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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 

m, het Veldwetboek en het 
Bosdecreet is het verboden vuur te maken in de open lucht. 54 
 

aandelijke 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 socio-
culturele 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.  
 

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.  

                                                 
51 In werking getreden sinds 01/01/2014 
52 In werking getreden sinds 01/10/2010 
53 gewijzigd sinds 01/01/2014 
54Dit 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.  
55 gewijzigd sinds 01/01/2014 
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Art. 178 

verboden hetzij in open lucht hetzij in een kachel of andere verbrandingsinrichting, stoffen te 
verbranden die een sterk prikkelende geur verspreiden. 
 
Art. 179 

 
 

voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers en gelijksoortige 
toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW. 
 

overeenkomstig de Vlaremreglementering een milieuvergunning is verleend. 
 

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. 
 

 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 

- 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. 
 

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 Art. 180 tem 185 In werking getreden sinds 01/01/2014 


