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1

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1

Toepassingsgebied

Artikel 1
Dit reglement geldt met behoud van toepassing van enige andere wetgeving.
Iedereen moet de bevelen van de Burgemeester, gegeven krachtens artikel 133 van de
Nieuwe Gemeentewet, naleven.
1.2

Begrippen

Artikel 2
§1. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder “openbaar domein”:
- de openbare weg, te weten de wegen en doorgangen die in hoofdorde bestemd zijn
voor alle verkeer van personen en voertuigen, met inbegrip van de bermen, voetpaden
en de ruimten aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk
bestemd voor het parkeren van voertuigen. De berm is de ruimte of het gedeelte van
de weg dat niet in de rijweg begrepen is.
- de groene ruimte, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken,
tuinen,, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de
openbare weg, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd
zijn voor wandelen en ontspanning.
§2. Voor de toepassing van onderhavig reglement verstaat men onder “voor het publiek
toegankelijke inrichting”: inrichtingen waar het publiek, eventueel tegen betaling en/of met
een uitnodiging, toegang heeft, waaronder een portaal, foyer, wachtlokaal voor een openbaar
vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling. Deze opsomming is niet limitatief.
§3. Voor de toepassing van onderhavig reglement verstaat men onder “woonzone”: het
gebied bestemd voor wonen; alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf,
voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische
voorzieningen en voor agrarische bedrijven.
§4. Voor de toepassing van onderhavig reglement verstaat men onder “openbare wateren”:
alle oppervlaktewateren, die gelegen zijn op of aan een terrein dat vrij toegankelijk is voor
eenieder en die onder de beheersbevoegdheid van de gemeente Leopoldsburg vallen.
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2
2.1

OPENBARE RUST
Geluidsoverlast
Algemene bepalingen

Artikel 3
Het is verboden om het even welk geluid te produceren, gedurende de dag en de nacht,
veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak of dat is toe te schrijven aan een gebrek van
vooruitzicht en voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners in het gedrang te
brengen. Het bewijs van geluidsoverlast kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.
Niet-hinderlijk geluid
Artikel 4
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van:
- werken aan het openbaar domein of voor het aanleggen van openbare
nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in
opdracht van die overheid;
- werken die op werkdagen, zaterdagen en zondagen 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;
- werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd
ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
- een vergunde activiteit, voor zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden
nageleefd.
- Spelende kinderen.
Laden en lossen
Artikel 5
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:
1o de voorwerpen moeten gedragen worden zonder ze te slepen en ze moeten op de grond
geplaatst worden zonder ze te werpen;
2o 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.
Verhuizingen
Artikel 6
Geen verhuizing mag plaatshebben tussen 22 uur en 7 uur, behalve met een schriftelijke
vergunning van de Burgemeester.
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Geluid in open lucht
Artikel 7
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 10 meter van de
geluidsbron.
Artikel 8
De burgemeester kan afwijkingen toestaan. De voorwaarden in de toelating dienen
nageleefd te worden.
Geluid op privé-eigendommen
Artikel 9
Het gebruik van radio’s, televisietoestellen, geluidswagens, luidsprekers en in het algemeen
alle soorten ontvang- en zendtoestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet
hoorbaar zijn op een openbare plaats.
Artikel 10
De burgemeester kan afwijkingen toestaan. De voorwaarden in de toelating dienen
nageleefd te worden.
Voertuigen
Artikel 11
Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is
buiten het voertuig. De overtreding tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen
worden begaan, wordt verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het
tegendeel.
Artikel 12
Het is verboden voertuigen of hun toebehoren op een voor de omwonenden storende wijze
(o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe
noodzaak is en indien de nodige voorzorgen genomen zijn, overeenkomstig de bepalingen
van het verkeersreglement.
Voertuigen met luidsprekers
Artikel 13
Het gebruik van voertuigen die uitgerust worden met of voorzien zijn van luidsprekers en
bestemd zijn voor het maken van reclame of propaganda is onderworpen aan de
voorafgaande geschreven vergunning van de Burgemeester. Die vergunning kan slechts
toegestaan worden van 8 uur tot 18 uur.
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Geluidsverwekkende middelen
Artikel 14
Het aanwenden van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende
hulpmiddelen, door handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of
leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners, met als doel de
aandacht te trekken op de verkoop van een product of het verlenen van een dienst, is enkel
toegelaten met de voorafgaande schriftelijke vergunning van de Burgemeester en slechts
tussen 8 uur en 20 uur (van 1 oktober tot 31 maart) en tussen 8 uur en 22 uur (van 1 april tot
30 september).
Alarmsystemen in voertuigen
Artikel 15
De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk
uitschakelen.
Artikel 16
Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm onnodig geactiveerd werd, mogen
politieambtenaren en agenten van politie de nodige maatregelen nemen om die hinder te
beëindigen, desgevallend op kosten en risico van de overtreder.
Tuin, hobby- en bouwwerktuigen
Artikel 17
Het gebruik van tuin-, hobby- en bouwwerktuigen zoals landbouw-, tuinbouw- of
bosbouwwerktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren, is verboden
tussen 20 uur en 8 uur.
Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden. In
afwijking op het voormelde is het maaien van gras evenals het uitvoeren van bouwwerken
en tuinwerkzaamheden aan particuliere woningen wel toegelaten op zon- en wettelijke
feestdagen tussen 8 uur en 20 uur.
De verbodsbepalingen van dit artikel zijn echter niet van toepassing op landbouw-,
tuinbouw- en bosbouwwerktuigen aangewend voor de normale exploitatie van het bedrijf.
Openbare werken
Artikel 18
De aannemers, ambachtslieden en arbeiders moeten hun werken onderbreken tussen 20 uur
en 6 uur en op zondagen en wettelijke feestdagen. Voor werken van openbaar nut of werken
die om technische redenen niet kunnen onderbroken worden, is een voorafgaande en
geschreven vergunning van de Burgemeester vereist. Voor het aandrijven van
verlichtingsapparaten mogen geen ontploffingsmotoren gebruikt worden.
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Vuurwerk
Artikel 19
Gelet op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel
op het openbaar domein als op private domeinen om het even welk vuurwerk af te steken,
voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.
De burgemeester kan uitzonderlijk toestemming verlenen om geluidsarm vuurwerk af te
steken op bepaalde plaatsen en gedurende een beperkte periode.

Toestellen voor recreatief gebruik
Artikel 20
Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen
en voertuigen te gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of
wedstrijden mee te houden of in te richten in de openlucht, op openbare of private
terreinen die gelegen zijn op minder dan 100 meter van de woonwijken en woonkernen.
Afwijkingen op de voorgaande alinea kunnen door de Burgemeester worden toegestaan ter
gelegenheid van feestelijkheden of vieringen.
Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van
toepassing zijn.
Gemotoriseerd verkeer in bossen en natuur
Artikel 21
Elk gemotoriseerd vervoer is verboden in de bossen, de natuurgebieden en op de
heidevlakten, zandvlakten en de woeste gronden, tenzij dit nodig is voor het beheer en de
bewaking van het grondgebied of voor de hulp aan personen in nood.
Wapens
Artikel 22
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de jacht
is het verboden, zowel op het openbaar domein als op private domeinen, binnenkoeren en
op alle plaatsen palende aan het openbaar domein, vuurwapens af te vuren.
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die ingericht worden in
de door de overheid erkende schietstanden.
Honden of andere dieren
Artikel 23
Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de buren door
aanhoudend geblaf of ander aanhoudend geluid zoals gehuil, gekraai, het geschreeuw of het
gezang.
Onverminderd de toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet kan de
Burgemeester de politieambtenaren laten overgaan tot de inbeslagname van het dier en het
dier laten plaatsen in een dierenasiel, of te verplichten tot het dragen van een muilkorf, zo
de eigenaar of de houder van het dier na eerste waarschuwing geen passende maatregelen
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zou genomen hebben en de abnormale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust
wordt verstoord.
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of houder van het dier.
2.2

Geur- en rookoverlast

Artikel 24
De houders van dieren zijn ertoe gehouden hun dieren zodanig te huisvesten en alle mogelijke
maatregelen te nemen opdat de dieren geen geurhinder veroorzaken.

2.3

Lichtoverlast

Artikel 25
Het is verboden het privaat domein van een lichtinstallatie te voorzien wanneer die
installatie rechtstreeks binnenschijnt in woongelegenheden of het verkeer op het openbaar
domein kan verblinden. Zonder schriftelijke vergunning van de Burgemeester is het
verboden lasers en lichtstralen te gebruiken bij evenementen of manifestaties op het
openbaar domein.
2.4

Verbod op nachtelijke muziek

Artikel 26
Het is de exploitanten van drankgelegenheden, publiek toegankelijke inrichtingen en
evenementen verboden om muziek, al dan niet elektronisch versterkt, te produceren in strijd
met de wettelijke en reglementaire bepalingen of in strijd met hun vergunning.
2.5

Plaatsverbod

Artikel 27
De niet naleving van het door de Burgemeester in het kader van artikel 134sexies van de
Nieuwe Gemeentewet opgelegde tijdelijk plaatsverbod, kan bestraft worden met een
administratieve geldboete.
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3
3.1

OPENBARE VEILIGHEID
Algemene bepalingen

Artikel 28
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 brengt.
Artikel 29
Het is verboden om voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen te werpen tegen
voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen van een ander, of in tuinen, en besloten
erven.
Artikel 30
Het is verboden opzettelijk enig voorwerp op iemand te werpen dat hem kan hinderen of
bevuilen.
Artikel 31
Het is verboden tegen officiële instanties of tegen bijzondere personen andere beledigingen
te richten dan in boek II, titel VIII, hoofdstuk V, van het Strafwetboek zijn omschreven.
3.2

Hinderlijk gedrag

Artikel 32
Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor
het publiek toegankelijke inrichting, dan wel deze te verontreinigen dan wel te gebruiken
voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.
3.3

Bedelverbod

Artikel 33
Het is verboden zowel op het openbaar domein als in elke voor het publiek toegankelijke
inrichting te bedelen. Het is tevens verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het
doel een aalmoes te bekomen.
3.4

Vergaderingen
Toepassingsgebied en bepalingen

Artikel 34
Deze verordening is van toepassing op openbare vergaderingen en openbare bijeenkomsten
in besloten plaatsen en op de openbare vergaderingen en openbare bijeenkomsten in open
lucht.
Deze verordening is niet van toepassing op private vergaderingen, zoals bijeenkomsten
waarvan de genodigden behoren tot een strikt privé-gezelschap.
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Artikel 35
Voor de toepassing van deze bepaling wordt verstaan onder:
- Private vergadering
Private vergaderingen zijn deze waaraan slechts mogen deelnemen de personen voorzien
van een persoonlijke en individuele uitnodiging op oproeping, voortspruitend uit de
arbitraire wil van de organisator.
- Openbare vergadering
Onder openbare vergadering of openbare bijeenkomst wordt verstaan, iedere vergadering
waar in beginsel iedereen zonder onderscheid wordt toegelaten door de organisator. Deze
vergaderingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een
toegangsgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter
beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, zonder inachtname van een
persoonlijke verhouding tussen degene die uitnodigt en de persoon die uitgenodigd wordt.

Besloten plaats
Onder besloten plaats wordt verstaan een plaats die zodanig van het openbaar domein is
afgescheiden of verwijderd dat niet-deelnemers niet de mogelijkheid hebben de vergadering
of de bijeenkomst die daar plaatsgrijpt waar te nemen van op het openbaar domein.
-

Open lucht
Onder open lucht dient verstaan een plaats die niet zodanig afgescheiden is als hiervoor
vermeld. Een openbare vergadering is in open lucht van zodra zij plaatsvindt op een plaats
die zodanig open is dat elke toevallige voorbijganger kan zien dat er een vergadering aan de
gang is en het verloop kan volgen. Veelal vinden deze plaats op openbare domeinen en
pleinen, openbare parken, of in open niet-afgesloten erven die op het openbaar domein
uitgeven.
-

