet-gecremeerd lichaam van een persoon die de wettelijke
levensvatbaarheidsgrens bereikte en van minder dan zeven jaar of
 een asurne van een gecremeerd lichaam van een persoon die de wettelijke
levensvatbaarheidsgrens bereikte en van minder dan zeven jaar
zijn 0,60 m breed en 1,40 m lang.
De afmetingen van een perceel voor begraving in een gewoon enkel graf in niet-geconcedeerde grond
van
 een niet-gecremeerd lichaam of
 een asurne
zijn 1,20 m breed en 2,20 m lang.
De afmetingen van een perceel voor begraving in een gewoon enkel graf in geconcedeerde grond
van
 een niet-gecremeerd lichaam of
 een asurne of
 een niet-gecremeerd lichaam en een asurne (dubbele concessie) of
 twee asurnen (dubbele concessie) of
 een niet-gecremeerd lichaam en twee asurnen (driedubbele concessie) of
 drie asurnen (driedubbele concessie)
zijn 1,20 m breed en 2,20 m lang.
De afmetingen van een perceel voor begraving in een gewoon dubbel graf in geconcedeerde grond
van
 twee niet-gecremeerde lichamen (dubbele concessie) of
 een niet-gecremeerd lichaam en een asurne (dubbele concessie) of
 twee asurnen (dubbele concessie) of
 twee niet-gecremeerd lichamen en een asurne (driedubbele concessie) of
 een niet-gecremeerd lichaam en twee asurnen (driedubbele concessie) of
 drie asurnen (driedubbele concessie)
zijn 2,40 m breed en 2,20 m lang.
De afmetingen van een perceel voor begraving in een gewoon driedubbel graf in geconcedeerde
grond van
 drie niet-gecremeerde lichamen (driedubbele concessie) of
 twee niet-gecremeerde lichamen en een asurne (driedubbele concessie) of
 een niet-gecremeerd lichaam en twee asurnen (driedubbele concessie) of
 drie asurnen
zijn 3,60 m breed en 2,20 m lang.
De afmetingen van een perceel voor begraving op het urnenveld van
 één asurne of
 twee asurnen
zijn 0,70 m breed en 0,70 m of 1 m lang.
De binnenafmetingen van een nis in het columbarium zijn
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 0,24 m breed, 0,43 m lang en 0,36 m hoog voor de rechthoekige nissen
 0,18 m breed, 0,38 m lang en 0,31 m hoog voor de zeshoekige nissen
Er kunnen maximum twee asurnen bijgezet worden in een nis van het columbarium.

Art. 451
Een niet-geconcedeerd graf wordt minstens 10 jaar bewaard.
Behoudens de wettelijke procedure, wordt de ontruiming van niet-geconcedeerde gronden
gecommuniceerd via
 de gemeentelijke website
 het gemeentelijk infoblad

Art. 452
De omzetting van een niet-geconcedeerde begraving naar een geconcedeerde begraving is
uitgesloten.

2.

Concessies

Art. 453
De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurne en de bijzetting van een
asurne in een columbarium kunnen het voorwerp uitmaken van een concessie.

3.1 Verlenen van concessies
Art. 454
In geen geval mag er een concessie verleend worden op een plaats die bestemd is voor de nietgeconcedeerde gronden.

Art. 455
Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een
verkoop in. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die welke
waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn onoverdraagbaar. De concessies zijn niet uitbreidbaar.
Het wijzigen van een begunstigde van een concessie op gezamenlijk verzoek van de in leven en
gezond van geest zijnde
a) concessiehouder
b) begunstigden van de concessie
kan slechts mits voorafgaande toelating van de burgemeester en omwille van ernstige redenen.
De nodige bewijsstukken voor het niet in staat zijn de wil te kennen te geven van één van
voorgenoemden worden door de aanvragers voorgelegd.

Art. 456
Er kunnen geen concessies verleend worden vóór het overlijden, behoudens in het kader van een
meervoudige concessie waarbij de eerste onmiddellijk benut wordt voor een overleden persoon.

Art. 457
De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen tot het beëindigen van concessies bij
toepassing van een procedure verwaarlozing.
De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Zij
vermeldt de identiteit van de aanvragers en van de begunstigde(n).
De concessies worden verleend voor 30 jaar.
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De concessies worden verleend onder de in het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals die
gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag.

Art. 458
Een concessie kan worden aangevraagd voor de begraving van maximum drie stoffelijke overschotten
(gecremeerde of niet-gecremeerde lichamen) in volle grond, of voor de begraving van maximum twee
asurnen in het urnenveld, of voor de bijzetting van maximum twee asurnen in het columbarium.
Bij een dubbele concessie in het urnenveld worden beide urnen in eenzelfde urnengraf begraven.
Bij een dubbele concessie in het columbarium worden beide urnen in eenzelfde nis begraven.

Art. 459
De concessie neemt een aanvang op de datum van begraving of bijzetting.

3.2 Hernieuwing van concessies (met of zonder bijbegraving)101
Art. 460102
Behoudens de wettelijke procedure, wordt de procedure van hernieuwingen van concessies
bekendgemaakt via
 de gemeentelijke website
 het gemeentelijk infoblad

Art. 461
Behoudens het recht op kosteloze hernieuwingen van eerder verleende eeuwigdurende concessies
en de wettelijke regeling hiervan, zijn volgende bepalingen van toepassing op de vernieuwingen van
concessies met of zonder bijbegraving.
De concessies kunnen vóór het verstrijken van de lopende concessietermijn hernieuwd worden. De
concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.
Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een
aanvraag tot hernieuwing doen.
De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Zij
vermeldt de identiteit van de aanvrager en de gewenste duur van de nieuwe concessie.
De duur van de hernieuwing bedraagt naar keuze van de aanvrager
- 10 jaar (op voorwaarde dat de resterende tijd van de lopende concessietermijn
minder dan 10 jaar bedraagt);
- 20 jaar (op voorwaarde dat de resterende tijd van de lopende concessietermijn
minder dan 20 jaar bedraagt);
- 30 jaar (op voorwaarde dat de resterende tijd van de lopende concessietermijn
minder dan 30 jaar bedraagt);
De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in het
desbetreffende retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.

a) Hernieuwing zonder bijbegraving (verlenging)
De nieuwe concessietermijn vangt aan vanaf de vervaldatum van de lopende concessie.

b) Hernieuwing met bijbegraving
De nieuwe concessietermijn vangt aan op het ogenblik van de bijbegraving.

Art. 462
101
102
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Indien er naar aanleiding van een bijbegraving géén aanvraag tot hernieuwing van de concessie is
ingediend, en de laatste begraving zich minder dan 10 jaar voor de vervaldatum van de lopende
concessie heeft voorgedaan, wordt het graf pas verwijderd na een grafrust van 10 jaar. In dat geval is
de concessie niet meer verlengbaar vanaf de vervaldatum van de lopende concessie.
Indien er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie is ingediend vóór de vervaldatum, vervalt
de concessie. Na het vervallen van de concessie wordt geen bijbegraving meer toegestaan.

3.3 Omzetting van concessie naar concessie met extra begunstigde(n)103
Art. 462 bis
Behalve voor eeuwigdurende concessies, is het mogelijk een bestaande enkele concessie om te
zetten naar een dubbele concessie of driedubbele concessie naar aanleiding van een bijbegraving
van een asurn in hetzelfde perceel/dezelfde nis, op voorwaarde dat de begraving van het aantal
begunstigden van de nieuwe concessie toegelaten is in het perceel/de nis volgens dit reglement.

Art. 462 ter
Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een
aanvraag tot omzetting van concessie doen.
De omzetting van concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en
schepenen. Zij vermeldt de identiteit van de aanvrager en de gewenste duur van de nieuwe
concessie.
De duur van de hernieuwing bedraagt naar keuze van de aanvrager
- 10 jaar (op voorwaarde dat de resterende tijd van de lopende concessietermijn
minder dan 10 jaar bedraagt);
- 20 jaar (op voorwaarde dat de resterende tijd van de lopende concessietermijn
minder dan 20 jaar bedraagt);
- 30 jaar (op voorwaarde dat de resterende tijd van de lopende concessietermijn
minder dan 30 jaar bedraagt);
De omzettingen van concessies worden toegestaan onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in het
desbetreffende retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot omzetting.
De nieuwe concessietermijn vangt aan op het ogenblik van de bijbegraving.

3.4 Beëindiging concessie104
Art. 463
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis wegens
openbaar belang of dienstnoodzakelijkheid hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van
een perceel van dezelfde oppervlakte of van een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een
andere begraafplaats in de gemeente.
De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens zijn ten laste van de
gemeente.

Art. 464
In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de begraafplaats) kan de
concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Hij heeft het recht op het kosteloos verkrijgen van een grafruimte of van een nis van dezelfde
oppervlakte op de nieuwe begraafplaats. De aanvraag wordt gericht aan het college van
burgemeester en schepenen uiterlijk 1 jaar volgend op de bekendmaking tot sluiting.
103
104
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De kosten voor de overbrenging van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het
gemeentebestuur.
De kosten voor de overbrenging van de grafmonumenten zijn ten laste van de aanvrager.

Art. 465
Vroegtijdige beëindiging van een lopende concessie kan worden toegestaan door het college van
burgemeester en schepenen.
De aanvraag moet schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen op
gezamenlijk verzoek van de in leven en gezond van geest zijnde
a) concessiehouder
b) echtgenoot of degene met wie de overledene(n) een feitelijk gezin vormde en
c) alle bloedverwanten in de eerste graad van de overledene(n)
of voor minderjarigen door de ouders of de voogd.
De nodige bewijsstukken voor het niet in staat zijn de wil te kennen te geven van één van
voorgenoemden worden door de aanvragers voorgelegd.
Bij de beëindiging kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch gedeeltelijk worden
teruggevorderd.

3.

Gedenktekens en onderhoud

Art. 466
Het is niet toegestaan grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen,
hun opschriften of de aard van de materialen de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de
begraafplaats kunnen verstoren.
De grafstenen en andere gedenktekens moeten voldoen aan volgende voorschriften:
 Op de foetusweide is geen ander gedenkteken toegestaan dan een sterretje, al
dan niet gegraveerd met de naam en datum en geleverd door het
gemeentebestuur, voor een periode van 30 jaar.
De sterretjes worden geplaatst onder de in het retributiereglement bepaalde
voorwaarden, zoals die gesteld zijn op het ogenblik van de aanvraag.
 Op de strooiweide zijn geen gedenktekens toegestaan. Er mag uitsluitend een
naamplaatje geplaatst worden op de gedenkmuur op de strooiweide voor een
periode van 30 jaar, gegraveerd met de naam, geboorte- en overlijdensjaar en
geleverd door het gemeentebestuur.
De naamplaatjes worden geplaatst onder de in het retributiereglement bepaalde
voorwaarden, zoals die gesteld zijn op het ogenblik van de aanvraag.
 Gewone graven :
De grafstenen, -tekens en andere gedenktekens moeten voldoen aan volgende
voorschriften:
RUG of KRUIS
Voor 1 persoon
Voor 2 personen
Voor 3 personen

hoogte
max 0,90 m
max 0,90 m
max 0,90 m

breedte
max 0,60 m
max 1,30 m
max 1,50 m

dikte
max 0,20 m
max 0,20 m
max 0,20 m

De rug moet geplaatst worden op een grondplaat met volgende afmetingen:
GRONDPLAAT
Voor 1 persoon
Voor 2 personen
Voor 3 personen

diepte
0,60 m
0,60 m
0,60 m

breedte
1,19 m
2,39 m
3,57 m

dikte
min 5 cm
min 5 cm
min 5 cm

De grondplaat mag maximum 1 cm boven het maaiveld uitkomen. De grondplaat moet
tegen de achterste en zijdelingse perceelsgrenzen geplaatst worden.
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De rug of het kruis moet geplaatst worden
 centraal op het perceel t.o.v. de zijdelingse perceelsgrenzen en
 op 0,15 m van de perceelsgrens aan de achterzijde.


Kindergraven :
De grafstenen, -tekens en andere gedenktekens moeten voldoen aan volgende
voorschriften:
RUG of KRUIS

hoogte
max 0,60 m

breedte
max 0,40 m

dikte
max 0,10 m

De rug moet geplaatst worden op een grondplaat met volgende afmetingen:
GRONDPLAAT

diepte
0,40 m

breedte
0,60 m

dikte
min 3 cm

De grondplaat mag maximum 1 cm boven het maaiveld uitkomen. De grondplaat
moet tegen de achterste en zijdelingse perceelsgrenzen geplaatst worden.
De rug of het kruis moet geplaatst worden
 centraal op het perceel t.o.v. de zijdelingse perceelsgrenzen en
 op 0,10 m van de perceelsgrens aan de achterzijde.


Urnengraven:
De urne mag de afmetingen van maximum 18 cm diameter en 30 cm hoogte niet
overschrijden.
De gemeentelijke verantwoordelijke voorziet op het graf een afdekplaat waarop
een naamplaatje bevestigd wordt dat door de begrafenisondernemer geleverd
wordt.
De afdekplaat mag deze afdekplaat vervangen door een afdeksteen volgens
volgende voorschriften:
o Materiaal : natuursteen
o In de afdeksteen worden minstens volgende gegevens van de overledene
gegraveerd:
 Naam, voornaam, en eventueel de initialen van de volgende
voornamen
 Geboorte- en overlijdensjaar
o afmetingen:
lengte
breedte
hoogte
0,50 m
0,50 m
0,20 m x 0,15 m



Columbarium
De urne mag de afmetingen van maximum 18 cm diameter en 30 cm hoogte niet
overschrijden.
De gemeentelijke verantwoordelijke voorziet op het graf een afdekplaat waarop
een naamplaatje bevestigd wordt dat door de begrafenisondernemer geleverd
wordt.
De afdekplaat mag deze afdekplaat vervangen door een afdeksteen volgens
volgende voorschriften:
o Materiaal : natuursteen
o Op/in de afdeksteen worden minstens volgende gegevens van de
overledene geplaatst met bronzen of messing letters/gegraveerd:
 Naam, voornaam, en eventueel de initialen van de volgende
voornamen
 Geboorte- en overlijdensjaar
o Afmetingen voor rechthoekige nissen:
lengte
breedte
dikte
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o

0,40 m
0,40 m
Afmetingen voor zeshoekige nissen:

lengte zijde
0,22 m

hoogte
0,38 m

max 2 cm

max dikte
2 cm

Art. 467
Het plaatsen van grafkelders is verboden.

Art. 468
Voor ze op de begraafplaatsen worden toegestaan, moeten de voor de grafsteen of de gedenktekens
bestemde materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Geen enkel hulpmateriaal of restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden
achtergelaten.
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naar gelang de behoeften.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van
ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder.

Art. 469
Gedurende de drie werkdagen vóór Allerheiligen moeten de aangevoerde grafstenen of gedenktekens
onmiddellijk geplaatst worden. De grafstenen of gedenktekens die bij de sluiting van de begraafplaats
niet geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken nabestaanden de dag erna vóór 10u ’s
morgens verwijderd worden. Zo niet zullen grafstenen, gedenktekens en andere voorwerpen op risico
en ten laste van de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de
gemeente.

Art. 470105
De grafstenen en gedenktekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat ze de
veiligheid en doorgang niet belemmeren en dat ze geen schade aanbrengen aan noch hinder
veroorzaken voor de aangrenzende grafstenen, gedenktekens en graven.

Art. 471
Beplantingen mogen slechts aangebracht worden binnen de grenzen van de grondplaat of de
afdekplaat of, indien geen grondplaat geplaatst wordt, binnen de grenzen waar een grondplaat mag
geplaatst worden.
De beplantingen moeten derwijze aangelegd en onderhouden worden dat zij zich niet uitbreiden
buiten de toegelaten afmetingen, door het gebruiken van bloembakken of een afgeboord plantvak
waarvan de afboording maximum 1 cm boven het maaiveld uitkomt. De beplantingen moeten derwijze
aangelegd en onderhouden worden dat zij het zicht niet belemmeren op de identificatiegegevens en
de hoogte moet beperkt blijven tot 0,90 meter.

Art. 472
Bloemen en/of gedenktekens moeten geplaatst worden binnen de grenzen van de grondplaat of de
afdekplaat of, indien geen grondplaat geplaatst wordt, binnen de grenzen waar een grondplaat mag
geplaatst worden. Ze moeten derwijze geplaatst worden dat zij het zicht niet belemmeren op de
identificatiegegevens en geen hinder veroorzaken voor de aanpalende grafstenen106.
Onregelmatigheden worden door het gemeentebestuur verwijderd.
Alle losse bloemen, bloemenkransen of andere sierstukken aangebracht onmiddellijk na een
begraving die niet reglementair geplaatst werden, moeten uiterlijk 1 maand na de begraving verwijderd
zijn of reglementair geplaatst zijn, zo niet worden ze door het gemeentebestuur verwijderd.
Alle losse bloemen, bloemenkransen of andere sierstukken aangebracht ten vroegste 7 dagen vóór
Allerheiligen, die niet reglementair geplaatst werden, moeten uiterlijk 1 maand na Allerheiligen
verwijderd zijn of reglementair geplaatst zijn, zo niet worden ze door het gemeentebestuur verwijderd.
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Art. 473
Kransen of sierstukken uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of
ten dele uit breekbaar glas.

Art. 474
De bloemen en de planten die op de graven zijn aangebracht moeten steeds in goede staat
onderhouden worden. Als ze afgestorven of niet meer fris zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij
gebrek hiervan worden de potten door het gemeentebestuur verwijderd.

Art. 475
Rond de graven mogen geen afsluitingen, verhardingsmaterialen of omheiningen gemaakt of voorzien
worden. Banken zijn niet toegestaan. De beplanting aangebracht door het gemeentebestuur mag niet
worden verwijderd of in zijn groei worden belemmerd.

Art. 476
De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de gedenktekens en graven.
De grafstenen, gedenktekens evenals de graven moeten steeds in onberispelijke staat van onderhoud
en reinheid gehouden worden. Indien geen grondplaat geplaatst wordt, moet het deel van het graf
binnen de grenzen waar een grondplaat geplaatst mag worden onderhouden worden door de
nabestaanden.
De scheefstaande en omgevallen grafstenen moeten door toedoen van de nabestaanden opnieuw
recht gezet of verwijderd worden.
De onderhoudsplicht wordt opgelegd om te vermijden dat de doorgang op de begraafplaatsen
belemmerd wordt of dat schade toegebracht wordt aan de aangrenzende percelen.
Voor geconcedeerde graven geldt dit behoudens het onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt
en waarvoor de procedure decretaal werd vastgesteld.
Behoudens de wettelijke procedure, wordt de vaststelling van verwaarlozing zo mogelijk schriftelijk ter
kennis gebracht van één van de gekende nabestaanden.
Wanneer de toestand van grafstenen zodanig slecht is dat deze gevaarlijk is voor de omgeving, kan
de burgemeester opdracht geven over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van de gehele of
gedeeltelijke grafsteen of een gedenkteken.

Art. 477
Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van de gemeentelijke reglementering
moeten terug verwijderd worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst werden.
Indien gekend wordt minstens één van de nabestaanden tot maximaal in de derde graad schriftelijk in
gebreke gesteld. Er zal tevens een bericht worden uitgehangen, gedurende een periode van zes
maanden, aan de ingang van de begraafplaats en aan het verkeerd geplaatste gedenkteken. Bij
gebrek aan herstel binnen een periode van zes maanden, na de ingebrekestelling of na de
aanplakking van het bericht zal de verwijdering van het gedenkteken in opdracht van het
gemeentebestuur plaatsvinden. De kosten van deze verwijdering en de eventuele kosten van
beschadiging bij de uitvoering van de werken, zullen ten laste gelegd worden van de gekende
opdrachtgever(s) en/of van de concessiehouder.

Art. 477
De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het
gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen welke
op de begraafplaatsen ten nadele van de nabestaanden zouden gepleegd worden aan de graven,
erop aangebrachte gedenktekens, beplantingen.

Art. 478
Grafmonumenten moeten tijdens de hele volledige termijn van de geconcedeerde begraving
behouden blijven.
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4.