- Organisator
De meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die bevoegd is om beslissingen te
nemen in verband met de organisatie. Iedere bijeenkomst moet een organisator hebben.
- Contactpersoon
De meerderjarige natuurlijke persoon die aangesteld werd door de organisator om
beslissingen te nemen in verband met de bijeenkomst. De contactpersoon dient steeds voor,
tijdens en na de bijeenkomst bereikbaar te zijn. Tevens moet een tweede persoon
aangewezen worden met dezelfde bevoegdheden als de contactpersoon en die zal optreden
bij diens afwezigheid of ter vervanging.
Openbare vergaderingen in open lucht
Artikel 36
Openbare vergaderingen, bijeenkomsten of meetings in open lucht, het verkeer van
groepen, optochten en manifestaties, waarvoor voorafgaandelijk geen vergunning werd
verleend door de Burgemeester, zijn verboden op het grondgebied van de gemeente.
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Het inrichten en houden van fuiven, bals en danspartijen, optredens e.d. in open lucht, op
openbaar domein of in open erven (dit zijn niet afgesloten erven) die op het openbaar
domein uitgeven, zijn eveneens aan een vergunning van de Burgemeester onderworpen.
Artikel 37
De vergunning moet schriftelijk door de organisator worden aangevraagd aan de
Burgemeester, minstens zes weken op voorhand. In uitzonderlijke omstandigheden en mits
motivatie vanwege de organisator kan de Burgemeester afwijkingen toestaan op deze
termijn.
De aanvrager moet de volgende gegevens vermelden:
- de naam van de organisator;
- de volledige identiteit van de organisator (met inbegrip van rijksregister- en/of KBOnummer);
- de volledige identiteit van de contactpersoon en plaatsvervanger;
- de naam van de bijeenkomst;
- het adres en de plaats waar de activiteit zal plaatsvinden;
- de datum en het uur van de aanvang, alsmede de verwachte duur van het
evenement;
- het verwachte aantal bezoekers/deelnemers;
- het doel van de bijeenkomst;
- vermelding van een telefoonnummer waarop de organisator kan gecontacteerd
worden
- op het ogenblik van de vergadering;
- opgave van de capaciteit van de locatie waar het evenement zal plaatsvinden.
De Burgemeester stelt de aanvrager in kennis van de vergunning of zijn gemotiveerde
weigering.
Het verstrekken, het weigeren en het intrekken van een vergunning kan de gemeente in
geen geval belasten.
Artikel 38
Zijn verboden: alle bijeenkomsten die het openbaar domein belemmeren, het verkeer
beletten, de burgers opruien en onrust kunnen doen ontstaan.
Artikel 39
De Burgemeester kan in de vergunning, of bij aparte brief, voor ieder geval afzonderlijk,
bijkomende voorwaarden opleggen aan de organisatoren in verband met de openbare orde
(rust, veiligheid en gezondheid).
Hij kan alle maatregelen uitvaardigen die hij noodzakelijk acht voor het behoud van de
openbare orde, zowel bij het verlenen van de vergunning als erna. (vb. beperking van het
aantal deelnemers, verbod kentekens, spandoeken, vlaggen, muziekinstrumenten of andere
voorwerpen te dragen, voorschriften met betrekking tot reisweg, duur, uurregeling,
maximum geluidsniveau, tot en met het verbieden van de vergadering...).
Openbare vergaderingen in besloten plaats
Artikel 40
Met betrekking tot de occasionele evenementen (bals, fuiven, danspartijen, optredens e.d.)
en met betrekking tot sportwedstrijden (voetbal, volleybal, tennis...) bestaat een
meldingsplicht, doch een op voorhand toegezonden jaaroverzicht van de geplande
12

wedstrijden volstaat. Voor wielerwedstrijden (veelal op openbaar domein: zie hiervoor)
en gemotoriseerde wedstrijden (moto- en autocross...) gelden de geëigende
reglementeringen.
De Burgemeester is bevoegd de in de eerste alinea vermelde opsomming uit te breiden
tot andere categorieën van openbare vergaderingen in besloten plaatsen.
Van voornoemde activiteiten moet de Burgemeester minstens acht weken op voorhand
schriftelijk worden ingelicht. Voor spontane of onverwachte manifestaties zoals hoger
beschreven, geldt de termijn van acht weken niet. Zij dienen wel schriftelijk ter kennis
gebracht aan de Burgemeester, minstens 24 uur op voorhand.
Artikel 41
De melding moet de volgende gegevens vermelden:
- de naam van de organisator;
- de volledige identiteit van de organisator (met inbegrip van rijksregister- en/of KBOnummer);
- de volledige identiteit van de contactpersoon en plaatsvervanger;
- de naam van de bijeenkomst; het adres en de plaats waar de activiteit zal
plaatsvinden;
- de datum en het uur van de aanvang, alsmede de verwachte duur van het
evenement;
- het verwachte aantal bezoekers/deelnemers;
- het doel van de bijeenkomst;
- vermelding van een telefoonnummer waarop de organisator kan gecontacteerd
worden op het ogenblik van de vergadering;
- opgave van de capaciteit van de locatie waar het evenement zal plaatsvinden.
De Burgemeester stelt de inrichter zo spoedig mogelijk na de melding in kennis van de
eventuele regelende maatregelen in verband met de openbare orde (vb.: voorbehouden
plaatsen voor politie, beperking aantal deelnemers, verbod kentekens, spandoeken, vlaggen,
muziekinstrumenten of andere voorwerpen te dragen, maximum geluidsniveau,
sluitingsuur,...) die hij met betrekking tot de organisatie oplegt. Het opleggen van deze
regelende maatregelen kan de gemeente in geen geval belasten.
Artikel 42
De inrichters van de onder artikel 36 en 40 bedoelde openbare vergaderingen en
bijeenkomsten moeten gehoorzamen aan de bevelen van de politie die tot doel hebben de
openbare orde, rust en veiligheid te vrijwaren of te herstellen. De Burgemeester en diens
afgevaardigden (politie/brandweer) moeten te allen tijde toegang hebben tot de openbare
vergadering of bijeenkomst, zonder voorwaarden.
De openbare vergadering kan beëindigd worden op kosten en risico van de organisator voor
zover de openbare orde verstoord is én de beëindiging van de in wanordelijkheden ontaarde
vergadering de enige manier is om de orde te handhaven of te herstellen.
Artikel 43
De Burgemeester kan bijkomende voorwaarden opleggen alsook afwijkingen van voormelde
bepalingen onder 3.4.2. en 3.4.3. toestaan.
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3.5

Speelterreinen

Artikel 44
Het is verboden te fietsen op de speelterreinen, uitgezonderd op de hiertoe aangelegde
paden. Gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd deze nodig voor het onderhoud en de
gemotoriseerde rolstoelen van personen met een handicap, worden niet op de
speelterreinen toegelaten.
Artikel 45
Het is verboden om voorwerpen of dieren vast te maken aan bomen, struiken en
omheiningen, vaste inrichtingen en andere toestellen.
Artikel 46
Het is verboden de speeltoestellen en skatetoestellen oneigenlijk te gebruiken, te bevuilen of
te vernielen of het openbaar groen opzettelijk te beschadigen.
Artikel 47
Aangebrachte materialen moeten functioneel zijn voor het spel en respectvol worden benut
met het oog op de veiligheid van de andere gebruikers van het speelterrein. Deze materialen
moeten terug meegenomen worden.
3.6

Drankautomaten

Artikel 48
Op het grondgebied van de gemeente is het verboden alcoholische dranken aan te bieden,
hetzij tegen betaling, hetzij gratis, via een automaat, tenzij deze uitgerust is met een goed
functionerende elektronische identiteitskaartlezer.
Artikel 49
De politie kan, met het oog op de toepassing van dit verbod, de overtreding doen ophouden.
Vooraleer de politie een dergelijke maatregel treft, moet de uitbater gehoord worden.
3.7

Privaat gebruik van het openbaar domein

Artikel 50
Het is iedereen verboden om zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke
vergunning, afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen het openbaar
domein op een andere wijze te gebruiken dan waarvoor het primair bestemd is.
3.8

Werkzaamheden

Artikel 51
Behoudens vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen is het uitdrukkelijk
verboden werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente,
zowel aan de oppervlakte als onder de grond.
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Artikel 52
Iedere persoon die werkzaamheden op het openbaar 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.
Artikel 53
Werkzaamheden die buiten het openbaar domein uitgevoerd worden en die stof of afval op
het openbaar domein of de omringende eigendommen kunnen verspreiden mogen pas
aangevat worden nadat er schermen aangebracht zijn.
Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken
hem onverwijld opnieuw schoonmaken.
3.9

Geluidssignalen

Artikel 54
Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere
hulpdiensten na te bootsen.
3.10

Bedrieglijke oproepen

Artikel 55
Iedere bedrieglijke of kennelijk oneigenlijke hulpoproep of ieder bedrieglijk of kennelijk
oneigenlijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid
van de gebruikers te vrijwaren, is verboden.
3.11

Betreden privé-eigendom

Artikel 56
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.
3.12

Huisnummers en aanduiding van openbaar nut

Artikel 57
Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de
gemeente toegekend werd, vanaf de weg leesbaar aan. Elke bewoner is verplicht deze
leesbaar te houden.
Artikel 58
Het is verboden de huisnummers van de woningen en gebouwen te wijzigen of te
verwijderen.
Artikel 59
De bewoner van de woning of de verantwoordelijke van een gebouw, moet ervoor zorgen
dat het huisnummer in goede staat blijft. Bij nalatigheid of vrijwillige beschadiging zullen de
kosten voor het aanbrengen van een nieuw huisnummer verhaald worden op de bewoner
van de woning of de verantwoordelijke van het gebouw.
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Artikel 60
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van
gelijk welke titel van een gebouw dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling
impliceert, op de gevel, van hun gebouw, ook wanneer deze zich buiten de rooilijn bevindt,
en in dit geval eventueel aan de straatkant, toe te staan dat aanduidingen van openbaar nut
en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht.

3.13

Kanalen, waterbekkens en waterlopen

Artikel 61
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven, tenzij na
voorafgaande toelating van de burgemeester.
3.14

Dieren
Honden

Artikel 62
Voor de toepassing van deze bepalingen wordt verstaan onder:
- agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke hond
elke hond die, wanneer hij vrij rondloopt, zonder enige provocatie op een duidelijke en
onmiskenbare dreigende wijze naar iemand toeloopt;
elke hond die iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of uitlokking;
elke hond die reeds iemand heeft verwond of aangevallen zonder provocatie of
uitlokking; elke hond die een ander huisdier verwondt of aanvalt zonder
provocatie of uitlokking.
Artikel 63
Honden dienen op het openbaar domein aan de leiband gehouden te worden, uitgezonderd
op de door de gemeente Leopoldsburg afgebakende hondenlosloopweiden.
Deze verplichting geldt niet voor honden die ingezet worden voor de jacht, om een kudde te
begeleiden of voor reddingsoperaties en evenmin voor honden van de politiediensten.
Artikel 64
Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de
eigenaar of de begeleider zodra ze op het openbaar domein komen, ook op de door de
gemeente Leopoldsburg afgebakende hondenlosloopweiden.
Deze verplichting geldt niet voor honden van de politiediensten en erkende
bewakingsondernemingen.
Artikel 65
De toegang met honden is verboden tot openbare gebouwen, begraafplaatsen,
gemeentelijke sporthallen, sportterreinen en zwembaden met uitzondering:
- voor personen met een beperking met hun geleidehond, politiediensten en erkende
bewakingsondernemingen met waak- speur- en verdedigingshonden;
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-

voor personen belast met het africhten van geleidehonden bestemd voor personen met
een beperking en die daartoe een geëigend attest kunnen voorleggen.

Artikel 66
De begeleiders van honden zijn verplicht steeds in het bezit te zijn van een daartoe geschikt
recipiënt voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier. Het recipiënt moet op het
eerste verzoek van de bevoegde ambtenaar worden getoond.
De begeleiders van honden zijn verplicht de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te
verwijderen met behulp van het recipiënt vermeld in het eerste lid. Deze recipiënten mogen
gedeponeerd worden in de straatvuilnisbakjes.
De visueel gehandicapten en andere mindervaliden, met hun geleidehond, worden
vrijgesteld van de bepalingen vermeld in het eerste en tweede lid.
Artikel 67
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen
en reinigen door de stedelijke diensten, aan de overtreder aangerekend.
Artikel 68
Onbewaakte loslopende honden, die aangetroffen worden op het openbaar domein, worden
door de bevoegde personen of in opdracht van de bevoegde personen, gevangen en
overgebracht naar het dierenasiel of de eigenaar.
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar van het dier.
Artikel 69
Elke houder van een hond, hetzij als eigenaar, hetzij als bezitter, hetzij als bewaker, dient
passende maatregelen te nemen om te beletten dat de hond zou ontsnappen van één
privaat erf naar een ander privaat erf of naar het openbaar domein.
Artikel 70
De honden die niet vallen onder de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 2014
betreffende de verplichte identificatie en registratie, en deze die door de eigenaar niet
vrijwillig werden geïdentificeerd en geregistreerd, dienen door de eigenaar of de houder
voorzien te worden van een identificatiekenteken aan de halsband.
Het identificatiekenteken kan bestaan uit een medaille of een kokertje met verplichte
vermelding van naam en adres van de eigenaar of houder
Andere dieren
Artikel 71
Het is verboden in strijd met de geldende regelgeving rondzwervende katten en verwilderde
dieren te voederen op het openbaar domein.
Artikel 72
De begeleiders van last-, rij- en trekdieren en vee zijn verplicht op het openbaar domein
gelegen in een woonzone, de uitwerpselen op te ruimen of mee te nemen in een daartoe
geschikt recipiënt.
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3.15

Vuur in openlucht

Artikel 73
Het is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de Burgemeester om
vuur te maken in open lucht, met uitzondering in een sfeerverwarmer of een
barbecuetoestel.
3.16

Drone

Artikel 74
§1. Onverminderd de verplichte naleving van de hogere en gemeentelijke regelgeving, moet
de eigenaar of de piloot elke vlucht boven het grondgebied van de gemeente met een nietrecreatieve drone, met name klasse 2 en 1 , vooraf melden aan de burgemeester. De
burgemeester kan steeds voorwaarden opleggen of kan de vlucht verbieden wanneer de
openbare orde in het gedrang komt.
§2. Onder “drone” wordt verstaan elk op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) of op afstand
bestuurd luchtvaartuigsysteem (RPAS) zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 april 2016
met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch
luchtruim.