Opgravingen

Art. 479
Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de burgemeester van die
andere gemeente toestemming geven voor de herbegraving in zijn gemeente vooraleer het stoffelijk
overschot wordt opgegraven.

Art. 480
Een opgraving op verzoek van de nabestaanden kan slechts mits voorafgaande toelating van de
burgemeester en omwille van ernstige redenen.
De aanvraag moet schriftelijk worden gericht aan de burgemeester op gezamenlijk verzoek van de in
leven en gezond van geest zijnde
a) concessiehouder
b) echtgenoot of degene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde en
c) alle bloedverwanten in de eerste graad van de overledene
of voor minderjarigen door de ouders of de voogd.
De nodige bewijsstukken voor het niet in staat zijn de wil te kennen te geven van één van
voorgenoemden worden door de aanvragers voorgelegd.
De aanvraag vermeldt minstens
a) de identiteitsgegevens van de overledene
b) de bestemming van de stoffelijke resten
c) uitvoerig de ernstige redenen omwille waarvan de opgraving gevraagd wordt.
Op de opgraving wordt een belasting geheven ten laste van de aanvragers conform het
belastingreglement.

Art. 481
Er moeten steeds de volgende beschikkingen worden nageleefd:
a) Voor de dag en het tijdstip van de opgraving moeten betrokkenen zich schikken naar
de beslissingen van de burgemeester of zijn aangestelde.
b) het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het
graf kunnen bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden vooraleer tot de
opgraving wordt overgegaan.
c) Uitsluitend de gemeentelijk aangestelde is ertoe bevoegd bij een opgraving een graf
open te leggen, een kist of lijkwade te lichten uit het graf, een kuil te vullen, een
grafkelder te openen of te sluiten, een nis te openen, een urne uit de nis te nemen en
het opnieuw sluiten van de nis.

Art. 482
Er moet tot een opgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en eventueel
van een gemachtigde die door de burgemeester aangesteld is. Zij kunnen de vernieuwing van de kist
of lijkwade voorschrijven als ze dat nodig achten en ze kunnen elke andere maatregel nemen om de
welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen op kosten van de aanvrager.
Het is niet toegestaan voor nabestaanden om de opgraving bij te wonen. Enkel het personeel van de
gemeente, de politie en – in casu- het gerecht worden toegelaten bij de opgraving.

5.

Slotbepalingen

Art. 483
Alle gevallen, niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het college van
burgemeester en schepenen voor zover zij niet door een wet, besluit of decreet toegewezen werden
aan een andere overheid.
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Art. 484
De bepalingen van dit hoofdstuk vervangen de bepalingen van Deel 8 hoofdstuk 2 - politiecodex voor
de begravingen en bijzettingen vanaf 01/01/2016.
De bepalingen van dit hoofdstuk - onderafdeling “3. Concessies” vervangen de
bepalingen van Deel 8 hoofdstuk 2 – politiecodex voor de concessies aangegaan of
hernieuwd vanaf 01/01/2016.

Art. 485 - 486 worden opgeheven

HST 3 Begraafplaatsen en lijkbezorging107 (niet van toepassing in Geel en
Meerhout)
Het decreet: het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Het decreet van 10/11/2005: het decreet van 10 november 2005 houdende wijziging van het decreet
van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Het decreet van 18 april 2008: het decreet van 18 april 2008 houdende wijziging van het decreet van
16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Het decreet van 9/12/2011: het decreet van 9/12/2011 houdende de wijziging van het decreet van 16
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats
betreft;
Het decreet van 9/12/2011: het decreet van 9/12/2011 houdende de wijziging van het decreet van 16
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de bestemming van de asurne betreft;
BVR 14/05/2004: het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria en latere wijzigingen;
Omzendbrief: omzendbrief BA 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet
van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
De wet van 20 juli 1971: de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Definities
Lijkwade: lijkomhulsel dat in de plaats van een doodskist wordt gebruikt bij de lijkbezorging
Graf: grafzerk plus stoffelijke resten
Grafzerk: deksteen van een graf
Gedenksteen: steen opgericht ter nagedachtenis aan meerdere personen
Ontgraven: a) uit een graf halen van een stoffelijk overschot met de bedoeling te herbegraven ofte
cremeren, b) uit een graf halen van een asurne met de bedoeling om te herbegraven of thuis te
bewaren
Ontruimen: verwijderen van grafzerken en het verwijderen van stoffelijke resten op een perceel met
als doel dit stuk grond te blijven gebruiken voor nieuwe begravingen (nu of eventueel later).
Strooiweide: het perceel op de begraafplaats dat gebruikt wordt voor de uitstrooiing van as.
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Aangifte van het overlijden

Artikel 487
Elk overlijden in de gemeente wordt onverwijld aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand.
Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de
gemeente.

Artikel 488
Degene die voor de begraving of crematie instaat, regelt met de gemeente alle formaliteiten. Bij
gebrek daaraan wordt door de gemeente van ambtswege het nodige gedaan en dit op kosten van de
nabestaande(n).

Artikel 489
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een
getuigschrift afgeleverd door de geneesheer die het overlijden vaststelt of een geneesheer hiertoe
aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt
op grond van de aangifte en het doktersattest de overlijdensakte op en levert het verlof tot
teraardebestelling of het verlof tot lijkverbranding af, behoudens in speciale gevallen, ten vroegste 24
uur na de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 490
Het gemeentebestuur beslist over de datum en het uur van de begraving. In de periode van 1
december tot 1 maart mag geen enkele vorm van begraving, bijzetting of uitstrooiing na 17.00 uur
uitgevoerd worden op de begraafplaatsen.
De kisting

Artikel 491
Behalve wanneer de openbare gezondheid het anders vereist mag slechts tot vormneming, balseming
of kisting van lijken worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de behandelende
geneesheer of de geneesheer hiertoe aangesteld, ofwel, wanneer het overlijden te wijten is aan een
gewelddadige of verdachte oorzaak, na vrijgave van het lijk door de procureur des konings.

Artikel 492
Het stoffelijke overschot moet in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst worden. Zo de
overledene een implantaat draagt dat werkt op een batterij, moet deze batterij worden verwijderd voor
de begraving of crematie.

Artikel 493
De lijkkist mag pas gesloten worden nadat het verlof tot teraardebestelling of tot lijkverbranding werd
afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 494
Onverminderd artikel 11 van het decreet en de artikelen 25 t/m 27 van het BVR 14/05/2004 is het
gebruik van lijkkisten, foedralen, doodswaden, producten en behandelingen die de natuurlijke en
normale ontbinding van het lijk of de lijkverbranding vertragen of beletten verboden.

Artikel 495
Behoudens de door de gerechtelijke overheid uitgevaardigde maatregelen, mag de kist na de kisting
niet meer geopend worden.

Artikel 496
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen.
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Keuze van de lijkbezorging

Artikel 497
Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking
bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand ofwel kan hij zijn laatste wilsbeschikking
opnemen in een testament. Deze laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van
lijkbezorging, de asbestemming, het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid,
evenals over de gemeente waar men begraven wil worden of de gemeente waar de as begraven,
bijgezet of uitgestrooid moet worden.
Dit alles evenwel binnen de grenzen van de redelijkheid en de bepalingen van dit reglement.
Bij het ontbreken van deze wilsbeschikking beslissen de nabestaanden over de keuze. Bij
ontstentenis van nabestaanden beslist het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 498
Onverminderd de bepalingen van artikel 15 en 24 van het decreet zijn de manieren van lijkbezorging
die op de gemeentelijke begraafplaatsen kunnen gekozen worden:
begraving in volle grond van het niet verbrande stoffelijke overschot op een
begraafplaats;
uitstrooiing van de assen op de strooiweide van een begraafplaats na crematie;
begravingvan de assen in volle grond binnen een begraafplaats na crematie;
plaatsing van de assen in een columbariumnis op een begraafplaats na crematie;
plaatsing van de assen in een urnekelder op een begraafplaats na crematie.
Een niet-geconcedeerd graf zal gedurende 20 jaar worden bewaard.
Een geconcedeerd graf zal gedurende 30 jaar worden bewaard.

Artikel 499
Begravingen van een niet verbrand stoffelijk overschot in een grafkelder of bovengronds is niet
toegestaan op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Lijkenvervoer

Artikel 500
Het vervoer van lijken of stoffelijke overschotten gebeurt volgens de betrokken bepalingen van het
decreet, het BVR 14/05/2004, de omzendbrief en de latere wijzigingen.
Begraafplaatsen

Artikel 501
De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van een stoffelijk overschot, het uitstrooien van
de as en het bewaren van de as van personen die:
1) overleden zijn op het grondgebied van de gemeente of er dood zijn aangetroffen
2) buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn, maar:
- in haar bevolkings-,vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven zijn;
- er geboren zijn of waarvan de ouders woonachtig waren op het grondgebied van de
gemeente op het ogenblik van de geboorte;
- er voorheen tien jaar waren ingeschreven;
- begunstigde zijn van een recht op begraving in geconcedeerde grond, voor bewaring
van de assen in een geconcedeerde columbariumnis of voor bewaring van de assen
in een urnekelder;
- niet in haar bevolkings-,vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven zijn, maar die
wel tot één van de parochies van Laakdal behoren, zijnde Eindhout, Vorst-Centrum,
Vorst-Meerlaar, Veerle of Veerle-Heide.
- mits bijzondere toelating van de burgemeester en bekrachtiging van het college van
burgemeester en schepenen.
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Eveneens mogen de assen van de overledenen die op een andere plaats dan de begraafplaats
bewaard werden, waarvan een einde is gekomen aan de bewaring van de assen op die andere plaats
en die door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van
diens
overlijden, overgedragen worden aan het gemeentebestuur. De voorwaarden gesteld in artikel 522 tot
en met 523 zullen evenwel dienen gevolgd te worden.
Alle andere categorieën van niet-inwoners van de gemeente Laakdal dan hiervoor vermeld onder
artikel 501, 1) en 2) mogen op de begraafplaats begraven of bewaard worden, mits het nemen van
een concessie en dit overeenkomstig de bepalingen van het betreffende retributiereglement.

Artikel 502
Alleen op de gemeentelijke begraafplaatsen mag lijkbezorging gebeuren. Deze begraafplaatsen zijn
gelegen te:
- Eindhout, Kerkhofweg, Laakdal, kadastraal sectie A, nrs 58h en 59c;
- Veerle, Makelstraat, Laakdal, kadastraal sectie A, nrs 600 en 601;
- Vorst-Meerlaar, De Heuvels, kadastraal sectie C, nr 54c;
- Vorst-Meerlaar, Geelsebaan, Laakdal, kadastraal sectie C, nr 64e;
- Vorst-Centrum, Kerkstraat, Laakdal, kadastraal sectie A, nrs 667, 671, 676b.

Artikel 503
Iedere gemeentelijke begraafplaats beschikt over:
- een perceel voor de gewone begravingen van volwassenen;
- een perceel voor de concessiebegravingen;
- een perceel voor het gewoon begraven van foetussen van minder dan zes maanden,
meer dan zes maanden en kinderen tot 7 jaar;
- een perceel voor het gewoon begraven van oud-strijders, krijgsgevangenen,
weggevoerden, werkweigeraars;
- een columbarium;
- een urneveld;
- een strooiweide.

Begravingen van (niet verbrande) stoffelijke overschotten

Artikel 504
Onverminderd de bepalingen van artikel 510, mogen er ten hoogste twee lijken boven elkaar
geplaatst worden mits boven iedere lijkkist of lijkwade minstens een laag grond van ten minste 30 cm
dikte wordt aangebracht.
In niet geconcedeerde grond kan er enkel bij gelijktijdige begraving boven elkaar begraven worden.
Boven de bovenste lijkkist of lijkwade bevindt zich een laag grond van ten minste 65 cm.
De begraving kan geschieden in volle grond:
a) een perceel voor de gewone begravingen: deze begravingen zijn kosteloos en
gebeuren in de volle rij naast elkaar, of eventueel, in geval van gelijktijdige begraving,
boven elkaar;
b) een perceel voorbehouden voor concessies: deze begravingen zijn onderworpen aan
een retributie en gebeuren naast en/of boven elkaar;
c) een perceel voorbehouden voor de gewone begraving oud-strijders,
krijgsgevangenen, weggevoerden, werkweigeraars: deze kunnen begraven worden
op een speciaal voor hen voorbehouden erepark indien de overledene dit als wens
heeft uitgedrukt tegenover de gemeenteoverheid, de familie of de aanverwanten;
d) een perceel voorbehouden voor het gewoon begraven van foetussen van minder dan
zes maanden, meer dan zes maanden en kinderen tot zeven jaar.

Artikel 505
De oppervlakte van een graf dient te voldoen aan volgende afmetingen:
- voor overledenen ouder dan 7 jaar: lengte 210 cm – breedte 75 cm;
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-

voor overledenen jonger dan 7 jaar: lengte 135 cm – breedte 50 cm.

De afstand tussen de lijkkisten of lijkwaden bedraagt minstens 60 cm.
In speciale gevallen kan van deze afmetingen afgeweken worden mits aanvraag en met toestemming
van de burgemeester.

Artikel 506
De begravingen zullen worden uitgevoerd in regelmatige en chronologische volgorde en
geregistreerd worden in een register.
Crematie, begraving, verstrooiing en bewaring van as van gecremeerde lijken
Crematie

Artikel 507
De crematie is onderworpen aan de formaliteiten voorzien bij de wet van 20 juli 1971, gewijzigd bij het
decreet van 16 januari 2004, 10 november 2005 en 18 april 2008, alsook aan de formaliteiten voorzien
bij het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 en 26 mei 2008.
Asverstrooiing

Artikel 508
De as van de gecremeerde lijken kan worden uitgestrooid op een daartoe bestemd perceel van de
begraafplaats, de strooiweide genaamd.
Op de strooiweide is door de gemeente een gedenksteen geplaatst waarop de naam en de voornaam
van de overledenen met een plaatje wordt vastgehecht.
Op de strooiweide wordt een plaats voorzien voor het neerleggen van kronen en bloemen.
De plaatjes op de gedenkstenen kunnen door de gemeentelijke diensten na 20 jaar, volgend op het
jaar van overlijden, verwijderd worden. Plaatjes op de gedenkstenen van kinderen die in leven de
volle leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt, worden door de gemeentelijke diensten na 30 jaar,
volgend op het jaar van overlijden, verwijderd.
Begraving van gecremeerde lijken in volle grond

Artikel 509
De as van gecremeerde lijken wordt in urnen geplaatst die binnen de omheining van de begraafplaats
op tenminste 40 centimeter diepte worden begraven in het perceel van de gewone begravingen of in
het perceel van de concessiebegravingen.
Er kunnen in totaal maximaal vier urnen in hetzelfde graf in volle grond begraven worden.
Evenwel wordt de duurtijd van bestaan van minimaal hetzij 20 jaar zonder concessie, hetzij 30 jaar
met concessie, altijd gegarandeerd met ingang van de overlijdensdatum van de eerste overledene.
Eventueel later ingebrachte urnen geven nooit aanleiding tot het opnieuw ingaan van deze termijn.

Artikel 510
Zowel in geconcedeerde als in niet-geconcedeerde grond kunnen er maximaal twee asurnen worden
bijgezet bij een bestaand graf met lijkkist begraven in volle grond.
Evenwel wordt de duurtijd van bestaan van minimaal hetzij 20 jaar zonder concessie, hetzij 30 jaar
met concessie, altijd gegarandeerd met ingang van de overlijdensdatum van de eerste overledene.
Eventueel later ingebrachte urnen geven nooit aanleiding tot het opnieuw ingaan van deze termijn.
Het columbarium

Artikel 511
Er is een perceel voor een columbarium voorzien. Het columbarium met gesloten nissen is
beschikbaar voor het bewaren van asurnen met of zonder concessie.
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Artikel 512
In een enkele nis worden maximaal twee asurnen bewaard.
In een enkele concessienis worden maximaal twee asurnen bewaard en in een dubbele concessienis
worden maximaal vier asurnen bewaard.
Evenwel wordt de duurtijd van bestaan van minimaal hetzij 20 jaar zonder concessie, hetzij 30 jaar
met concessie, altijd gegarandeerd met ingang van de overlijdensdatum van de eerste overledene.
Eventueel later ingebrachte urnen geven nooit aanleiding tot het opnieuw ingaan van deze termijn.

Artikel 513
De asurnen mogen de volgende maximum afmetingen niet overschrijden:
- hoogte: 18 cm
- doormeter bodem: 15 cm
- doormeter breedste deel: 20 cm
De asurnen dienen vervaardigd te worden uit materialen die uit het oogpunt van hygiëne en stabiliteit
verantwoord zijn.

Artikel 514
Nadat de asurn in de columbariumnis is geplaatst wordt de nis door de zorgen van de gemeente of
een aangestelde derde gesloten met een vlakke afsluitplaat in natuursteen.
De afsluitplaat heeft volgende afmetingen:
- voor een enkele nis:
34 cm breed x 30 cm hoog x 2 cm dik
- voor een dubbele nis: 74 cm breed x 30 cm hoog x 2 cm dik
Op deze afsluitplaat mag worden vermeld en aangebracht zonder storende elementen te bevatten:
- naam en voornaam
- burgerlijke stand
- geboortedatum
- overlijdensdatum
- foto van de overledene
- bloemenhouder (deze moet binnen het volume van 6X6X6cm blijven).

Artikel 515
De begravingen zullen worden uitgevoerd in regelmatige en chronologische volgorde en
geregistreerd worden in een register.

Het urneveld

Artikel 516
Er is een perceel voorzien voor het plaatsen van urnekelders. Het urneveld met gesloten urnekelders
is beschikbaar voor het bewaren van asurnen met of zonder concessie.

Artikel 517
In een gewone urnekelder worden maximaal vier asurnen bewaard.
In een geconcedeerde urnekelder worden maximaal vier asurnen bewaard. Evenwel wordt de duurtijd
van bestaan van minimaal hetzij 20 jaar zonder concessie, hetzij 30 jaar met concessie, altijd
gegarandeerd met ingang van de overlijdensdatum van de eerste overledene. Eventueel later
ingebrachte urnen geven nooit aanleiding tot het opnieuw ingaan van deze termijn.

Artikel 518
De asurnen mogen de volgende maximum afmetingen niet overschrijden:
- hoogte: 18 cm
- doormeter bodem: 15 cm
- doormeter breedste deel: 20 cm
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De asurnen dienen vervaardigd te worden uit materialen die uit het oogpunt van hygiëne en stabiliteit
verantwoord zijn.

Artikel 519
Nadat de asurn in de urnekelder is geplaatst wordt de kelder door de zorgen van de gemeente of een
aangestelde derde gesloten met een vlakke afsluitplaat in natuursteen.
De afsluitplaat heeft volgende afmetingen: 60 cm x 60 cm x 8 cm dikte.
Op deze afsluitplaat mag worden vermeld en aangebracht:
- naam en voornaam
- burgerlijke stand
- geboortedatum
- overlijdensdatum
- foto van de overledene

Artikel 520
De begravingen zullen worden uitgevoerd in regelmatige en chronologische volgorde en
geregistreerd worden in een register.
Bewaring van de urne op een andere plaats dan de begraafplaats

Artikel 521
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan schriftelijke bepaling door
de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoekvan
zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als
van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige
gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kunnen de assen van gecremeerde lijken:
1. uitgestrooid worden op een andere plaats dan de begraafplaats
2. begraven worden op een andere plaats dan de begraafplaats
3. in een urne ter beschikking gesteld worden aan de nabestaanden om te worden
bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats.
De ontgraving van de urne zal gebeuren volgens de modaliteiten bepaald in artikel 570 tot en met
573.

Artikel 522
Indien er een einde komt aan de bewaring van de assen op een andere plaats dan de begraafplaats,
wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval
van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er in een urneveld of volle
grondbegraven, in een columbarium bijgezet of op de strooiweide uitgestrooid te worden ofwel op de
aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid te worden.