18

4

OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID

4.1

Algemene bepalingen

Artikel 75
Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk
zijn gelijk welke activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte
doorgang in het gedrang kan brengen, in het bijzonder het wegwerpen, gooien of
voortduwen van gelijk welke voorwerpen die schade kunnen toebrengen of bevuilen, daarin
begrepen huishoudelijk afval, zonder een voorafgaande vergunning van de bevoegde
overheid.
Artikel 76
Het is verboden op het openbaar domein rijtuigen te smeren, alsook motoren van
stilstaande voertuigen te testen met uitzondering van hetgeen bepaald is in andere
reglementaire bepalingen.
Artikel 77
Het is verboden het openbaar domein, andermans privédomein of de voor het publiek
toegankelijke inrichtingen te bevuilen door het achterlaten van voorwerpen of substanties,
onder andere: flessen, blik, sigarettenpeuken, kauwgum, papier, vruchtenschillen,
verpakkingen en andere afvalstoffen.
Artikel 78
Het is verboden om vanuit vensters, deuren of vanaf balkons water of andere vloeistoffen te
gieten, waardoor voorbijgangers natgemaakt, gehinderd of bevuild kunnen worden.
4.2

Aanplakkingen - publiciteit
Algemene bepalingen

Artikel 79
Het is verboden om ongewenste reclame te bedelen. Reclame is ongewenst indien een
sticker in die zin is aangebracht op of aan de brievenbus.
Artikel 80
Het is verboden spandoeken, schilderijen en andere versieringen dwars over en langs het
openbaar domein te hangen of te bevestigen, zonder voorafgaande vergunning van het
College van Burgemeester en Schepenen. De bij activiteiten toegelaten aanplakkingen,
publiciteit of bewegwijzering dienen uiterlijk 1 dag na de datum van de activiteit te worden
opgeruimd.
Artikel 81
Het is verboden zonder vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen flyers of
strooibriefjes uit te delen, te verspreiden op het openbaar domein of achter voertuigen te
plaatsen. Onverminderd de toepassing van de sanctiebepalingen dient de overtreder de
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flyers en strooibriefjes op te ruimen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor om dit te
doen op kosten van de overtreder.
Artikel 82
Op het openbaar domein van het grondgebied van de gemeente, met inbegrip van de
afsluitingen, bomen, gebouwen, constructies, muren of palen die deel uitmaken van het
openbaar domein is het aanplakken of aanbrengen van publiciteit van welke aard ook en in
gelijk welke vorm verboden.
Artikel 83
Het is verboden wettig aangebrachte affiches en infoborden af te rukken, te bevuilen, of te
schenden.
Aanplakborden op privédomein

Artikel 84
Op privé-gronden kunnen aanplakborden geplaatst worden op voorwaarde dat de
toestemming van de grondeigenaar of huurder of pachter kan worden voorgelegd.
Artikel 85
Alleen de aankondigingen die voldoen aan volgende voorwaarden komen voor aanplakking
of plaatsing in aanmerking:
- uitsluitend aankondigingen van tijdelijke evenementen die op het grondgebied van
de gemeente plaatsvinden. Alle andere aankondigingen voor manifestaties die niet in
Leopoldsburg doorgaan, zijn uitgesloten, behalve indien het socio-culturele en sportieve
en jeugdmanifestaties betreft.
- uitsluitend aankondigingen die niet strijdig zijn met de openbare orde en de goede
zeden.
Artikel 86
De aanplakborden dienen afzonderlijk steun te vinden in de grond en mogen niet vastgemaakt
worden aan verlichtingspalen, verkeersborden, bomen en dergelijke.
De aanplakborden mogen het vrije zicht van de weggebruikers niet belemmeren.
Artikel 87
De duur van de aankondiging bedraagt maximaal 3 weken en de aanplakborden dienen
uiterlijk 1 week na de datum van de activiteit te worden opgeruimd.
Artikel 88
Op elke affiche of aanplakbord moet de naam van de verantwoordelijke uitgever (natuurlijke
persoon) en het adres van deze persoon of van de organisatie vermeld zijn.
Artikel 89
Alle borden, niet conform onderhavige reglementering, worden verwijderd op kosten van de
overtreder of de verantwoordelijke uitgever.
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Bij overtreding zal de aanbrenger van de aanplakkingen vooreerst als verdachte worden
aangeduid. Is de aanbrenger niet gekend, dan zal de verantwoordelijke uitgever als
verdachte worden weerhouden. Is er geen verantwoordelijke uitgever vermeld, dan is de
organisator van de activiteit, waarvoor reclame wordt gemaakt, de verdachte.
Verkiezingspubliciteit
Artikel 90
Verkiezingspubliciteit kan enkel aangebracht worden conform de volgende modaliteiten:
- op private eigendommen: de politieke partijen en hun kandidaten kunnen 2 maanden
voor de dag van de verkiezingen verkiezingsborden plaatsen op private eigendommen
onder de volgende voorwaarden:
o de verkiezingsborden dienen uit degelijke materialen vervaardigd te zijn en
stevig verankerd te zijn aangebracht;
o de verkiezingsborden dienen binnen de 3 dagen volgend op de verkiezingsdag
te zijn geruimd.
op het openbaar domein: opschriften, affiches, fotografische voorstellingen,
vlugschriften en plakbrieven mogen enkel aangebracht worden op de door de zorgen
van het gemeentebestuur opgestelde aanplakborden. Deze aanplakborden zullen
verdeeld worden in gelijke delen naar rato van het aantal politieke partijen. Elke
politieke partij zal slechts dat gedeelte van de aanplakborden mogen benutten dat
aangeduid is door haar lijstnummer. De borden zullen geplaatst worden één maand
voor de dag van de verkiezingen. Ze zullen de dag na de verkiezingen worden
verwijderd.
Artikel 91
Het is verboden:
- verkiezingspropaganda aan te brengen op het openbaar domein, uitgezonderd op de in
artikel 91 bedoelde borden (borden aangebracht door toedoen van het
gemeentebestuur);
- te kalken, verven of spuiten op het openbaar domein of op private eigendommen;
- reglementair aangebrachte verkiezingspropaganda te beschadigen, weg te nemen of te
overplakken;
- affiches, strooibriefjes, folders of andere publiciteitsartikelen op het openbaar domein te
werpen.
Artikel 92
Tussen 22 uur en 7 uur is het verboden:
- opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes of
enig ander propagandamiddel aan te brengen of te vervoeren;
- materialen, dienstig voor het plakken, kalken, spuiten of beschilderen te vervoeren;
- voor de openbare veiligheid gevaarlijke voorwerpen te vervoeren, behoudens de
regelmatig toegelaten transporten.
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Artikel 93
Al het op onrechtmatige wijze aangebrachte verkiezingspropagandamateriaal kan door de
zorgen van het stadsbestuur, lokale politie en federale politie onmiddellijk van de plaats van
opstelling verwijderd worden.

4.3

Aanbieden van huisvuil

Artikel 94
§1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden
te worden zoals voorzien in artikel 96 van deze verordening. 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. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers die
van de Burgemeester de vergunning 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 95
§1. De afvalstoffen mogen slechts vanaf 18 uur de dag voor ophaling buitengeplaatst worden
en uiterlijk om 6 uur ’s ochtends van de dag van de inzameling.
§2. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen middels de
voorgeschreven recipiënten of wijze duidelijk zichtbaar aangeboden te worden aan de
rand van het openbaar domein 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 het openbaar domein gevestigd is of die langs
wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst
bereikbaar zijn, of in geval er openbare werken aan de gang zijn die de normale doorgang
van der ophaaldiensten verhinderen, dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen
op het dichtst bij zijn perceel grenzende openbaar domein dat wel toegankelijk is.
§3. De inwoners die de recipiënten buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel
zwerfvuil dat hiervan afkomstig is en staan zelf in voor het opruimen ervan.
§4. Het is verboden de langs het openbaar domein 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.
§5. De geweigerde zakken dienen door de aanbieder op de dag van ophaling terug te worden
verwijderd van de openbare weg.
4.4

Sluikstorten
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Artikel 96
§1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het
even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten,
opslaan of storten van om het even welke afvalstof op openbare en private wegen,
plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met deze politieverordening en
andere wettelijke bepalingen.
§2. De gemeente is gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken
afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worden
achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met
andere wettelijke bepalingen.
§3. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 97§2, kan de
Burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te
onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen.
§4. Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen 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 op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te
deponeren.
Artikel 97
§1. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het deponeren van de afvalfracties in de
daartoe bestemde container of opslagruimte op het recyclagepark. Het is verboden om
afval buiten de daartoe voorziene containers of aangeduide plaatsen te storten. Tevens is
het verboden afval te deponeren aan de toegangspoort van het recyclagepark.
§2. Het storten van afvalstoffen in niet daartoe bestemde containers of opslagplaatsen of
aan de toegangspoort van het recyclagepark wordt aanzien als sluikstorten en kan
aanleiding geven tot het toepassen van de bij deze verordening voorziene straffen.
4.5

Afval naar aanleiding van commerciële acties

Artikel 98
Het voeren van reclame door het gratis uitdelen van producten die buiten de
verkoopsinrichting worden verbruikt, is toegelaten mits het nodige wordt gedaan opdat de
verbruikers de openbare ruimte niet vervuilen. Zij moeten ervoor instaan dat in de
onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting alle papier of om het even
welk voorwerp, niet door de verbruikers op de grond wordt gegooid.
4.6

Afval op standplaatsen

Artikel 99
De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg
die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden
verbruikt
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(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, duidelijk
zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien.
Artikel 100
De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de
standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden.
4.7

Afval op evenementen

Artikel 101
Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de
organisatoren, eventueel in samenspraak met de gemeente, de nodige acties te
ondernemen om maximaal afval te voorkomen en afval selectief in te zamelen.
4.8

Vuur en rook: afvalverbranding

Artikel 102
Het is verboden afval te verbranden in open lucht. Het verbod geldt niet alleen voor het
verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en ander afval, maar ook van
biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten.
Artikel 103
Het is wel toegelaten in open lucht de volgende stoffen te verbranden:
de plantaardige afvalstoffen voortkomend uit het beheer van bossen ten gevolge van
een beheersmaatregel, een fytosanitaire maatregel of voortkomend uit een
wetenschappelijk experiment, steeds weliswaar in overeenstemming met de
afstandsregels van het Bosdecreet
de plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijfslandbouwkundige
werkzaamheden, wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval
niet mogelijk is, of indien dit vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is op
voorwaarde dat de afstandsregels van het Veldwetboek en het Bosdecreet worden
gerespecteerd.
droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof maar dan alleen bij het
gebruik van een barbecuetoestel of sfeerverwarmer.
Artikel 104
Het is mits toestemming van de burgemeester toegelaten in open lucht:
biomassa-afval te verbranden in natuurgebieden als beheermaatregel, wanneer
afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als
fytosanitaire maatregel en op voorwaarde dat dit als uitzonderlijke beheermaatregel
is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan.
droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen te verbranden in het kader van
folkloristische evenementen mits de activiteit plaatsvindt met respect voor de
afstandsregels zoals die werden bepaald in het Veldwetboek en het Bosdecreet.
Bij het verlenen van de toestemming kan de burgemeester of zijn afgevaardigde bijkomende
voorwaarden opleggen. De burgemeester kan bovendien de verleende toestemming op elk
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moment intrekken wanneer ongunstige meteorologische omstandigheden zich voordoen of
bij langdurige droogte.
Artikel 105
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.
4.9

Kachels en open haarden

Artikel 106
§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 en gelijksoortige toestellen voor de verwarming van woonverblijven en
werkplaatsen 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. De rookgassen van dergelijke
installaties dienen te worden afgevoerd via een schoorsteen met een goede schoorsteentrek
en met een voldoende hoogte teneinde een optimale verspreiding van de rookgassen te
waarborgen.
§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.

4.10

Textielcontainers

Artikel 107
§1 Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van
geregistreerde inzamelaars, handelaars en – makelaars van textielafvalstoffen en die toelating
hebben van het gemeentebestuur, waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn
gemachtigd textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar als op privéterrein toegankelijk
voor publiek en mogen huis-aan-huisinzamelingen organiseren.
§2 De textielcontainers geplaatst door organisatoren die niet beantwoorden aan de onder §1
vermelde criteria, zullen bij het in gebreke blijven van de organisator in opdracht van het
gemeentebestuur worden verwijderd van het openbare domein, op kosten en op risico van de
overtreder.
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4.11

Onderhoud van gronden

Artikel 108
Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een terrein, bebouwd of niet bebouwd, is
ertoe gehouden het terrein zodanig te onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en
veiligheid niet in het gedrang komen.
Artikel 109
Na vaststelling van de overtreding door de Burgemeester of een bevoegde ambtenaar, krijgt
de overtreder veertien dagen de tijd om zich in orde te stellen. Indien dit na die termijn niet
gebeurd is, laat de Burgemeester of een bevoegde ambtenaar de maatregelen uitvoeren die
de overtreder verzuimt en dit op diens kosten.
4.12

Onderhoud van gebouwen

Artikel 110
Het is verboden om de hygiëne in een gebouw, bewoond of onbewoond, zodanig te laten
verslechteren dat de buurt of de omwonenden hiervan hinder ondervinden. Deze hinder kan
gevormd worden door penetrante geuren, door visuele impact op de omgeving, door het
aantrekken van ongedierte of door elke andere omstandigheid die de gezondheid of de
veiligheid van de buurt of de omwonenden in gevaar kan brengen.
Na vaststelling van de overtreding door de Burgemeester of een bevoegde ambtenaar, krijgt
de overtreder veertien dagen de tijd om zich in orde te stellen. Indien dit na die termijn niet
gebeurd is, laat de Burgemeester of een bevoegde ambtenaar de maatregelen uitvoeren die
de overtreder verzuimt en dit op diens kosten
4.13

Schadelijke middelen

Artikel 111
§1. Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen of te bezitten
indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel
het bekomen van een roeseffect.
§2. Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen zoals voorzien in titel 5 van de GAScodex, kan de politie bij inbreuken op §1 van dit artikel de schadelijke middelen in beslag
nemen.
4.14

Onderhoud van bermen en voetpaden

Artikel 112
Bij vriesweer is het verboden op het openbaar domein water te gieten of te laten lopen.
Artikel 113
Iedere inwoner van de gemeente staat in voor de reinheid van de aangelegde berm of het
voetpad voor zijn eigendom of woonst. Langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde
eigendommen of onbebouwde bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of hun
vertegenwoordigers hiervoor instaan.
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Artikel 114
Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de bewoners erover waken dat zij voor het onroerend
goed dat zij bewonen en dat gelegen is langsheen een openbaar verhard voetpad, een
doorgang over een breedte van minstens 1.50 meter voor de voetgangers schoonvegen en
dat het nodige wordt gedaan om gladheid te vermijden. Dit betreft een
inspanningsverbintenis die moet uitgevoerd worden door iedere burger behoudens in geval
van overmacht.
Het is verboden sneeuw en ijs dat geruimd wordt voor een ander gebouw te vegen.
Op het voetpad moeten sneeuw en ijs langs de rand worden opgehoopt, met vrijlating van
de straatgoten en rioolopeningen.
Ter hoogte van de opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor
voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer, met de rand van het voetpad eveneens worden
vrijgehouden.
Artikel 115
Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust de verplichting van
hetgeen voorafgaat op de onderste bewoners.
Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners of gebruikers ervan afwezig, dan rust deze
verplichting op de bewoners van de dichtst daarboven gelegen verdieping.
Artikel 116
Wanneer het openbare gebouwen, instellingen en aanhorigheden betreft, rust deze
verplichting bij de conciërges of de ambtenaar of persoon die het onmiddellijk beheer of de
controle over het gebouw uitoefent.
Artikel 117
De eigenaar of gebruiker van een onbebouwd perceel is eveneens onderworpen aan de
bepalingen van artikel 108 tot 111.
4.15

Bomen en planten op eigendommen langs de openbare weg

Artikel 118
De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht hun bomen, hagen of struiken op die
wijze te snoeien dat takken, wortels of stengels het verkeer op de openbare weg niet
hinderen.
Artikel 119
Alle gebruikers van een onroerend goed, of bij ontstentenis de eigenaars, gelegen langs een
voor het publiek toegankelijke (verkeers)weg, moeten bij het plaatsen van aanplantingen,
hagen en afsluitingen op hoeken van hoger vermelde weg, ervoor zorgen dat een voldoende
zichtbaarheid voor een veilig verkeer steeds gegarandeerd wordt.
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4.16

Openbaar groen

Artikel 120
Het is verboden om het openbaar groen (bomen, struiken, planten en bloemen) oneigenlijk te
gebruiken, er zaken aan vast te hechten, te beschadigen of te vernielen. Het is verboden om
bomen te snoeien, behoudens toelating door de Burgemeester. Deze bepalingen zijn niet van
toepassing op sportdisciplines en spelen die in aangepaste installaties worden uitgeoefend.
Deze bepaling is evenmin van toepassing in de speelboszones.
4.17

Straatmeubilair

Artikel 121
Het is verboden gevels, palen, afsluitingen, straatlantaarnpalen, monumenten en andere
constructies of installaties die van openbaar nut zijn of als versiering dienen, te beklimmen,
eraan te hangen, of er andere voorwerpen aan vast te maken.
Artikel 122
Het is verboden op de rug- en zijleuning van de openbare banken te zitten of de banken te
bevuilen of te beschadigen.
4.18

Openbare wateren, fonteinen en vijvers

Artikel 123
Het is verboden het water in openbare wateren, fonteinen en vijvers te bevuilen.
Artikel 124
Elke vorm van waterrecreatie door (niet)-gemotoriseerde vaartuigen is verboden,
uitgezonderd op de kanalen.
4.19

Zwemverbod in openbare wateren

Artikel 125
Zwemmen, baden en bootje varen en watersporten zijn verboden in alle openbare wateren,
tenzij ter plaatse anders aangeduid en voor zover dit gebeurt volgens de voorwaarden van de
beheerder van het openbaar water.
4.20

Urineren en goed fatsoen

Artikel 126
Plassen, braken of zich ontlasten op het openbaar domein en tegen of in gebouwen en hun
aanhorigheden, vaste constructies of voertuigen is verboden.
4.21

Kosten voor reiniging, opruimen, herstellen

Artikel 127
Iedereen die, op om het even welke wijze, het openbaar domein, parken of openbare tuinen,
heeft bevuild, moet ervoor zorgen dat deze onmiddellijk opnieuw worden schoongemaakt.
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Indien de bevuiler dit niet onmiddellijk opruimt, zal de verwijdering gebeuren door de
bevoegde diensten en worden de kosten teruggevorderd van de bevuiler.
Voor elke beschadiging van het openbaar domein, parken of openbare tuinen,, openbare
aanplantingen, straatmeubilair en inrichtingen van openbaar nut worden herstellingskosten
teruggevorderd van de persoon die de schade veroorzaakte.
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5

STRAFBEPALINGEN EN OPHEFFINGSBEPALINGEN

Artikel 128
In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de
niet reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling
van alle overtredingen vervat in dit politiereglement.
Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie, kunnen
eveneens vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in art. 21 van de wet van 24
juni 2013.
Artikel 129
§1 Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of
reglementen niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van
deze verordening gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de
wet van 24 juni 2013:
1° een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de
overtreder minderjarig of meerderjarig is;
2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of
vergunning;
3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of
vergunning;
4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.
§2 Als alternatieve maatregel voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°,
kan lokale bemiddeling worden opgelegd, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het
voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de
veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen
bedaren.
Artikel 130
De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene
maximum van 350 euro. Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het
tijdstip van de feiten, kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van
maximum 175 euro.
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.
Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk
binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.
Deze boete wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar.
Artikel 131
Wanneer een overtreding van deze gemeentelijke politieverordening is begaan met een
motorvoertuig, 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
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door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van schuld kan
worden weerlegd met elk middel.
Wanneer een overtreding van deze verordening is begaan met een motorvoertuig,
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.
Artikel 132
Onderhavige verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van
het Gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek art. 15 met betrekking tot
minderjarigen.
Artikel 133
Een afschrift van deze verordening zal conform art. 119 NGW worden toegezonden aan de
deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de
griffie van de politierechtbank.
Artikel 134
Alle eerdere politieverordeningen betreffende de materies geregeld in onderhavige
verordening worden opgeheven.
Artikel 135
Huidige verordening treedt in werking op 6 juli 2017.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID
IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN
Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 1.

Doel

Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting
van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1, definitie, moeten
voldoen om:
 het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
 de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
 preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.
Artikel 1.1

Procedure

Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken,
vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-vloeroppervlakte, bij
bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, dient
voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd bij de burgemeester waar de
horecazaak is gelegen.
De aanvraag voor het brandveiligheidsverslag moet minstens 4 weken voor de openingsdatum
schriftelijk bij de burgemeester ingediend worden.
Het openhouden, openen of heropenen van inrichtingen vermeld onder artikel 2 van deze
reglementering is onderworpen aan een 'attest brandveiligheid' af te leveren door de
hulpverleningszone Noord-Limburg. Deze toelating is steeds herzienbaar.
Het 'attest brandveiligheid' kan slechts worden verleend indien volledig voldaan wordt aan de
specifieke normen inzake brandveiligheid zoals bepaald in dit reglement. Het 'attest
brandveiligheid' wordt afgeleverd door de hulpverleningszone Noord-Limburg na een
controlebezoek ter plaatse van de technicus brandvoorkoming (zie tevens
retributiereglement).
Artikel 2.

Terminologie

Definitie
Horecazaken zijn drank- en eetgelegenheden in lokalen of ruimten in privé- of openbare
gebouwen, permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken
en/of maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.
Zonder limitatief te zijn wordt hieronder verstaan alle danszalen, herbergen, privé-clubs, theeen koffiehuizen, hotels, restaurants, snackbars, frituren, concertzalen, discotheken, casino’s,
sportcomplexen, bioscopen, gemeenschapsvoorzieningen en over het algemeen alle
drankgelegenheden, met inbegrip van die welke in openlucht gelegen zijn, die al dan niet
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tegen betaling (of op vertoon van een lidkaart) voor publiek toegankelijk zijn, ook al is de
toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt.
Voor de terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 aan het KB van 07.07.94 en zijn
wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing
waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Voor de eisen in verband met reactie bij brand wordt verwezen naar bijlage 5 en 5/1 aan het
KB van 07.07.94 en zijn wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van
brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Onder netto-vloeroppervlakte van de inrichting wordt verstaan de oppervlakte toegankelijk
voor het publiek, verminderd met de oppervlakte van de tapkasten, podiums, vast meubilair
(bijv. buffet), vestiaires en sanitair.
Onder " inrichtingen die als afhaalinrichting bestemd zijn" wordt verstaan: inrichtingen met
maximaal 16 zitplaatsen die bestemd zijn voor plaatselijke consumptie.
Artikel 3.

Bepaling van het aantal toegelaten personen

Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria:
 de netto-vloeroppervlakte van de inrichting
 het aantal uitgangen
 de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen
Op basis van de netto-vloeroppervlakte
Het aantal toegelaten personen bedraagt:
 voor inrichtingen voorzien van tafels en stoelen (of ander los meubilair) 1,5 personen
per m² netto-vloeroppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal
afgerond;
 voor inrichtingen zonder tafels of stoelen 3 personen per m² netto –vloeroppervlakte;
 voor inrichtingen waar de bezoekers uitsluitend gebruik maken van zitplaatsen, zoals
verbruiksalons en restaurants, is het toegelaten aantal aanwezigen gelijk aan het
aantal zitplaatsen;
 voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en stoelen
minder dan 20m² bedraagt, wordt het maximaal aantal toegelaten aanwezigen
vastgesteld op 1,5 personen per m² voor de totale netto-vloeroppervlakte. Dit aantal
wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond;
 voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en stoelen
meer dan 20m² bedraagt, wordt het maximaal aantal toegelaten aanwezigen
vastgesteld op 3 personen per m² voor het gedeelte zonder tafels en stoelen en 1,5
personen per m² voor het gedeelte met tafels en stoelen. Dit aantal wordt naar het
juist hoger geheel getal afgerond.
Op basis van het aantal uitgangen
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Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig artikel
7.1 en 12.5 van dit reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen.
Op basis van de nuttige breedte
De uitgangswegen, uitgangen en deuren moeten een totale nuttige breedte hebben die
tenminste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de
uitgangen van het gebouw te bereiken.
De trappen moeten een totale nuttige breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters,
aan dat getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd
met 2 indien ze ernaar opstijgen.
De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt tenminste 0,8m. De vrije
hoogte moet minstens 2m bedragen.
Bepaling maximum aantal toegelaten personen
Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het maximum aantal
toegelaten personen tot de inrichting.
Het maximaal aantal toegelaten personen wordt expliciet vermeld in het brandweer-verslag
en/of de exploitatievergunning.
De exploitant en eventuele organisatoren zullen maatregelen (o.a. beperking aantal
toegangskaarten, telsysteem, ...) nemen om overschrijding van dit aantal te voorkomen.
Het aantal toegelaten personen moet duidelijk vermeld worden in de verhuurcontracten.
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Hoofdstuk 2: Inplanting en toegangswegen
Artikel 4.
De toegangswegen tot de inrichting worden bepaald in akkoord met de brandweer volgens de
leidraad van de basisnormen.
Artikel 5.
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.
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Hoofdstuk 3: Compartimentering en evacuatie
Artikel 6.

Algemeen

De inrichting vormt minstens één compartiment.
In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kan door de brandweer het
aantal compartimenten verhoogd worden.
Artikel 6.1.
De inrichting dient gecompartimenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, ongeacht deze in gebruik zijn door de uitbater en/of door derden.
Indien deze compartimentering structureel niet kan gerealiseerd worden, kan hiervan worden
afgeweken mits volgende voorwaarden:
 overleg met de brandweer;
 enkel ten behoeve van de uitbater;
 het een bestaande inrichting betreft;
 de inrichting voorzien wordt van een algemene en automatische branddetectieinstallatie, overeenkomstig de norm NBN S21-100 deel 1 en 2;
 Het akoestische waarschuwingssignaal moet hoorbaar zijn in alle vertrekken van de
woon- of overnachtingsmogelijkheid.
Winkelcentra
Inrichtingen die deel uit maken van winkelcentra moeten niet gecompartimenteerd zijn mits
ze uitgerust zijn met een algemene automatische branddetectie-installatie. Het akoestische
waarschuwingssignaal moet hoorbaar zijn in de gemeenschappelijke gangen van het
winkelcentrum.
Artikel 7.

Evacuatie van de compartimenten

Aantal uitgangen
Elk compartiment heeft minimum:
 één uitgang indien de maximale bezetting minder dan 100 personen bedraagt;
twee uitgangen indien de maximale bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500
personen bedraagt;
 2 + n uitgangen waarbij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door
1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of
meer dan 500 personen bedraagt.
Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de
maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen.
Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.
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Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé
lokalen voor de exploitant mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van
dit privé gedeelte.
Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé
lokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.
De uitgangen
De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment.
De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op
de openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van het gebouw te
kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen.
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Hoofdstuk 4: Voorschriften voor sommige bouwelementen
Artikel 8.

Structurele elementen

De structurele elementen (kolommen, dragende wanden, balken, vloeren,…) van de inrichting
dienen een brandweerstand te bezitten overeenkomstig onderstaande tabel of zijn gebouwd
in metselwerk en beton.
Indien de inrichting deel uitmaakt van een groter geheel dienen de structurele elementen van
de onderliggende bouwlagen eveneens te voldoen aan de gestelde eisen.

aantal bouwlagen
van het gebouw
1
2/3
>3

structuur van de inrichting en onderliggende bouwlagen
bovengrondse structuur dakstructuur
ondergrondse
structuur **
n.v.t.
n.v.t.
R 60
R 30
R 30 *
R 60
R 60
R 30 *
R 60

*
Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is
door een bouwelement met een brandwerendheid van EI 30.
** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau.
De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de brandweerstand van de structurele
elementen.

Artikel 9.

Plafonds en valse plafonds (bij vernieuwing)

Artikel 9.1.
In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de verlaagde
plafonds EI 30 (a→b), EI 30 (b→a) of EI 30 (a ↔ b) volgens NBN EN 13501-2 en NBN EN 13642 of hebben een stabiliteit bij brand van een ½ h volgens NBN 713-020.
Artikel 9.2.
De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van
alle verticale wanden waarvoor een brandweerstand vereist is.

39

Hoofdstuk 5: Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen
Artikel 10.

Compartimenten

Artikel 10.1.
De wanden tussen compartimenten hebben ten minste een brandwerendheid van EI 30.
Indien de structurele elementen R 60 moeten hebben (cfr. art.8) dan hebben deze wanden EI
60.
De verbindingsdeuren zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en hebben een brandweerstand van EI1 30.
Artikel 11.