Artikel 523
De gemeenteraad stelt de kosten vast die verbonden zijn aan het verwijderen van de asurne uit een
(urne)graf of een columbariumnis. Twee jaar na deze verwijdering vervalt de eventuele concessie
zonder dat deze aanleiding kan geven tot een terugbetaling van de betaalde concessieprijs.
Grafzerken (soorten en afmetingen)
Voorwaarden en afmetingen

Artikel 524
Om de conformiteit met het reglement na te kunnen gaan, dienen de steenkappers voorafgaandelijk
aan de plaatsing op de kerkhoven van de grafzerk, hun ontwerp ter goedkeuring voor te leggen aan
het gemeentebestuur. Pas na het fiat van het gemeentebestuur kan de betrokken grafzerk geplaatst
worden.
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In ieder geval dient bij de plaatsing het voetstuk steeds aan te sluiten op de positie van de overige
graven.

Artikel 525
Voor de gewone begravingen in niet-geconcedeerde grond zijn enkel grafzerken toegelaten die
voldoen aan de volgende voorwaarden en afmetingen:
a) vervaardigd in natuursteen naar keuze
b) afmetingen:
- bevestigingsplaat:
breedte 120 cm, diepte 50 cm, dikte 3 cm
- voetstuk:
breedte 60 cm, diepte 20 cm, dikte 10 cm
- opstaande steen:
hoogte tussen 70 en 80 cm, breedte tussen 50 en 60 cm,
dikte tussen 8 en 10 cm

Artikel 526
Voor de begravingen in geconcedeerde grond zijn enkel grafzerken toegelaten die voldoen aan de
volgende voorwaarden en afmetingen:
a) vervaardigd in natuursteen naar keuze

b) afmetingen voor een enkele grafzerk:
- bevestigingsplaat: breedte 120 cm, diepte 70 cm, dikte 3 cm
- voetstuk:
breedte 60 cm, diepte 20 cm, dikte 10 cm
- opstaande steen: hoogte tussen 70 en 80 cm, breedte tussen 50 en 60 cm, dikte tussen
8 en 10 cm
c) afmetingen voor een dubbele grafzerk:
- bevestigingsplaat: breedte 200 cm, diepte 70 cm, dikte 3 cm
- voetstuk:
breedte 140 cm, diepte 20 cm, dikte 10 cm
- opstaande steen: hoogte tussen 70 en 80 cm, breedte tussen 130 en 140 cm, dikte
tussen 8 en 10 cm

Artikel 527
Voor de begravingen van foetussen van minder en meer dan zes maanden en kinderen op het
kinderperk zijn enkel grafzerken toegelaten die voldoen aan de volgende voorwaarden en afmetingen:
a) vervaardigd in natuursteen naar keuze

b) afmetingen:
-

voetstuk:
breedte tussen 50 en 60 cm, diepte tussen 15 en 20 cm, dikte
10 cm
opstaande steen: hoogte tussen 50 en 60 cm, breedte tussen 40 en 50 cm,
dikte tussen 8 en 10 cm

Artikel 528
Een opstaande steen op het ereperk, een afsluitplaat voor een columbariumnis of een afsluitplaat voor
een urnekelder in natuursteen wordt door het gemeentebestuur betaald en geplaatst voor de
overleden oud-strijders, krijgsgevangenen, weggevoerden en werkweigeraars mits aanvraag van
denabestaanden, behalve bij een concessie. Het verdere onderhoud valt ten laste van de
nabestaanden.
Overgangsbepalingen

Artikel 529
Bij wijze van overgangsbepaling en enkel tot op het tijdstip van de eerste nieuwe niet-geconcedeerde
begraving op het perceel gelegen rechts van de toegangsweg waar in het jaar 2006 de grafzerken
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werden verwijderd, blijven voor de gemeentelijke begraafplaats te Veerle volgende bepalingen van
kracht:
Voor de gewone begravingen in volle grond zijn enkel grafzerken toegelaten die voldoen aan
volgende voorwaarden en afmetingen:
a) vervaardigd uit grijze natuursteen
b) afmetingen:
- opstaande steen met kruis:
- dekplaat:

hoogte 120 cm, breedte 58 cm, dikte 8 tot 10 cm
lengte 155 cm, breedte 20 cm, dikte 2 tot 5 cm

Artikel 530
Bij wijze van overgangsmaatregel en enkel tot op het tijdstip van de eerste nieuwe
concessiebegraving op het perceel gelegen rechts van de toegangsweg waar in het jaar 2006 de
grafzerken werden verwijderd, zijn op de begraafplaats te Veerle in geconcedeerde grond enkel
grafzerken toegelaten die voldoen aan de volgende voorwaarden en afmetingen:
a) vervaardigd uit natuursteen naar keuze
b) afmetingen voor een enkele grafzerk:
- opstaande steen met kruis:
breedte max. 100 cm, dikte 8 tot 10 cm
- voetstuk:
- dekplaat:
cm
c) afmetingen voor een dubbele grafzerk:
- opstaande steen:
200 cm,
- voetstuk:
- dekplaat:
cm

hoogte max 100 cm (inclusief voetstuk),
dikte max. 20 cm,
lengte 200 cm, breedte 100 cm, dikte 2 tot 10

hoogte 100 cm (inclusief voetstuk), breedte
dikte 8 tot 10 cm
dikte 20 cm
lengte 200 cm, breedte 200 cm, dikte 2 tot 10

Artikel 531
Bij wijze van overgangsmaatregel enkel tot op het tijdstip van de eerste nieuwe begraving van
foetussen van minder en meer dan zes maanden en kinderen tot 7 jaar op het perceel gelegen rechts
van de toegangsweg waar in het jaar 2006 de grafzerken werden verwijderd, zijn op de begraafplaats
te Veerle voor de begravingen van foetussen van minder en meer dan zes maanden en kinderen tot 7
jaar op het kinderperk zijn enkel grafzerken toegelaten die voldoen aan de volgende voorwaarden en
afmetingen:
a) vervaardigd in natuursteen naar keuze
b) afmetingen:
- voetstuk:
- opstaande steen:
8 en 10 cm
- dekplaat:

dikte 20 cm
hoogte 90 cm (inclusief voetstuk), breedte 50 cm, dikte tussen
lengte 125 cm, breedte 50 cm, dikte tussen 2 en 10 cm

Concessies
Algemeenheden

Artikel 532
Het college van burgemeester en schepenen kan op de gemeentelijke begraafplaatsen
grafconcessies, columbariumconcessies en concessies voor het urneveld verlenen. Deze worden
toegestaan voor een periode van 30 jaar.

Zonale Politiecodex GLM versie 01/01/2014

106

Artikel 533
Een concessie kan enkel aangevraagd en verleend worden bij het overlijden van de eerste
begunstigde.

Artikel 534
De concessietermijn van 30 jaar gaat in vanaf de overlijdensdatum van de eerste begunstigde.

Artikel 535
De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden en hun woonplaats.

Artikel 536
Een concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten of de
persoon waarmee hij/zij een feitelijk gezin vormde, evenals voor allen daartoe aangewezen door de
concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Artikel 537
Een concessieaanvraag mag worden ingediend in naam van een derde en van diens familie. De
aanvrager in dit geval, de begrafenisondernemer of een andere derde, heeft echter niet het recht
gebruik te maken van die concessie daar hij niet verwant is of geen feitelijk gezin vormde met degene
voor wie de aanvraag werd gedaan.

Artikel 538
Een concessie kan aangevraagd worden voor maximaal vier begunstigden voor begraving in volle
grond, voor bijzetting in een columbariumnis of voor bijzetting in een urnekelder.

Artikel 539
Bij een concessie in volle grond kunnen volgende mogelijkheden:
- begraving van één lijk;
- begraving van twee lijken naast elkaar;
- begraving van twee lijken onder elkaar;
- begraving van drie of vier lijken, maximumtwee onder elkaar en maximum
twee naast elkaar;
- Begraving van één lijk en twee asurnen;
- Begraving van 1 tot en met 4 asurnen.

Artikel 540
Voor bijbegraving in een concessiegraf, onder of naast elkaar, dient de dekplaat door de zorgen van
de concessiehouder te worden verwijderd en teruggeplaatst te worden.
Bij begraving onder elkaar zal de eerste begraving geschieden op een diepte van ten minste 150 cm
zodat de bepalingen van artikel 504 en 505 kunnen worden gerespecteerd bij een volgende
begraving.

Artikel 541
Een verleende concessie geeft geen eigendomsrecht maar enkel een recht van genot en gebruik van
de grond, columbariumnis of urnekelder.

Artikel 542
De verleende concessie kan door een begunstigde slechts overgedragen worden aan een derde na
aanvraag op de dienst burger- en welzijnszaken en deze aanvraag moet goedgekeurd worden door
het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist
autonoom over deze aanvraag.

Artikel 543
De verleende concessie verbindt de aanvrager ertoe zich te schikken naar de bepalingen van dit
reglement en naar de wijzigingen die er later aan kunnen worden aangebracht.

Artikel 544
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De concessies worden verleend onder de in het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals
deze gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag.
De beslissing waarbij de concessie wordt verleend vermeldt deze voorwaarden.

Hernieuwingen algemeen

Artikel 545
De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 546
De concessiehernieuwingen worden toegestaan voor een periode van 30 jaar.

Artikel 547
De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in het
retributiereglement, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.
De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.

Artikel 548
De op basis van de vroegere reglementering toegestane grafkelders, de columbariumnissen, de
urnekelders evenals de grafzerken, moeten gedurende de hele concessieperiode behouden blijven.

Artikel 549
De aanvraag tot de concessiehernieuwing kan geweigerd worden als blijkt dat op het moment van de
aanvraag de concessie verwaarloosd is.

Hernieuwing zonder bijzetting

Artikel 550
Minstens een jaar voor het verstrijken van de (hernieuwde) concessie, maakt de burgemeester of zijn
gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem
moet toekomen.
Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de
begraafplaats uitgehangen.
Indien er geen aanvraag voor een hernieuwing wordt gedaan, vervalt de concessie.
Hernieuwing met bijzetting

Artikel 551
De concessie kan op uitdrukkelijke aanvraag voor een nieuwe periode worden hernieuwd naar
aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de concessie. Indien er om verzocht wordt voor het verstrijken
van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de
concessie.