Trappen

Trappenhuizen
De trappen die verscheidene compartimenten verbinden zijn omsloten.
De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens een brandwerendheid van EI 30.
Indien de structurele elementen R 60 moeten hebben (zie art 8) dan hebben deze wanden een
brandwerendheid van EI 60.
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze openingen over tenminste 1 m zijdelings
afgezet zijn met een element E 30.
De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.
Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis
verzekerd door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met EI130 die opendraait in de
vluchtzin.
Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een
evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van artikel 12.
Nieuw te bouwen trappen gelegen in een trappenhuis hebben evenals de overlopen R30.
Bovenaan de trappenhuizen moeten rookluiken met een doorsnede van minimum 1m²
aangebracht worden, te bedienen van op het gelijkvloers.
Indien trappenhuizen maximaal twee bovengrondse verdiepingen, met een oppervlakte
kleiner dan of gelijk aan 300 m², met het evacuatieniveau verbinden, mag de oppervlakte van
de verluchtingsopening beperkt worden tot 0,5 m².
Trappen
De trappen van de inrichting hebben de volgende kenmerken:
1. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige
breedte, kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is
voor het vallen;
2. de aantrede van de treden is in elk punt tenminste 0,20 m;
3. de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;
4. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);
5. zij zijn van het “rechte" type. Maar “wenteltrappen” worden toegestaan zo ze
verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande
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punten, ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn. De minimum aantrede over
de gehele trapbreedte bedraagt minstens 0,20 m;
6. De treden moeten slipvrij zijn.
Artikel 12.

Evacuatiewegen en vluchtterrassen

Artikel 12.1.
De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over de inrichting en moeten een snelle
en gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten.
Artikel 12.2.
De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens een brandwerendheid van EI 30.
Indien de structurele elementen R 60 moeten hebben (cfr. art 8) dan hebben deze wanden
een brandwerendheid van EI 60.
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m verwijderd
zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden.
Artikel 12.3.
De deuren in de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan
belemmeren.
De af te leggen afstand van op elk punt van de inrichting of compartiment tot aan de
dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal 30 m.
Indien de uitgang uitgeeft op een evacuatieweg bedraagt de maximale af te leggen weg 45 m
tot in de open lucht of tot het dichtstbijzijnde trappenhuis.
Voor een trap bedraagt de horizontaal afgelegde afstand de te overbruggen verticale hoogte
vermenigvuldigd met 2,5.
De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen.
In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kunnen door de brandweer
deze maximaal af te leggen afstanden gereduceerd worden.
Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële
functie, die geen EI 30 hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere
bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze
evacuatieweg.
Artikel 12.4.
De borstweringen aan de overlopen van de trappen en de bordessen moeten minstens 1 m
hoog zijn. Bij nieuwbouw of vernieuwing moeten de borstweringen 1,10 m hoog zijn. (1,20 m
hoog als de valhoogte > 12 m).
Er wordt geadviseerd de borstweringen te construeren overeenkomstig NBN B 03-004 voor
openbare gebouwen.
Draaizin van uitgangsdeuren.
De deuren die gelegen zijn in de evacuatiewegen kunnen gemakkelijk geopend worden en
draaien in de richting van de uitgang ofwel in beide richtingen.
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Voor inrichtingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur
naar binnen draaien.
 Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen
moet ten minste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de
uitgang opendraaien.
 Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren
in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang open-draaien.
De buitendeuren welke rechtstreeks op de openbare weg uitgeven, mogen niet buiten de
rooilijn komen. Indien deze deuren noodzakelijkerwijze naar binnen draaien dienen zij te
kunnen openslaan tegen een vast gedeelte van het gebouw en er stevig aan bevestigd
worden. Gedurende de openingsuren zijn deze deuren in geopende stand vastgezet.
Schuifdeuren, draaideuren (molen) en draaipaaltjes zijn in de evacuatiewegen en uitgangen
verboden.
Het gebruik van sleutelkastjes is verboden.
Artikel 12.5.
Het publiek moet alle uitgangen kunnen gebruiken.
Artikel 12.6.
Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te
plaatsen in de uitgangen en wegen die ernaartoe leiden of de nuttige breedte ervan
verminderen.
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend
merkteken dragen.
Artikel 12.7.
De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen
betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen
moeten vanuit alle hoeken van de inrichting goed zichtbaar zijn. De pictogrammen moeten
verlicht worden door de normale verlichting en door de veiligheidsverlichting.
Artikel 12.8.
Deuren die niet op een uitgang uitgeven, moeten voorzien worden van een goed leesbaar
opschrift ‘geen uitgang’ of een gelijkwaardig pictogram.
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Hoofdstuk 6: Voorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten
Artikel 13.

Technische lokalen en ruimten

Algemeen
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt minstens één compartiment.
Stookplaatsen
De wanden van de stookplaats en de brandstofopslagplaats gelegen in de inrichting of welke
deel uitmaken van de inrichting moeten een brandweerstand bezitten van één uur (EI 60). De
binnentoegangsdeuren van de stookplaats en de brandstofopslagplaats moeten een
brandweerstand hebben van een half uur (EI1 30) en zijn zelfsluitend.
De stookketel van de centrale verwarmingsinstallatie en de niet ingegraven brandstofopslagplaatsen zijn elk in afzonderlijke, uitsluitend daartoe bestemde, goed verluchte lokalen
geïnstalleerd.
De brandstofopslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen moeten voorzien zijn van een
vloeistofdichte inkuiping.
Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht, voor
zover de verwarmingsinstallaties een gecumuleerd vermogen hebben van minder dan 70 kW.
Bij vernieuwing van de generatoren, geldt de vrijstelling slechts voor de lokalen
 waarin enkel generatoren op gas met gesloten verbrandingsruimte met mecha-nische
trek opgesteld zijn en met een totaal nuttig warmtevermogen kleiner dan 70 kW
 of deze waarvan het totaal nuttig warmtevermogen van de generatoren opgesteld in
het lokaal kleiner is dan 30 kW.
Verwarmingsinstallaties
De verwarmingsinstallaties beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande
reglementeringen en normen. Ze worden geplaatst volgens de code van goed vak-manschap
en zijn steeds in goede staat van werking en onderhoud, zodat ze een voldoende veiligheid
verzekeren.
Elektrische verwarmingstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en
installaties met brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten zijn verboden, voor zover geplaatst
in het gebouw.
De verwarmingstoestellen, behalve de elektrische toestellen en de luchtdichte gastoestellen
met gevelafvoer,, zijn verbonden met een schoorsteen die de rook afvoert.
Buitenverwarmingstoestellen (o.a. voor terrassen) moeten op een voldoende afstand van
brandbare stoffen en materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat
brandgevaar of aanraking voorkomen wordt.
Deze toestellen moeten vast opgesteld zijn en mogen de ontruiming niet belemmeren.
Gastoevoer
Wanneer het gebouw waarin de inrichting gelegen is een algemene gastoevoerleiding bezit,
dan moet daarop tenminste één handbediende en gemakkelijk bereikbare afsluitkraan
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aangebracht zijn. Deze wordt voorzien in het gebouw bij het begin van de leiding en is
behoorlijk aangeduid.
De gasmeter wordt in een goed verlucht lokaal geplaatst. De gasleidingen zijn geel
gemarkeerd.
Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege flessen, moeten in de open lucht worden
ondergebracht.
De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast met eventuele uitzondering van het
laatste deel van de leiding. Deze leidingen beantwoorden aan de voorschriften van de
bestaande reglementeringen en normen.
Warme luchtverwarming
Bij warme luchtverwarming moeten de luchtkanalen uit niet-brandbaar materiaal vervaardigd
zijn en moet de handbediening van de generator buiten de stookplaats aangebracht worden.
Deze handbediening moet op een centrale plaats gesitueerd zijn.
Artikel 13.1.1.
In de stookplaatsen met warmeluchtgeneratoren, moeten brandwerende kleppen met EI 60
geplaatst worden in de luchtkanalen ter hoogte van de wanden van de stookplaats.
Compenserende maatregelen voor bestaande stookplaatsen met warmeluchtgeneratoren
zonder brandwerende kleppen in de luchtkanalen ter hoogte van de wanden van de
stookplaats die aanvaard worden:
 Voor generatoren op gasvormige brandstoffen: het warmeluchtkanaal (vertrek-kanaal)
dient voorzien te worden van een automatische rookdetectie-installatie die tevens de
energietoevoer van de brander en de luchtcirculatie automatisch onderbreekt.
 Voor generatoren op vaste en vloeibare brandstoffen: de brander dient voorzien te
worden van een vaste automatische blusinstallatie die tevens de energietoevoer van
de brander en de luchtcirculatie automatisch onderbreekt.
Bij herinrichting van bestaande stookplaatsen, zullen deze moeten voldoen aan de eisen voor
de nieuwe stookplaatsen.
Artikel 14.

Keukens

De keukens worden van de andere gebouwdelen gescheiden door wanden met EI 60.
Elke doorgang of doorgeefluik wordt afgesloten door een zelfsluitende of bij brand
zelfsluitende deur of luik met EI1 30. Deze deuren draaien open in de vluchtrichting.
De keuken dient niet gecompartimenteerd ten opzichte van het voor publiek toegankelijke
gedeelte
 indien de frituurtoestellen voorzien worden van een vaste automatische blusinstallatie
die tevens de energietoevoer automatisch onderbreekt.
 als de gezamenlijke olie-inhoud van alle frituur- en woktoestellen samen, kleiner is dan
8 l.
 als de inrichting als afhaalinrichting bestemd is (cfr. art.2.5).
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Kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van alle
ontvlambare materialen.
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Hoofdstuk 7: Uitrusting van de gebouwen
Artikel 15.
Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting
en signalisatie
Artikel 15.1.
Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals
aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
Veiligheidsverlichting
De evacuatiewegen, de lokalen toegankelijk voor het publiek, de keuken en de voor-naamste
stroomborden moeten voorzien worden van een degelijke veiligheidsverlichting die een
voldoende lichtsterkte heeft om een gebouw veilig te ontruimen;
De veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen
van de gewone verlichting; zij moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen
functioneren.
De veiligheidsverlichting moet minstens een lichtsterkte hebben van 1 lux ter hoogte van de
in de as van de vluchtweg en 5 lux op gevaarlijke plaatsen.
Artikel 16.

Installaties voor brandbaar gas

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed
vakmanschap.
Artikel 17.

Installaties voor melding, waarschuwing en alarmering

Artikel 17.1.
De oproepnummers van de hulpdiensten dienen ter plaatse uit te hangen.
Artikel 17.2.
Afhankelijk van de grootte, de bezetting en de configuratie van de inrichting (aantal
verdiepingen, meerdere lokalen, …) kan door de bevoegde brandweerdienst een
alarminstallatie en/of een algemene automatische branddetectie-installatie opgelegd worden.
Artikel 18.

Brandbestrijdingsmiddelen

Artikel 18.1.
De brandweer bepaalt de blusmiddelen in functie van de aard en de omvang van het gevaar.
Artikel 18.2.
Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand,
evacuatie en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.
Artikel 18.3.
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Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst,
doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds
onmiddellijk in werking kunnen gesteld worden.
Artikel 19.

Andere technische installaties (verluchting, R.W.A.-installaties, …)

In functie van de risico’s kan de brandweerzone nog bijkomende eisen opleggen voor andere
technische installaties.
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Hoofdstuk 8: Onderhoud en periodieke controle
Artikel 20.

Algemeen

De technische uitrusting van de inrichting wordt in goede staat gehouden. De uitbater laat op
zijn verantwoordelijkheid periodiek de nodige keuringen, onderzoekingen en controles
uitvoeren. De data van de controles en de vaststellingen die tijdens deze controles werden
gedaan, worden in een dossier ingeschreven en bijgehouden. Dit dossier wordt ter beschikking
gehouden van de burgemeester of zijn afgevaardigde (zie artikel 34).
Artikel 21.

Liften en goederenliften

Liften en goederenliften dienen onderhouden en gekeurd te worden volgens de vigerende
wetgeving.
Artikel 22.
alarm

Elektrische installatie, veiligheidsverlichting, branddetectie-installatie en

De elektrische installatie en de veiligheidsverlichting worden voor de ingebruikname, bij
veranderingen en om de vijf jaar gecontroleerd door een externe dienst voor technische
controle. De veiligheidsverlichtingstoestellen moeten jaarlijks gecontroleerd worden op goede
werking door een bevoegd persoon.
De algemene automatische brandmeldinstallaties en het alarm worden voor de ingebruikname, bij veranderingen en om de 5 jaar gecontroleerd door een externe dienst voor
technische controle. Jaarlijks worden deze installaties gekeurd op autonomie en goede
werking door een bevoegd technicus.
Artikel 23.

Installaties voor verwarming en klimaatregeling

Onverminderd de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 08.12.2006
betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van
gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, worden jaarlijks de installaties met
vaste of vloeibare brandstoffen voor centrale verwarming en centrale klimaatregeling
nagezien door een bevoegd technicus.
De afvoerkanalen voor rook- en verbrandingsgassen worden steeds in goede staat gehouden
en jaarlijks gecontroleerd door een bevoegd technicus of een bevoegd persoon.
De toestellen op gasvormige brandstoffen worden tweejaarlijks gecontroleerd door een
bevoegd technicus.
Artikel 24.

Installaties gevoed met brandbaar gas
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De dichtheid van de gasinstallatie wordt voor de ingebruikname, bij veranderingen en om de
vijf jaar gekeurd door een externe dienst voor technische controle of een gehabiliteerd
persoon.
Tweejaarlijks wordt de goede werking van de installatie gecontroleerd door een bevoegd
technicus.
Artikel 25.

Brandbestrijdingstoestellen

De uitbater draagt er zorg voor dat de brandbestrijdingstoestellen jaarlijks nagezien en
onderhouden worden door een bevoegd persoon.
Artikel 26.

Filters en kokers van dampkappen

De uitbater draagt er zorg voor dat de filters en kokers van dampkappen regelmatig nagezien
en onderhouden worden.
Artikel 27.

Deuren, verluchtingsopeningen en andere veiligheidsvoor-zieningen

De uitbater draagt er zorg voor dat de deuren, luiken, verluchtingsopeningen en andere
veiligheidsvoorzieningen opgenomen in deze verordening jaarlijks nagezien en onder-houden
worden.
Artikel 28.

Samenvattende tabel voor periodieke controles en keuringen

VOORWERP
Liften
Hoogspanning
Laagspanning
Veiligheidsverlichting
(lichtsterkte, autonomie)
Verwarmings- en
luchtbehandelingstoestellen op
gas (goede werking)
Gasleidingen en –toestellen,
vaste lpg-tanks
Onderhoud
Automatische
gasdetectie/brandstofafsluiters
(indien aanwezig: goede

Art.

UITVOERDER

PERIODICITEIT

22

Conform
vigerende
wetgeving
EDTC
EDTC

22

EDTC

Vijfjaarlijks *

23

BT

2-jaarlijks

EDTC of BT

Vijfjaarlijkse
dichtheidscontrole *

BT

2-jaarlijks

BT
EDTC

Jaarlijks
Vijfjaarlijks *

21

24

22

Conform vigerende
wetgeving
Jaarlijks *
Vijfjaarlijks *
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werking)
Verwarmings- en
luchtbehandelingstoestellen op
vloeibare/vaste brandstof :
goede werking inclusief
conformiteit afvoer rookgassen
en aanvoer verse lucht voor
toestellen met open
verbranding
Schoorsteen en rookkanalen
(toestellen op vloeibare/vaste
brandstof)
Melding- , waarschuwings- en
alarminstallatie (autonomie,
goede werking)
Algemene automatische
branddetectie (conformiteit,
autonomie, goede werking)
inclusief bbzs brandwerende
deuren en luiken,
rookevacuatiekoepels
Filters en kokers van
dampkappen
Draagbare brandblustoestellen
(goede werking)
Muurhaspels en –hydranten
(indien aanwezig: goede
werking)
Veiligheidsverlichting (goede
werking)
Brandwerende deuren en
luiken, blusmiddelen,
evacuatiewegen, trappen,
ladders, enz… (goede staat,
bruikbaarheid)

23

BT

jaarlijks

23

BT

jaarlijks

22

BT
EDTC

Jaarlijks
Vijfjaarlijks *

22

BT
EDTC

Jaarlijks
Vijfjaarlijks *

26

BT of BP

jaarlijks

25

BT

jaarlijks

25

BT

jaarlijks

27-22

BP

27

BP

jaarlijks

Driemaandelijks

*
tevens voor ingebruikname en bij veranderingen
EDTC: externe dienst voor technische controles
BP:
bevoegde persoon: persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel
28 van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de
toestellen heeft
BT:
bevoegde technicus: persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige
materiaal, de nodige erkenning, enz… om dergelijke controles te doen
(bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiliteerde installateur; verwarming: erkende technicus, enz…)
Zs:
zelfsluitend
Bbzs: bij brand zelfsluitend
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Hoofdstuk 9: Bekledingsmaterialen
Artikel 29.
Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten, kunststoffen, e.a. mogen
niet als wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden.
Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het zicht onttrekken of het
gebruik ervan bemoeilijken.
Bij herinrichting moeten bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds
respectievelijk :
- van klasse A3, A2 en A1 zijn, overeenkomstig bijlage 5 aan het KB van 07.07.1994 en
zijn wijzigingen omtrent de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing
waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.
- Of van klasse CFl-s2, C-s2, d2 en C-s2, d0, overeenkomstig bijlage 5/1
Volle, hardhouten parketvloeren (Dit zijn o.a. eik, beuk, es, tropische houtsoorten,...) die op
een betonnen ondervloer aangebracht zijn, mogen gebruikt worden zolang het KB van
07.07.1994 en zijn wijzigingen geen strengere eisen oplegt.
Bij nieuwbouw of vernieuwing worden de eisen opgelegd zoals voor zalen, opgenomen in
bijlage 5/1 aan het KB van 07.07.1994 omtrent de basisnormen voor de preventie van brand
en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.
De bekledingsmaterialen van zitmeubilair en de overgordijnen moeten bij herinrichting van
klasse M2 zijn conform NF P 92501-7 of Class 2 conform NBN EN 13773.
Zitmeubelen voldoen ook als ze een verbeterd brandgedrag hebben conform de normen
NBN EN 1021-1 en NBN EN 1021-2.
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Hoofdstuk 10: Uitbatingsvoorschriften
Artikel 30.

Algemeen

Buiten hetgeen voorzien is door onderhavige verordening, neemt de uitbater alle nodige
maatregelen om de personen, aanwezig in de inrichting, te beschermen tegen brand, paniek
en ontploffing.
De uitbater zal het publiek niet toelaten tot de inrichting dan na zich dagelijks ervan te hebben
vergewist dat aan de voorschriften van deze verordening voldaan is.
Artikel 31.

Relatie uitbater-organisator

De uitbater ziet erop toe dat de bepalingen van deze verordening worden nageleefd door alle
organisatoren die in zijn lokaal/uitbating een feestactiviteit laten plaatsvinden.
Artikel 32.

Voorlichting van het personeel en de gasten inzake brandpreventie

De verantwoordelijke en het personeel van de inrichting moeten op de hoogte zijn van de
gevaren die zich bij brand in de inrichting kunnen voordoen. In het bijzonder dienen zij over
voldoende kennis te beschikken in verband met :
- de detectie en het alarm;
- de te nemen schikkingen om de veiligheid van de personen te verzekeren;
- het bestaan en de werking van de brandbestrijdingsmiddelen.
Artikel 33.

Plannen (facultatief)

Aan de ingang moet een plan van de inrichting aanwezig zijn, bedoeld om de hulpdiensten in
te lichten, dat de plaats aanduidt van :
 de trappen en de evacuatiewegen;
 de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen;
 in voorkomend geval, het stopmechanisme van het ventilatiesysteem;
 in voorkomend geval, het overzichtsbord van het detectie- en alarmsysteem;
 de stookplaatsen;
Artikel 34.

Veiligheidsregister

In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde personen.
Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen:
 exploitatievergunning;
 verslagen van de periodieke controles (artikel 21);
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verzekeringspolis en attest burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering tegen
brand en ontploffing (KB. van 28 februari 1990)

Artikel 35.
De exploitant zal te allen tijde tot de inrichting toelating verlenen aan de burgemeester en de
bevoegde ambtenaren.
Op hun vraag is de eigenaar en/of exploitant verplicht een door hem ondertekende
beschrijving van de samenstelling van de materialen en bouwelementen te geven en het
bewijs te leveren dat aan de voorschriften is voldaan.
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Hoofdstuk 11: Slotbepalingen
Artikel 36.

Afwijkingen

Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de
burgemeester, na raadpleging van de betrokken diensten, afwijkingen toestaan. Hij kan onder
dezelfde voorwaarden bijkomende maatregelen voorschrijven of de sluiting bevelen.
De vraag van een uitbater tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de
burgemeester, dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende
nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd.
Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het
niveau vereist in de voorschriften.
Art. 37 Strafbepalingen
De artikelen 122 tot en met 129 van de GAS-codex zijn van toepassing op de bepalingen van
deze verordening.
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BIJLAGE 2: POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE NACHTWINKELS
EN AANVERWANTE
Artikel 1. Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° 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;
2° automatenshop: een vestigingseenheid waar de hoofdactiviteit bestaat uit het ter
beschikking stellen van automatische apparaten voor de verdeling, tegen betaling, van
algemene voedingswaren en gebruiksartikelen. Als automatisch wordt beschouwd, elk
apparaat dat een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel bevat voor de werking, en
dat op gang wordt gebracht door inbreng van geld, een betaalkaart of van gelijk welk ander
middel;
3° seksinrichting: een vestigingseenheid waar, al dan niet in combinatie met kleinhandel of
dienstverlening van welke aard dan ook, voorstellingen live of via een medium worden
gegeven met een pornografisch karakter, al dan niet tegen betaling en ongeacht het aantal
toeschouwers, zoals een seksbioscoop, een sekstheater, een peepshow, een erotische of
paaldansvertoning;
Artikel 2 Sluitingsuur en nachtvergunning
Het politiereglement betreffende het sluitingsuur en de nachtvergunning, goedgekeurd door
de gemeenteraad van 7 oktober 2015, is van overeenkomstige toepassing op nachtwinkels,
uitgezonderd artikel 1.
Er wordt een sluitingsuur voor nachtwinkels vanaf 01.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur ’s
avonds opgelegd.
Artikel 3 Ruimtelijke afbakening
De vestiging van een nachtwinkel, automatenshop en seksinrichting is enkel toegelaten:
1° in volgende straten: Stationsstraat, Koningsstraat, Nicolaylaan (tussen Stationsstraat en
Koningsstraat), Maarschalk Fochstraat, én
2° op voorwaarde dat er binnen een afstand van 200 meter, gemeten vanaf de
toegangsdeuren en over het openbaar domein, geen andere vergunde nachtwinkel,
automatenshop of seksinrichting is gevestigd.
Artikel 4 Vergunning
§ 1. De opening en uitbating van een nachtwinkel, automatenshop en seksinrchting is
onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het College van Burgemeester
en Schepenen.
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§ 2. De aanvraag van een vergunning gebeurt schriftelijk via het daartoe bestemde
aanvraagformulier.
§ 3. Het College van Burgemeester en schepenen onderzoekt de vergunningsaanvraag
inzonderheid inzake de verzekeringen (objectieve aansprakelijkheid en andere), de moraliteit
en de draagkracht van de omgeving inzake de openbare orde, veiligheid en rust.
Het College van Burgemeester en schepenen kan een advies vragen aan de politiezone
Kempenland.
§ 4. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning verlenen, al dan niet
onder voorwaarden, of weigeren. Vooraleer het college een vergunning weigert af te leveren,
wordt de aanvrager gehoord.
Elke aanvrager ontvangt een afschrift van de vergunning of weigering ervan.
§5. De vergunning geldt voor een periode van drie maanden.
stilzwijgend verlengd, onverminderd de bepalingen van artikel 5.