Artikel 552
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Indien er van de mogelijkheid van hernieuwing van de concessie bij een bijzetting geen gebruik wordt
gemaakt én indien de laatste begraving in de concessie zich voordoet minder dan tien jaar voor het
verstrijken van de concessie, dan moet het graf gedurende een termijn van minimaal tien jaar
behouden blijven.

Artikel 553
Indien er geen aanvraag om hernieuwing is ingediend voor het vervallen van de concessie, vervalt de
concessie. Een aanvraag tot hernieuwing van de concessie kan niet meer ingediend worden na het
verstrijken van de termijn van de oorspronkelijke concessie of de hernieuwingen ervan.
Beëindiging van de concessie

Artikel 554
De geconcedeerde graven moeten onderhouden worden.
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door
plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. Die akte
wordt een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan het college van burgemeester en
schepenen een einde maken aan de concessie.

Artikel 555
De concessie kan teruggenomen worden indien het openbaar belang of dedienstnoodwendigheid dit
vereist. De familie wordt voorafgaandelijk en schriftelijk hiervanverwittigd.
De stoffelijke resten worden verplaatst naar een gelijksoortige concessie voor deresterende duur. Alle
kosten die voortvloeien uit deze verplaatsing zijn ten laste van degemeente.

Artikel 556
Ingeval een begraafplaats wordt ontruimd of gesloten moet voor de geconcedeerde graven,
columbariumnissen of urnekelders op de bestaande of nieuwe begraafplaats een perceel,
columbariumnis of urnekelder van dezelfde grootte worden voorbehouden als enige belanghebbende
daartoe een aanvraag indient mits de (hernieuwde) concessietermijn nog niet is afgelopen.
De concessiehouders kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.
De kosten voor de overbrenging van de stoffelijke resten zijn ten laste van de gemeente.
De kosten voor de overbrenging van de grafzerken zijn ten laste van de gemeente. Grafkelders
worden niet herbouwd.

Artikel 557
Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn nabestaanden kan het college van
burgemeester en schepenen een graf terugnemen wanneer dit ongebruikt is gebleven of wanneer het
ongebruikt geworden is ingevolge overbrenging van de stoffelijke resten.
Bij beëindiging op verzoek kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch gedeeltelijk
teruggevorderd worden en wordt de grafzerk eigendom van de gemeente.

Artikel 558
Wanneer een grafconcessie om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen
grafzerken en de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van één jaar eigendom
van de gemeente.

Artikel 559
Als een concessie van gecremeerde stoffelijke overschotten om welke reden dan ook eeneinde
neemt, kan de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats op de begraafplaats.
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Artikel 560
Bezwaren tegen de aanvraag voor voortijdige beëindiging moeten schriftelijk ingediend worden bij het
college van burgemeester en schepenen binnen de termijn vermeld in het schrijven van het college
van burgemeester en schepenen.
Ontruiming van de begraafplaats

Artikel 561
Ontruiming van de begraafplaats houdt in dat de gemeente een (deel van) de begraafplaats wenst te
ontruimen met als doel dit stuk grond te blijven gebruiken voor nieuwe begravingen (nu of eventueel
later).

Artikel 562
Een niet geconcedeerd graf wordt minstens 20 jaar bewaard.

Artikel 563
De gemeenteraad neemt de beslissing tot ontruiming waarbij tevens wordt beslist dat de grafzerken
mogen worden weggenomen binnen de termijn die door het college van burgemeester en schepenen
wordt bepaald.
Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot vaststelling van deze termijn.
De gemeenteraad beslist tevens welke bestemming moet gegeven worden aan resten die
aangetroffen worden binnen de omheining van de begraafplaats.
Vooraleer er effectief tot herbegraving wordt overgegaan, worden de ontruimde percelen van alle
zichtbare stoffelijke resten ontdaan.

Artikel 564
Het graf of de graven mogen enkel verwijderd worden nadat gedurende een jaar een afschrift van de
beslissingen waarvan sprake in artikel 563, eerste lid, werden uitgehangen aan zowel het graf als aan
de ingang van de begraafplaats.

Artikel 565
Bij het verstrijken van de termijn waarbinnen de grafzerken mogen worden weggenomen, of van de
toegestane verlenging ervan, worden de materialen eigendom van de gemeente.
Het college van burgemeester en schepenen regelt de bestemming van het aan de gemeente
toevallende materiaal.
Sluiting en herbestemming van de begraafplaats

Artikel 566
Bij sluiting van de begraafplaats gaat het om een definitieve sluiting, zal het perceel niet meer als
begraafplaats worden gebruikt en kan er eventueel een herbestemming aan gegeven worden.

Artikel 567
De gemeenteraad neemt de beslissing tot sluiting van de begraafplaats en bepaalt de datum waarop
niet langer meer mag begraven worden. Een afschrift van deze beslissing wordt tot de definitieve
ontruiming van de begraafplaats aan de ingang ervan uitgehangen.

Artikel 568
Van de oude begraafplaats mag gedurende tien jaar geen gebruik meer worden gemaakt en ze wordt
in de staat gelaten waarin ze zich bevindt.
Na verloop van de in het eerste lid bepaalde tijd of ten minste tien jaar na de laatste begraving waarbij
de inschrijving in het begrafenisregister als bewijs geldt, kan de gemeenteraad beslissen een andere
bestemming te geven aan de oude begraafplaats.
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Als na de sluiting van de begraafplaats een andere bestemming dan parkgebied aan het terrein wordt
gegeven, moet het terrein ontdaan wordenvan alle stoffelijke resten.
Ontgravingen

Artikel 569
Onverminderd de bepalingen van artikel 521 mogen geen ontgravingen worden verricht behoudens
volgende uitzonderingen:
- Ontgravingen bevolen door de rechterlijke overheid
- Ontgravingen omwille van ernstige redenen en dit met toestemming van de burgemeester.
Deze toelating en/of bevelen tot ontgravingen worden chronologisch en zonder tussenruimten
ingeschreven in een daartoe bestemd register op de Burgerlijke Stand.
De registratie van de ontgraving maakt melding van de verzoeker en van de personen die de
ontgraving bijwonen.

Artikel 570
De aanvraag tot ontgraving gebeurt op gezamenlijk schriftelijk verzoek van
zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde alsvan alle
bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarigegaat, op verzoek van
de ouders of voogd en dient te worden gericht aan de burgemeester.
Onverminderd het recht van het college van burgemeester en schepenen in de toelating bijzondere
voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd:
a) dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden, worden in overleg met de
grafmaker vastgelegd;
b) de grafzerk, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het
graf kunnen bemoeilijken of beletten, moeten worden verwijderd vooraleer tot de
opgraving wordt overgegaan. Dit gebeurt door de naaste familie of door de gemeente
op kosten van de familie;
c) het openleggen van het graf, het lichten van de kist of asurne uit het graf en het, in het
geval van een kist, vullen van de kuil geschiedt door de grafmaker;
d) alle kosten zijn ten laste van de aanvragers en worden vastgelegd in een
belastingreglement.

Artikel 571
Onverminderd de bepalingen van het BVR 14/05/2004 zal tot ontgraving worden overgegaan in
tegenwoordigheid van de grafmaker en een beëdigd agent door de burgemeester aangesteld die er
tevens verslag/proces verbaal van zal opmaken.
De burgemeester kan de vernieuwing van de kist voorschrijven indien hij zulks nodig acht en hij kan
elke andere maatregel nemen die van aard is de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te
beschermen, zulks op kosten van de aanvrager.

Artikel 572
Alle maatregelen voorgeschreven door de wettelijke reglementering en de Gezondheidsinspectie
dienen in acht te worden genomen.
Tijdens de opgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd.

Artikel 573
Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het grondgebied, naar dit van een
andere gemeente, naar een ander gewest of naar het buitenland moet vervoerd worden, wordt er
gehandeld volgens de bepalingen van het decreet, het BVR van 14/05/2004 en andere decreten,
wetten en verdragen die deze aangelegenheid regelen.
Beplantingswerken, ornamenten, onderhoud der grafzerken

Artikel 574
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Rond de grafzerken mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Bijkomende
constructies aan de grafzerken zijn niet toegelaten. De grafzerken mogen niet worden afgedekt met
materialen die gemakkelijk op de wegen, op de naburige grafzerken of op het gazon kunnen
terechtkomen (grind, kiezel, steenslag, …).
Kleine plantjes met een maximale hoogte van 50 centimeter en zonder diepgaand wortelgestel mogen
aangeplant worden binnen de voorziene afmetingen maar nooit voor, achter of naast de grafzerk.
De plantjes mogen de naburige grafzerken niet overgroeien. Hoogstammige bomen of coniferen zijn
verboden. Kronen uit natuurlijke bloemen, bloemen en planten moeten weggenomen worden van
zodra zij niet meer fris zijn.
Bij in gebreke blijven zal de verwijdering ambtshalve door de gemeentediensten gebeuren.

Artikel 575
Er wordt toegelaten op de grafzerk te plaatsen:
a) Periode na begraving:
- kronen van natuurbloemen: deze worden na verwelking door de familie of
ambtshalve door de gemeentediensten weggenomen;
- kronen van kunstbloemen: deze worden na drie maanden door de familie of
ambtshalve door de gemeentediensten weggenomen.
In ieder geval dient de familie drie maanden na het overlijden alle bloemen, ornamenten en andere
voorwerpen op het horizontale gedeelte voor het graf te verwijderen.
b) Allerheiligenperiode:
- van 15 oktober tot 1 december mag de grafzerk benut worden voor de traditionele
Allerheiligenattributen;
- het weghalen gebeurt door de familie van de overledene, na 1 december zal dit
ambtshalve door de gemeentediensten gebeuren.

Artikel 576
De gemeente staat in voor het bewaken en het onderhoud der begraafplaatsen.
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de grafzerken geplaatste voorwerpen.
De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen of beschadigingen welke op de
begraafplaatsen ten nadele van de nabestaanden zouden gepleegd worden aan de grafzerken, erop
aangebrachte gedenktekens of beplantingen,…

Artikel 577
De grafzerken, evenals de grond voor vergunning zullen steeds in een onberispelijke staat van
onderhoud en reinheid gehouden worden. Elke grafzerk die dreigt in puin te vallen of vervallen is,
moet door de betrokken familie hersteld worden. In geval van dringende noodzakelijkheid kan de
burgemeester ambtshalve dergelijke grafzerken doen wegnemen.

Artikel 578
Het verwijderen van individuele grafzerken (zonder verwijdering van stoffelijke resten) kan na
toestemming van de burgemeester gebeuren ofwel door de aanvragers zelf ofwel door de
gemeentediensten.
De verwijdering kan echter wel enkel gebeuren onder volgende voorwaarden:
1)
De toestemming wordt gegeven door de burgemeester.
2)
De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend.
3)
De laatste begraving moet minimum 20 jaar oud zijn. Als de aanvraag om verwijdering
van een grafzerk uitgaat van alle nog levende naaste verwanten (erfgenamen) kan de
verwijdering door de technische dienst onmiddellijk gebeuren mits in achtneming van
een redelijke termijn voor de administratieve afhandeling van de aanvraag en de
planning voor de praktische uitvoering ervan.
4)
Als de aanvraag om verwijdering van een grafzerk uitgaat van één naaste verwante
(erfgenaam) kan de verwijdering door onze technische dienst pas gebeuren nadat er
gedurende 1 jaar (van 01/09/20xy tem 31/08/20xz) een passend bericht heeft
uitgehangen aan de desbetreffende grafzerk en aan elke ingang van de
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5)

begraafplaats. De grafzerken zullen dan telkens in de maand september door onze
technische dienst verwijderd worden.
In beide gevallen zal er, indien de verwijdering gebeurt door de gemeentediensten,
steeds een retributie worden aangerekend conform het reglement tot terugvordering
van werken uitgevoerd voor rekening van derden.

Artikel 579
De grafzerken zullen zodanig opgericht en onderhouden worden zodat zij noch de veiligheid van
doorgang noch de rechten van de nabestaanden van aanpalende grafzerken kunnen schaden.

Artikel 580
Het is verboden afval of vuilnis in de perken, wegen of op grafzerken achter te laten of ze ter plaatse
onder te delven.

Artikel 581
Op de columbariummuur mogen geen planten of ornamenten worden aangebracht. Planten of
ornamenten mogen op de grond voor de columbariummuur enkel worden aangebracht op de daarvoor
voorziene ruimte.
Alle planten of ornamenten, die bevestigd worden aan de afdekplaat van een columbariumnis, mogen
de binnenmaat van de afdekplaat niet overschrijden.
Onterecht aangebrachte planten of ornamenten worden door de gemeentediensten ambtshalve
verwijderd.

Artikel 582
Planten of ornamenten, mogen enkel geplaatst worden op de afdekplaat van de urnekelder. Zij
mogen de grootte van de afdekplaat niet overschrijden.
Onterecht aangebrachte planten of ornamenten worden door de gemeentediensten ambtshalve
verwijderd.

Ordemaatregelen

Artikel 583
De gemeente handhaaft de orde en openbare veiligheid op de begraafplaatsen.

Artikel 584
De begraafplaats is toegankelijk vanaf 8 u. 's morgens tot:
- 18 uur van 1 oktober tot 31 maart
- 21 uur van 1 april tot 30 september

Artikel 585
Het is verboden:
- zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de vastgestelde openingstijden;
- de grasperken en de beplantingen der begraafplaatsen te betreden of deze grasperken en
beplantingen op welke wijze ook te beschadigen;
- de grafzerken en alle huldigings- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te
beschadigen;
- binnen de omheining der begraafplaatsen afval achter te laten met uitzondering van afval
uitsluitend voortvloeiend uit het onderhoud en versiering van de graven. Dit afval moet
gedeponeerd worden op de daartoe aangewezen plaatsen;
- op de begraafplaatsen en in de onmiddellijke omgeving ervan zich te gedragen op een wijze
die niet met de ernst en met de stilte der plaats en de eerbied verschuldigd aan de doden
overeenstemt;
- met voertuigen de begraafplaats te betreden, behalve voor begrafenisondernemers, houders
van een invalidenkaart of tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe toelating verkregen is van
de gemeente;
- op grafzerken, monumenten of afsluitingen te klauteren;
- op de begraafplaats aanwezig te zijn in staat van dronkenschap;
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-

vergezellende honden of andere huisdieren te laten loslopen op de begraafplaatsen. De
honden moeten aan een leiband die niet langer mag zijn dan anderhalve meter;
kinderen zonder toezicht te laten lopen of te laten spelen
betogingen te organiseren op de begraafplaats die vreemd zijn aan de gewone dienst van de
begraafplaats
op de muren en poorten van de begraafplaatsen, reclame, aanplakkingen, opschriften of
voorwerpen aan te brengen, die niet voorzien is in de reglementering op de begraafplaatsen.

Artikel 586
Onverminderd mogelijke rechtsgevolgen wordt iedereen die zich niet gedraagt met eerbied voor de
doden of inbreuk pleegt op dit reglement, onmiddellijk buiten de begraafplaats gezet door de
bevoegde politieambtenaren.

Artikel 587
Bij niet-naleving van de artikelen525 tem527, en 529 tot en met 531 wordt (worden) de
nabestaande(n)hiervan, per aangetekende brief in kennis gesteld en verzocht de nodige
aanpassingen uit te voeren. Indien binnen de 6 maanden na de schriftelijke ingebrekestelling niet
wordt overgegaan tot aanpassingen laat de gemeente van ambtswege de maatregelen uitvoeren die
de overtreder verzuimt, zonder verdere verwittiging en op kosten van de overtreder.
De kosten die zullen worden aangerekend zullen worden berekend conform het reglement tot
terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden.

HST 4 Begraafplaatsen en lijkbezorging (niet van toepassing in Geel en Laakdal)
Artikel 571
Bij toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. begraving en begraven
- het teraardebestellen van de stoffelijke overblijfselen (lijk of as)
- de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen
- de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen
2. opgraven: uit een graf halen van lijk of asresten
3. stoffelijk overschot: lijk of asresten
4. grafrust: periode waarin het lijk niet mag worden opgegraven.

Artikel 572
De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek vanaf
- 08.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur ’s avonds vanaf 1 oktober tot en met 31 maart
- 08.00 uur ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds vanaf 1 april tot en met 30 september.

Aangifte van overlijden
Artikel 573
Elk overlijden dat vastgesteld wordt op het grondgebied van de gemeente Meerhout moet binnen de
twee werkdagen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Meerhout worden aangegeven.

Artikel 574
De vormneming, de vormgeving, de balseming, de kisting of het vervoer van lijken mag slechts
plaatsvinden nadat het overlijden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand is aangegeven.
Een afwijking kan door de burgemeester enkel worden toegestaan als de openbare gezondheid het
vereist.

Artikel 575
De aangevers regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begraving.
Wanneer dit niet gebeurt, neemt het gemeentebestuur de nodige maatregelen.
De kosten die deze maatregelen met zich meebrengen moeten gedragen worden door de
nalatenschap.
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Artikel 576
Een stoffelijk overschot kan slechts naar een andere gemeente vervoerd en er begraven worden als
de volgende voorwaarden zijn vervuld:
- toelating tot vervoer van de burgemeester van Meerhout of zijn gemachtigde
- toelating tot begraven van het gemeentebestuur van de plaats van begraving, deze
toelating tot begraven moet vooraf aan het gemeentebestuur van Meerhout worden
bezorgd.

Artikel 577
Het stoffelijk overschot van een persoon, overleden buiten de gemeente, kan slechts naar de
gemeente Meerhout vervoerd en er begraven worden als de volgende voorwaarden zijn vervuld:
- toelating tot begraven van de burgemeester van Meerhout of zijn gemachtigde
- toelating tot vervoer van het gemeentebestuur van de plaats van overlijden.

Vervoer van stoffelijke overblijfselen
Artikel 578
Het lijkenvervoer op het grondgebied van de gemeente Meerhout kan vrij gebeuren.

Artikel 579
Het vervoer van stoffelijke overblijfselen van een overleden persoon wordt waargenomen door private
ondernemingen onder het toezicht van de burgemeester die ervoor zorgt dat het vervoer ordentelijk en
met eerbied voor de overledene gebeurt.

Artikel 580
Voor het internationaal vervoer worden inzake kisting en vervoer de geldende reglementeringen en
wetten nageleefd.

Opgravingen
Artikel 581
De periode van grafrust wordt vastgesteld op 20 jaar.

Begravingen
Artikel 582
Op zon- en wettelijke feestdagen worden geen begravingen uitgevoerd. De burgemeester of zijn
gemachtigde kan hierop afwijkingen toestaan.

Artikel 583
De begravingen worden uitgevoerd volgens plan. Het gemeentebestuur bezorgt een volgnummer dat
dient te worden bevestigd op de lijkkist voor de teraardebestelling.
De graven hebben volgende afmetingen:
Voor volwassenen:
- lengte: 2 meter
- breedte: 1 meter
- diepte: 1,5 meter.
Voor kinderen jonger dan 8 jaar:
- lengte: 1,3 meter
- breedte: 0,65 meter
- diepte: 1,50 meter.
De kuilen voor een teraardebestelling van een asurne hebben volgende afmetingen:
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- diepte: 0,80 meter
- lengte: 0,50 meter
- breedte: 0,50 meter.

Artikel 584
Teksten en tekens op grafmonumenten moeten getuigen van eerbied voor de overledene en mogen
niet in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden.
Graftekens, beplantingen, teksten en tekens op monumenten, in strijd met de bepalingen van dit
artikel worden, na ingebrekestelling door de burgemeester of zijn gemachtigde, op kosten van de
overtreder verwijderd.