De vergunning wordt

§6. Elke vergunning wordt afgeleverd op naam van de uitbater van de nachtwinkel,
automatenshop of seksinrichting en voor één bepaalde plaats. De vergunning is niet
overdraagbaar aan andere uitbaters of andere plaatsen.
Artikel 5 Handhaving
§1. Het college van burgemeester en schepenen kan een vergunning tijdelijk of definitief
stopzetten of de verlenging van een vergunning tijdelijk of definitief weigeren na
vaststellingen van overtreding van dit reglement, of vaststellingen van overlast of verstoring
van de openbare orde of om een andere geldige reden.
§2. De politie kan bij vaststelling van uitbating zonder of in strijd met vergunning de inrichting
onmiddellijk en ter plaatse sluiten.
§3. De artikelen 122 tot en met 129 van de GAS-codex zijn van toepassing op de bepalingen
van deze verordening, voor zover door wetten, decreten, algemene of provinciale
verordeningen geen andere straffen bepaald zijn.
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BIJLAGE 3: POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET SLUITINGSUUR
EN DE NACHTVERGUNNING
Artikel 1 - Sluitingsuur
Er wordt een sluitingsuur vanaf 01.00 uur ’s morgens tot 07.00 uur ’s morgens opgelegd voor
drankgelegenheden in de gemeente.
Een drankgelegenheid is:
- elke plaats of lokaliteit waar drank, ongeacht de aard ervan, voor gebruik ter plaatse wordt
verkocht;
- elke plaats of lokaliteit die voor het publiek toegankelijk is en waar drank, ongeacht de aard
ervan, voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt, zelfs gratis.
Artikel 2 - Afwijkingen
Van het sluitingsuur kan worden afgeweken op zaterdagmorgen, zondagmorgen, de morgen
van een wettelijke feestdag, de morgen van de dag volgend op een wettelijke feestdag en de
morgen van een maandag voorafgaand aan een wettelijke feestdag met een nachtvergunning
toegekend door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3 - Nachtvergunning
§1. De aanvraag van een vergunning voor een afwijking gebeurt schriftelijk via het daartoe
bestemde aanvraagformulier, uiterlijk 1 maand voor de gewenste aflevering.
§2. Het college van burgemeester kan, na onderzoek en na opvraging van de documenten die
het nodig acht, de vergunning verlenen of weigeren. Vooraleer het college een vergunning
weigert af te leveren, wordt de aanvrager gehoord.
Elke vergunningaanvrager ontvangt een afschrift van de vergunning of weigering ervan.
§2. De vergunning geldt voor een periode van drie maanden. De vergunning wordt
stilzwijgend verlengd, onverminderd de bepalingen van artikel 5.
Artikel 4 - Vergunninghouder
§1. Elke vergunning wordt afgeleverd op naam van de uitbater van de drankgelegenheid en
voor één bepaalde plaats of lokaliteit. De vergunning is niet overdraagbaar aan andere
uitbaters of andere plaatsen of lokaliteiten.
Artikel 5 - Handhaving
§1. Het college van burgemeester en schepenen kan een vergunning tijdelijk of definitief
stopzetten of de verlenging van een vergunning tijdelijk of definitief weigeren na
vaststellingen van overlast of verstoring van de openbare orde of om een andere geldige
reden.
§2. Bij vaststelling van uitbating van een drankgelegenheid zonder nachtvergunning, kan de
politie de drankgelegenheid onmiddellijk sluiten.
§3. De artikelen 122 tot en met 129 van de GAS-codex zijn van toepassing op de bepalingen
van deze verordening, voor zover door wetten, decreten, algemene of provinciale
verordeningen geen andere straffen bepaald zijn.
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BIJLAGE 4: REGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN STOEPEN EN
PARKEERPLAATSEN DOOR OBJECTEN EN TERRASSEN
HOOFDSTUK I DOEL, DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1
Dit reglement heeft tot doel:
- een vlotte doorgang op de stoepen en een vlot gebruik van de parkeerplaatsen op het
openbaar domein garanderen
- aangelanden de mogelijkheid bieden onder voorwaarden objecten en terrassen te plaatsen
op de stoepen en parkeerplaatsen.
Artikel 2
§1 Een object is elk voorwerp dat op de stoep of parkeerplaats wordt geplaatst zoals een
automaat, een parasol, een tafel met koopwaar, een reclamepaneel, fietsenrek...
§2. Een terras is een geheel van tafels en stoelen en alle aanhorigheden, die dienstig zijn voor
het gebruik ervan.
Artikel 3
Elkeen die het openbaar domein van de gemeente of de Vlaamse overheid inneemt door het
plaatsen van een of meerdere objecten of een terras op een verharde stoep, ongeachte de
duur en oppervlakte van de inname, moet 150 centimeter vrije doorgang laten.
HOOFDSTUK II OBJECTEN
Artikel 4
§1. De plaatsing van objecten op stoepen moet voldoen aan volgende voorwaarden:
a. Een vrije doorgang wordt gelaten in een rechte lijn langs de wegzijde. Wanneer
vaststaande objecten die deel uitmaken van het openbaar domein het onmogelijk
maken dat de vrije doorgang langs de wegzijde wordt gelaten, kan de rechte lijn op
een andere plaats worden gelaten.
b. De vlotte doorgang, verkeersveiligheid en zichtbaarheid, inzonderheid van
verkeerstekens, worden niet in het gedrang gebracht.
c. Het plaatsen van een vloer wordt niet toegelaten, uitgezonderd het leggen van een
oprolbare vloermat.
d. De afstand tussen de begane grond en eender welk deel van een zonnescherm moet
minimaal 210 centimeter bedragen. De afstand tussen eender welk deel van een
zonnescherm en de rijweg of de gelijkgrondse berm die als parkeerplaats is ingericht
moet minstens 50 centimeter bedragen.
e. Indien het een object op het openbaar domein van de Vlaamse overheid betreft, is
een vergunning van de Vlaamse overheid nodig.
§2. De plaatsing van objecten op parkeerplaatsen is verboden.
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HOOFDSTUKKEN III TERRASSEN
Afdeling 1 Vergunning
Artikel 5
Eenieder die het openbaar domein van de gemeente of de Vlaamse overheid wil innemen
voor de inrichting van een terras op een verharde stoep en/of parkeerplaats, moet over een
vergunning voor het inrichten van een terras beschikken.
Afdeling 2 Voorwaarden
Artikel 6
§1 De aanvraag voor een vergunning is ontvankelijk indien zij gebeurt met een
aanvraagformulier, dat minstens bevat:
- De identificatiegegevens en handtekening van de aanvrager - De totale oppervlakte
van het terras
- de tekening met een gedetailleerde aanduiding van de inplanting, de maatvoering en
het kleur- en materiaalgebruik
- De ingangsdatum en duur van de opstelling van het terras.
§2 Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning voor het inrichten van
het terras af indien het voldoet aan volgende voorwaarden:
a. Een ontvankelijke vergunningsaanvraag is ingediend.
b. Het terras wordt enkel ingericht in de zone gelegen tussen de openbare weg en het
door de aanvrager gebruikte gebouw, niet in de zone gelegen tussen de openbare
weg en aanpalende gebouwen. Enkel indien de zone tussen op openbare weg en het
door de aanvrager gebruikte gebouw ontoereikend is kan hierop een afwijking
toegestaan worden, mits het akkoord van de gebruiker van het aanpalende gebouw.
c. Er wordt een vrije doorgang van 1,5 meter gelaten in een rechte lijn langs de
wegzijde. Wanneer vaststaande objecten die deel uitmaken van het openbaar
domein het onmogelijk maken dat de vrije doorgang langs de wegzijde wordt gelaten,
kan de rechte lijn op een andere plaats worden gelaten.
d. De vlotte doorgang, verkeersveiligheid en zichtbaarheid, inzonderheid van
verkeerstekens, worden niet het gedrang gebracht.
e. De omsluiting van het terras moet vanaf minstens 0,75 meter boven de grond
doorzichtig zijn, zodat ze het uitzicht niet belemmeren. De omsluiting mag worden
verankerd in de grond, maar moet in dringende gevallen weggenomen kunnen
worden. De omsluiting moet minstens 0,50 meter van de rand van de openbare weg
worden geplaatst.
f. Het plaatsen van een vloer wordt niet toegelaten, uitgezonderd het leggen van een
oprolbare vloermat.
g. De afstand tussen de begane grond en eender welk deel van een zonnescherm moet
minimaal 210 cm bedragen. De afstand tussen eender welk deel van een
zonnescherm en de rijweg of de gelijkgrondse berm die als parkeerplaats is ingericht
moet minstens 50 cm bedragen.
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h. Indien het een vergunningsaanvraag voor een terras op het openbaar domein van de
Vlaamse overheid betreft, stuurt de gemeente de vergunningsaanvraag door naar de
Vlaamse overheid.
Het college van burgemeester en schepenen kan bijzondere voorwaarden opleggen.
§3. Onverminderd de bepalingen in §2, gelden voor het inrichten van een terras op een
parkeerplaats volgende voorwaarden:
a. De parkeerplaats dient onmiddellijk aanpalend te liggen aan de stoep.
b. Wanneer het een parkeerplaats langs een gewestweg betreft, moet de stoep minder
dan 3 meter breed zijn en moet een vergunning van de Vlaamse overheid afgeleverd
zijn.
c. In afwijking van §2, b, wordt het aantal in te nemen parkeerplaatsen beperkt tot het
aantal volledige parkeerplaatsen gelegen in de zone gelegen tussen de openbare weg
en het door de aanvrager gebruikte gebouw.
d. Een omsluiting van het terras op een parkeerplaats is verplicht in een U-vorm met de
opening van U aan de gevelzijde. De omsluiting dient te bestaan uit kwaliteitsvolle
elementen die passen in de omgeving. De omsluiting moet minstens 0,50 meter van
de rand van de openbare weg en naastliggende parkeerplaatsen en inritten worden
geplaatst.
e. Op de omsluiting moet reflecterend materiaal worden aangebracht.
f. In afwijking van §2, f, moet het niveau van de stoep en de parkeerplaats op dezelfde
hoogte worden gebracht middels een kwaliteitsvolle vloer. Straatslokkers dienen
daarbij steeds toegankelijk te blijven voor onderhoud.
§3 De vergunning wordt verleend tot wederopzegging. Het college van burgemeester en
schepenen kan de vergunning op elk moment opzeggen zonder motivering, met inachtneming
van een opzeggingsperiode van 1 maand.
§4 De vergunning is niet overdraagbaar aan derden.
§5 Het terras moet worden ingericht overeenkomstig de afgeleverde vergunning. Alle
werkzaamheden moeten uitgevoerd worden volgens de regels der kunst en overeenkomstig
de vergunning en tekening. De vergunninghouder mag in geen geval veranderingen aan het
vergunde terras aanbrengen zonder voorafgaande toelating van het college van burgemeester
en schepenen. De vergunninghouder is verplicht het terras en openbaar domein in goede
staat te houden. De vergunninghouder kan vóór de inrichting van het terras op tegenspraak
een plaatsbeschrijving opstellen. Het terras mag dan pas worden ingericht nadat beide
partijen de plaatsbeschrijving hebben ondertekend.
HOOFDSTUK IV UITZONDERINGEN
Artikel 7
§1 Onverminderd artikel 3, mag worden afgeweken van hoofdstuk II en hoofdstuk III wanneer
de weg verkeersvrij is krachtens een besluit van de gemeente, zonder evenwel de vrije
doorgang te belemmeren.
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§2 De gemeente houdt zicht de recht voor het terras of object tijdelijk buiten gebruik te
stellen, alle wenselijk geachte veranderingen te laten uitvoeren, de opdracht te geven het
object, het terras of delen ervan te verwijderen en te eisen dat de plaats in zijn
oorspronkelijke staat wordt hersteld. De vergunninghouder of eigenaar kan in dat geval op
geen enkele vorm van vergoeding aanspraak maken. Weigert de vergunninghouder of
eigenaar hierop in te gaan, dan kan de gemeente de werken uitvoeren op kosten van de
vergunninghouder of eigenaar.
HOOFDSTUK V AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 8
De vergunninghouder is zowel tegenover derden als tegenover de gemeente aansprakelijk
voor verlies, ongevallen of schade die te wijten zijn aan het object of het gebruik van het
terras. Hij is tevens aansprakelijk voor alle gevolgen van de plaatsing van het object en de
inrichting, wijziging of de stopzetting van het terras en het gebruik ervan.
HOOFDSTUK VI HANDHAVING
Artikel 9
Bij het niet naleven van dit reglement kan het college van burgemeester en schepenen, na het
verslag van een ambtenaar of de politie en na de eigenaar van het object of de
vergunninghouder gehoord te hebben,
1° een verbod opleggen een object te plaatsen;
2° een object verwijderen, op kosten van de eigenaar;
3° de vergunning schorsen voor de duur die het bepaalt, of opzeggen;
4° het terras of aanhorigheden van een terras verwijderen, op kosten van de
vergunninghouder.
§2. De artikelen 122 tot en met 129 van de GAS-codex zijn van toepassing op de bepalingen
van deze verordening.
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BIJLAGE 5: POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN
DE LIJKBEZORGING
A. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand of zijn afgevaardigde.
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn afgevaardigde
vastgesteld op basis van een getuigschrift afgeleverd door de behandelende geneesheer of
een geneesheer hiertoe aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Artikel 2
Tot vormneming, balseming of kisting van het stoffelijk overschot mag slechts worden
overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke
stand, op voorlegging van het daartoe nodige doktersattest.
Een balseming of enige andere conserverende behandeling wordt toegelaten in de door de
Vlaamse regering bepaalde gevallen.
De burgemeester of zijn afgevaardigde mag de plaatsing van het stoffelijk overschot in een
doodskist of ander lijkomhulsel bijwonen.
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist of het lijkomhulsel na de
sluiting niet meer geopend worden.
Artikel 3
Vooraleer een crematie kan plaatsvinden is toestemming vereist van de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden
in het Vlaams Gewest heeft plaatsgehad, of van de Procureur des Konings van het
arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats
van de overledene bevindt, indien het overlijden heeft plaatsgehad in het buitenland.
Voor de crematie van een persoon die overleden is in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of
het Waalse Gewest wordt met de toestemming tot crematie gelijkgesteld de machtiging die
daartoe wordt verleend door de overheid die in dat gewest bevoegd is voor het verlenen van
een toestemming tot crematie.
Artikel 4
Diegene die voor de begraving instaat, regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten
betreffende de wijze van begraving. Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.
Behoudens in speciale gevallen, op advies van de behandelende geneesheer, zal de begrafenis
ten vroegste plaatshebben 24 uren na de aanvraag.
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Artikel 5
De teraardebestellingen van de stoffelijke resten hebben plaats op één van de gemeentelijke
begraafplaatsen. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels over de begravingen.
De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van lijken en de as van verbrande lijken,
het bijzetten van lijken in bestaande grafkelders, het bijzetten van asurnen in een
columbarium of grondnis, en de verstrooiing van as op een strooiweide van:
a)
Personen die in de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen.
b)
Personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn, maar die in het
bevolkings- of vreemdelingenregister van onze gemeente ingeschreven zijn. De EGambtenaren, hun echtgenote(n) of verwanten ten laste, die ingevolge hun persoonlijk statuut
vrijgesteld zijn van inschrijving in de gemeentelijke registers en die werkelijk in de gemeente
verblijven, worden gelijkgesteld;
c)
Personen van wie de namen in een concessieakte vermeldt staan.
d)
Personen die, na een lange tijd in de gemeente te hebben gewoond, overlijden in een
instelling of om gezondheidsredenen of ouderdom inwoonden bij een familielid, buiten de
gemeente.
e)
Personen waarvan de domiciliëring naar een andere gemeente nog geen jaar is
veranderd op de dag van het overlijden.
f)
Personen wonend binnen de grenzen van een Leopoldsburgse parochie, maar op het
grondgebied van een aangrenzende gemeente overlijden.
De personen genoemd onder punt d) en e) worden met de inwoners van Leopoldsburg
gelijkgesteld.
Urnen van personen die niet voldoen aan punt 1 t.e.m. 6, kunnen, op voorwaarde dat ze
familielid zijn tot de 2de graad, bijgezet worden in een bestaand graf, grondcolumbarium of
muur-columbarium, onder voorwaarde dat ze voldoen aan artikel 23 van onderhavig
huishoudelijk reglement;
Voor deze personen kan ook een uitstrooiing op de strooiweide worden toegestaan.
B. LIJKBEZORGING
Artikel 6
Het vervoer van stoffelijke overschotten gebeurt individueel met een lijkwagen of op de meest
passende wijze. Het toezicht op de lijkstoeten berust bij de burgemeester, die ervoor zorgt dat
ze ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen.
Het vervoer van de as is vrij, een lijkwagen is niet verplicht.
Artikel 7
Het vervoer van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot binnen het Vlaamse Gewest kan
plaatsvinden vanaf het moment dat de behandelende geneesheer of de geneesheer die het
overlijden heeft vastgesteld, een attest heeft opgesteld waarin hij verklaard dat het om een
natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.
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Artikel 8
De lijkkisten of lijkomhulsels dienen in volle grondbegraven te worden op een diepte van
tenminste 1,50 m. Er moet minstens 1,50 m afstand zijn tussen de bovenkant van de kist en
het aardoppervlak. De afstand tussen de grafkuilen is vastgesteld op 60 cm.
Behoudens in geval van bijzetting in een grafkelder waar een hermetisch omhulsel verplicht is
gedurende de periode van bijzetting, is het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden,
producten en procedés die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie
beletten, verboden.
Artikel 9
De asurnen dienen ofwel begraven te worden in volle grond op een diepte van 0,80 m ofwel
bijgezet te worden in een columbarium of grondnis dat ter beschikking gesteld wordt door het
gemeentebestuur. Er moet minstens 80 cm afstand zijn tussen de bovenkant van de urne en
het aardoppervlak.
De afstand tussen de grafkuilen bestemd voor de begraving van urnen is vastgesteld op 20 cm.
Artikel 10
Asverstrooiingen gebeuren op een hiertoe voorbehouden asverstrooiingsweide door een
gemeentelijke aangestelde.
Artikel 11
De nabestaanden zijn gerechtigd bij het hele verloop van de begraving aanwezig te zijn.
Artikel 12
Uitsluitend de aangestelde van de gemeente is er voor bevoegd te zorgen voor:
uitstrooien van de as;
plaatsen van de kist of van de urne in de kuil, grafkelder of het columbarium;
delven van een graf voor begraving of bijbegravingen in volle grond, en het vullen van
de kuil;
openen en sluiten van een grafkelder;
openen, plaatsen en sluiten van de nis in een columbarium.
C. ONTGRAVINGEN
Artikel 13
Ontgravingen zijn enkel mogelijk:
1) ofwel op bevel van de gerechtelijke overheid;
2) ofwel mits een schriftelijke toelating van de burgemeester.
Behoudens gerechtelijke toelating is een ontgraving verboden tijdens de decretale periode
van grafrust die loopt tot 10 jaar na de begraving.
Artikel 14
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De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaanden schriftelijk te worden gericht aan de
burgemeester. Dag en uur van de ontgraving worden in overleg met de dienst begraafplaatsen
bepaald. Tijdens de ontgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd.
Artikel 15
Er wordt tot ontgraving overgegaan in aanwezigheid van de grafmaker en een door de
burgemeester aangestelde gemachtigde die een verslag opmaakt. Zij kunnen de vernieuwing
van de kist voorschrijven indien zij dit nodig vinden en elke andere maatregel nemen van dien
aard om de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen op kosten van de
aanvrager. Tijdens het transport wordt gebruik gemaakt van een al dan niet herbruikbare
lucht- en vloeistofdichte kist.
In overleg met de gemeentelijke technische dienst mogen individuele opgravingen uitgevoerd
worden door begrafenisondernemers.
D. GRAFTEKENS, ONDERHOUDS- EN BEPLANTINGSWERKEN.
Artikel 16
Op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeuren de plaatsing, de wegneming of de verbouwing
van graftekens en de uitvoering van beplantingen onder toezicht van de burgemeester of zijn
gemachtigde binnen de uren en termijnen die opgelegd worden.
Artikel 17
Behoudens toestemming van de burgemeester mogen geen werken worden verricht op de
begraafplaats op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli.
Alle werken die als voorbereiding elders mogelijk zijn, mogen niet op de begraafplaats
geschieden. De materialen moeten derhalve zoveel als mogelijk geprefabriceerd ter plaatse
worden gebracht om de werken op de begraafplaats tot het volstrekte minimum te beperken.
De werken moeten binnen de kortst mogelijke termijn worden voltooid. Indien de werken niet
werden beëindigd op het sluitingsuur, dienen materialen en voertuigen te worden verwijderd
van de begraafplaats.
De lijnrichting en de waterpas worden bepaald door een afgevaardigde van het
gemeentebestuur.
Artikel 18
Vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november is het verboden, behoudens
toestemming van de burgemeester of zijn gemachtigde, op de gemeentelijke begraafplaatsen
graftekens te plaatsen, bouw-, beplantings- of aanaardingswerken aan de graven uit te
voeren.
Artikel 19
De graftekens moeten voldoen aan de bepalingen vermeld in het huishoudelijk reglement
betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Op geconcedeerde percelen moet
gedurende de hele duur van de concessie een grafteken behouden blijven.
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De opschriften en de grafschriften moeten steeds leesbaar zijn en zullen van die aard zijn om
de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied te vrijwaren.
Artikel 20
Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van de gemeentelijke
reglementering dienen terug verwijderd te worden door diegenen in wiens opdracht ze
geplaatst werden. De betrokkene(n) zullen hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld.
Indien de betrokkenen niet gekend zijn zal een bericht gedurende 3 maanden worden
uitgehangen aan het grafteken en aan de ingang van de begraafplaats.
Bij gebrek aan herstel binnen de periode van 3 maanden na de ingebrekestelling of na de
aanplakking van het bericht, zal de verwijdering door het gemeentebestuur gebeuren. De
kosten worden ten laste gelegd van de opdrachtgever(s), indien deze gekend zijn.
Artikel 21
Het onderhoud van de graven rust op de belanghebbenden.
Verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester.
Indien het om een geconcedeerd graf gaat, blijft de akte minstens één jaar bij het graf en aan
de ingang van de begraafplaats aangeplakt met de vermelding dat de concessie beëindigd zal
worden en het graf verwijderd zal worden na het verstrijken van een bepaalde termijn, die
minstens één jaar bedraagt na de eerste dag van aanplakking, indien het graf niet
onderhouden wordt. In de mate van het mogelijke zullen de nabestaanden worden verwittigd.
Het college van burgemeester en schepenen kan op het einde van deze termijn een einde
stellen aan de concessie. Nadat de concessie aldus beëindigd werd en bij niet herstelling,
wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot het verwijderen van het
graf.
Indien het om een niet-geconcedeerd graf gaat, blijft de akte minstens één jaar bij het graf en
aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt met de vermelding dat het graf verwijderd zal
worden na het verstrijken van een bepaalde termijn, die minstens één jaar bedraagt na de
eerste dag van aanplakking, indien het graf niet onderhouden wordt. In de mate van het
mogelijke zullen de nabestaanden worden verwittigd. Bij niet herstelling, wordt op bevel van
de burgemeester van ambtswege overgegaan tot het verwijderen van het graf.
Ingeval van dringende noodzakelijkheid kan de burgemeester ambtshalve verwaarloosde
gedenktekens doen wegnemen. De dringende noodzakelijkheid zal worden vastgesteld in een
akte, opgemaakt door de burgemeester, die wordt aangeplakt gedurende 3 maanden aan het
graf en aan de ingang van de begraafplaats. In de mate van het mogelijke zullen de
nabestaanden worden verwittigd.
Artikel 22
Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste
voorwerpen.
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E. ORDEMAATREGEL
Artikel 23
De begraafplaatsen zijn toegankelijk op volgende uren:
- van 1 april tot 30 september: van 7.00 tot 20.00 uur
- van 1 oktober tot 31 maart: van 8.00 tot 18.00 uur
Voor dienstnoodwendigheden kunnen de begraafplaatsen, tijdens deze openingsuren, op
bevel van de burgemeester tijdelijk voor het publiek gesloten worden. De begravingen,
bijzettingen of asverstrooiingen gebeuren:
- van 15 maart tot 30 september: van 8.00 tot 17.45 uur
- van 1 oktober tot 14 maart: van 9.00 tot 17.00 uur
Op zondag, wettelijke feestdagen en 11 juli worden geen begravingen, bijzettingen of
asverstrooiingen toegestaan, tenzij de burgemeester hiervoor toelating verleent.
Artikel 24
De begraafplaatsen mogen enkel betreden worden door voetgangers, vervoersmiddelen van
personen met een handicap, lijkwagens of daarmee gelijkgestelde wagens ter gelegenheid van
begrafenissen, en andere voertuigen mits machtiging van de burgemeester of zijn
aangestelde.
Het is verboden de begraafplaats te betreden met dieren, met uitzondering van:
- visueel gehandicapten of andere mindervaliden met een geleide hond;
- politiediensten.
Artikel 25
Het is verboden:
a) zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de openingsuren;
b) de grasperken, aanplantingen van de begraafplaatsen en aanhorigheden te betreden of op
welke wijze dan ook te beschadigen;
c) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen;
d) voorwerpen zonder toelating weg te dragen;
e) met voertuigen de begraafplaatsen binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke reden
waartoe toelating wordt verleend door de burgemeester;
f) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de
doden verschuldigde eerbied verstoren;
g) mortel te bereiden op de kerkhoven;
h) bloempotten in te graven;
i) doorlevende planten aan te brengen in de onmiddellijke omgeving van de grafstenen;
Artikel 26
Op de begraafplaatsen is het verboden gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen
of een manifestatie op touw te zetten die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde alsook de
eerbied aan de doden kan storen.
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Artikel 27
Op de begraafplaatsen is het aanbrengen van elke aanplakking, reclame, opschriften en
voorwerpen die niet voorzien zijn in het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
verboden.
Artikel 28
Het is verboden op de begraafplaatsen te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te
verkopen of zijn diensten aan te bieden tegen betaling.
Artikel 29
Het is verboden papier, verpakkingsmiddelen en soortgelijk of ander afval op de
begraafplaatsen achter te laten, behoudens in de ter beschikking staande containers of
vuilnisbakjes.
Artikel 30
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van
burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een
andere overheid worden toegewezen.
F. STRAFBEPALINGEN
Artikel 31
Behoudens de niet-naleving van de bepalingen van het politiereglement die zijn overgenomen
uit het Vlaamse decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, die worden bestraft met
de straffen bepaald in dit decreet, zijn de artikelen 122 tot en met 129 van de GAS-codex van
toepassing op de bepalingen van deze verordening.
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BIJLAGE 6 POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE VERGUNNING
VOOR CLUBHUIZEN VAN MOTORCLUBS