Orde
Artikel 585108
Het is verboden:
- zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de vastgestelde openingstijden;
- de grasperken en de beplantingen der begraafplaatsen te betreden of deze grasperken en
beplantingen op welke wijze ook te beschadigen;
- de gedenktekens en alle huldigings- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te
beschadigen;109
- binnen de omheining der begraafplaatsen afval achter te laten met uitzondering van afval
uitsluitend voortvloeiend uit het onderhoud en versiering van de graven. Dit afval moet
gedeponeerd worden op de daartoe aangewezen plaatsen;
- op de begraafplaatsen en in de onmiddellijke omgeving ervan zich te gedragen op een wijze
die niet met de ernst en met de stilte der plaats en de eerbied verschuldigd aan de doden
overeenstemt;
- met voertuigen de begraafplaats te betreden, behalve voor houders van een invalidenkaart of
tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe toelating verkregen is van de gemeente;
- op gedenktekens, monumenten of afsluitingen te klauteren;
- op de begraafplaats aanwezig te zijn in staat van dronkenschap;
- vergezellende honden of andere huisdieren te laten loslopen op de begraafplaatsen. De
honden moeten aan een leiband die niet langer mag zijn dan anderhalve meter ;
- kinderen zonder toezicht te laten lopen of te laten spelen
- betogingen te organiseren op de begraafplaats die vreemd zijn aan de gewone dienst van de
begraafplaats
- op de muren en poorten van de begraafplaatsen, reclame, aanplakkingen, opschriften of
voorwerpen aan te brengen, die niet voorzien is in de reglementering op de begraafplaatsen.

Artikel 586110
Artikel 587
Plaatsen, wegnemen en verbouwen van graftekens, evenals het uitvoeren van onderhoudswerken
dienen te gebeuren op weekdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur met uitzondering van zon- en
feestdagen en vanaf de laatste drie werkdagen van oktober tot en met de tweede november.

Artikel 588
Bij de aanvoer op de begraafplaats moeten de grafmonumenten dermate afgewerkt zijn dat zij
onmiddellijk kunnen worden geplaatst. Voor aanvang van deze werken dient de aangestelde van de
begraafplaats verwittigd te worden.
Materialen noch toestellen mogen op de begraafplaatsen achtergelaten worden.
Materialen en toestellen, in strijd met de bepalingen van dit artikel, worden na ingebrekestelling door
de burgemeester of zijn gemachtigde op kosten van de overtreder verwijderd.
108

gewijzigd sinds 01/10/2010
Het vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen van grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
(art. 526 Sw) is een gemengde inbreuk
110
opgeheven sinds 01/10/2010
109
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Artikel 589111
Artikel 590
Voorwerpen die worden gevonden op de begraafplaats worden zo snel mogelijk overhandigd aan de
aangestelde van de begraafplaats. De gemeente kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
diefstallen gepleegd op de kerkhoven.

Artikel 591
Diegenen die op de begraafplaats werken uitvoeren of laten uitvoeren blijven burgerlijk aansprakelijk
voor alle ongevallen veroorzaakt door de door hun zorgen geplaatste gedenktekens of andere
ongevallen van welke aard ook.

Artikel 592
De graven dienen goed onderhouden te worden.

Artikel 593
Bij niet-naleving van artikel 583, wordt de vergunningaanvrager hiervan, per aangetekende brief in
kennis gesteld en verzocht de nodige aan passingen uit te voeren. Indien binnen de 6 maanden na de
schriftelijke ingebrekestelling niet wordt overgegaan tot aanpassingen laat de gemeente van
ambtswege de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt, zonder verdere verwittiging en op
kosten van de overtreder

HST 5
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Gemeentelijke speelpleinen, parken en sportterreinen

Artikel 594
Onverminderd de voorgaande bepalingen in de politiecodex, zijn volgende specifieke bepalingen van
dit hoofdstuk van toepassing.
Dit hoofdstuk is van toepassing op alle gemeentelijke parken en sportterreinen
Dit hoofdstuk is van toepassing op alle terreinen door de gemeente bijzonder ingericht als speelterreinen voor kinderen, zelfs indien deze gemeentelijke nutsvoorziening slechts bestaat uit
één of meerdere speeltuigen of -inrichtingen en niet omheind is.
.
In dit laatste geval is dit hoofdstuk van toepassing op de speeltuigen - inrichtingen en hun onmiddellijke omgeving.
Speelinrichtingen en speeltuigen mogen vrij gebruikt worden tenzij anders vermeld op het toestel of
inrichting.
Speel- en sportinrichtingen en speeltuigen mogen enkel gebruikt worden voor de specifieke
doeleinden waarvoor zij ontworpen en geplaatst zijn.
Iedereen dient zich onmiddellijk te schikken naar de richtlijnen van de verantwoordelijken of hun
aangestelden die zich alzo kenbaar maken.

Artikel 595
Het is verboden
1. aanwezig te zijn buiten de normale openingsuren vermeld op de aanwijzingsborden aan de
toegangen
111
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2. met voertuigen te rijden en het parkeren of achterlaten van voertuigen. Dit verbod geldt niet
voor :
-fietsen op terreinen of paden voorzien voor fietsen.
-voertuigen aangewend voor het onderhoud en dienstvoertuigen
3. De kinderen het ongestoord gebruik van speeltuigen en – inrichtingen te hinderen
4. Gevaarlijke of hinderlijke stoffen binnen te brengen
5. glas ( oa glazen flessen) mee te brengen
6. publiciteit te voeren tenzij op de daartoe voorziene plaatsen
7. om het even wat te verkopen of aan te bieden, te leuren, te collecteren, om het even welke
handelsactiviteit uit te voeren
8. Alcoholische dranken mee te brengen en te gebruiken
9. zonder toestemming van de jeugddienst speeltuigen achter te laten op de speelpleinen

Artikel 596
Bezoekers van speelpleinen, parken en sportterreinen moeten zich schikken naar het huishoudelijk
reglement van desbetreffend speelplein, park of sportterrein.
Door het betreden van de speelpleinen, parken en sportterreinen, die beschikken over
huishoudelijke reglementen, verklaart ook de toevallige gebruiker zich akkoord met de
naleving er van.
Deze reglementen liggen ter inzage aan de respectievelijke balies of worden uitgehangen.
Het niet naleven van deze huishoudelijke reglementen maakt op zich reeds een inbreuk uit op huidig
artikelen kan als dusdanig gesanctioneerd worden onverminderd maatregelen vervat in het
overtreden huishoudelijk reglement.

Artikel 597
Afwijkingen i.v.m. sommige van deze verbodsbepalingen kunnen in bijzondere omstandigheden door
het de Burgemeester worden toegestaan

Artikel 598 tem 608113
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Deel 9 STRAFBEPALINGEN
Artikel 609114
§1. Inbreuken op deze politiecodex kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete van
maximum 350 euro voor meerderjarige overtreders en maximum 175 euro voor minderjarige
overtreders.
§2. Inbreuken op het plaatsverbod dat de burgemeester kan opleggen conform artikel 134sexies
Nieuwe Gemeentewet, zoals voorzien door artikel 47 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete.
§3. Het college van burgemeester en schepenen kan een door de gemeente verleende toelating of
vergunning schorsen of intrekken en/of een inrichting tijdelijk of definitief sluiten. Deze sancties
kunnen pas opgelegd worden nadat de overtreder een voorafgaande verwittiging heeft gekregen. Die
bevat een uittreksel van het overtreden reglement of van de overtreden verordening. Deze worden ter
kennis gebracht door middels van een aangetekend schrijven, krachtens artikel 45 van de Wet van 24
juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
§4. Deze sancties kunnen niet opgelegd worden indien voor dezelfde inbreuken door of krachtens een
wet, een decreet of een ordonnantie reeds straffen of administratieve sancties worden bepaald.
§5. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de
inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij dit reglement voorgeschreven
administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat deze boete het wettelijke
voorziene maximum mag overschrijden.
§6. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk
binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

INWERKINGTREDING
Dit politiereglement treedt in werking op 1 mei 2009
De wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2010
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2014

OPHEFFINGSBEPALINGEN
Worden opgeheven vanaf de inwerkingtreding dit politiereglement:
GEEL
- Politiereglement op de openbare orde, rust, veiligheid en hygiëne dd. 06/09/2004
- Politiereglement honden dd.07/10/2003
- Politiereglement GAS dd. 04/09/2006
- Politiereglement op de terrassen dd. 07/11/2005
- Politiereglement snoeien van hinderlijke beplanting dd. 08/05/1978 en 03/11/1975
- Politiereglement speelplein Waaiburg
- Politiereglement begraafplaatsen en lijkbezorging dd.04/12/2006
- Politiereglement op het verspreiden van reclame dd. 22/12/1986
- Politiereglement aanplakken affiches dd. 06/03/2000
- Politiereglement uitvliegen duiven dd.07/05/1979
- Politiereglement Rozendaelpark dd. 03/05/1999
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- Politiereglement nummering van huizen dd. 04/07/1977
- Politiereglementen huisvuilophaling dd. 04/12/2006
- Politiereglement luchtverontreiniging dd. 06/06/1994
- Reglement onderhoud wegbermen van 10 mei 1976, betreffende straatgoten en
stoepen
- Politiereglement crossen in bossen dd. 02/03/1992
- Politiereglement vellen bomen dd. 06/06/1994
- Politiereglement Processierupsen dd. 03/06/1996
- Politiereglement overwelven baangrachten dd 05/09/2005
- Kamerreglement dd. 02/03/2009115
LAAKDAL
- Politiereglement op de openbare orde, rust, veiligheid en hygiëne dd. 15/02/2005
- Politiereglement GAS dd. 12/09/2006
- Politiereglement hinderlijke beplanting dd.04/09/1989 en kruispunten dd.04/02/1981
- Politiereglement huishoudelijke afvalstoffen en recyclagepark dd. 08/1//2005
- Politiereglement rondzwervende honden dd. 07/12/1981
- Gemeentelijk reglement begraafplaatsen en lijkbezorging dd. 22/05/2007
- Politiereglement speelpleinen kinderen dd. 13/10/1980
- Politiereglement op de schietpartijen dd. 06/04/1959
- Politieverordening betreffende de nummering van der huizen dd. 29/04/1960
- Politieverordening betreffende geluidsversterkende installaties op voertuigen dd. 07/06/1982
- Politiereglement op het uitvliegen van duiven gedurende prijsvluchten dd. 01/10/1984

MEERHOUT
- Politiereglement op de openbare orde, rust, veiligheid en hygiëne dd. 27/09/2004
- Politiereglement GAS dd. 23/10/2006
- Politiereglement Hinderlijke beplanting dd. 16/05/1978
- Politiereglement huishoudelijke afvalstoffen dd. 28/04/2008
- Politiereglement begraafplaatsen dd. 05/09/2005
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