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
Uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht
hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en/of risico de inrichting
wordt uitgebaat.
Uitbatingsvergunning: een vergunning die aan de uitbater het recht verleent op het
aangeduide adres de inrichting uit te baten.
Motorclub: club voor motorliefhebbers.
Clubhuis: een inrichting waar leden (en sympathisanten) van een motorclub regelmatig
bijeenkomsten houden en waar al dan niet de symbolen van de club duidelijk worden
tentoongesteld (foto’s, clubemblemen,…). Organen van de rechtspersoon: alle personen die
enige bevoegdheid hebben tot het nemen van beslissingen of het vertegenwoordigen van de
rechtspersoon.
Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid, alwaar een verslag
werd opgesteld door de brandweer overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.
Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de
stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor het onroerend goed (of van de vergund
geachte toestand van het onroerend goed – bij ontstentenis van stedenbouwkundige
vergunningen) waarbij de focus ligt op de functie van het goed. Een positieve uitkomst van dit
onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om
mogelijke stedenbouwkundige overtredingen te rechtvaardigen.
Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van de
milieuvergunningen afgeleverd voor het onroerend goed. Een positieve uitkomst van dit
onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om
mogelijke milieuovertredingen te rechtvaardigen.
Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat een onderzoek naar de
vestigingsformaliteiten als ondernemer en/of VZW (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige
beroepskennis) en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven
zijn.
Moraliteitsonderzoek: Een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten1; Dit
omvat ook een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er
Bij arrest nr. 193.442 van 19/05/2009 heeft de Raad van State geoordeeld: “Er bestaat geen bezwaar tegen dat het bestuur
bij de beoordeling van het gevaar dat iemands wapenbezit voor de openbare orde en veiligheid kan opleveren, rekening houdt
met feiten die niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. Het strafrechtelijk vermoeden van onschuld staat daar
niet aan in de weg. Dit belet evenwel niet dat het bestuur zijn beslissing moet steunen op werkelijk bestaande en concrete
feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld.” M.a.w. in een moraliteitsonderzoek is er geen
bezwaar om rekening te houden met feiten waarvoor een proces-verbaal werd opgesteld, maar die nog niet geleid hebben tot
1
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ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch voor het
publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of
plaatsgevonden hebben, die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het
vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen,
psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging
van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in
het gedrang komt.
Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de inrichting, op de
uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers, alsook op de aangestelde(n) van de
uitbater.
Het moraliteitsonderzoek wordt in voorkomend geval ook uitgevoerd op de personen vermeld
op de ledenlijst.
Financieel onderzoek bestaat uit:
een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard
ook; een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige
aanwijzingen zijn van fraude; een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee
investeringen worden gedaan in de inrichting, en/of waarmee de aankoop gefinancierd wordt.
Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de uitbater. Indien de uitbater een
rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant
en/of
de
vertegenwoordigers.
Voor het financieel onderzoek kan het advies ingewonnen worden van de financiële dienst van
de gemeente, de lokale politie, de federale gerechtelijke politie, het parket en FOD Financiën2.

Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle clubhuizen van motorclubs op het grondgebied van
Leopoldsburg.
HOOFDSTUK II – UITBATINGSVERGUNNING
Artikel 3

Algemene verplichting

§1.
Onverminderd de hogere wetgeving en onverminderd andere politieverordeningen en
reglementen, moet een uitbater van een clubhuis voor het openen, het openhouden of het
heropenen van een clubhuis in het bezit zijn van een uitbatingsvergunning afgeleverd door de
burgemeester.
§2. De bestaande clubhuizen krijgen drie maanden de tijd, te rekenen vanaf ingangsdatum van
dit reglement, voor het indienen van hun aanvraag tot het bekomen van een vergunning.
Het bewijs van aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning
wordt verleend of geweigerd, voor zover het aanvraagdossier ook ontvankelijk is.
een strafrechtelijke veroordeling. Dit werd nogmaals bevestigd in het arrest nummer 203.093 van 20/04/2010 van de Raad van
State.
2 De administratie der directe belastingen kan deze inlichtingen verstrekken op grond van de artikelen 337 en 329 W.I.B.
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§3. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in het clubhuis die een verandering uitmaken ten
opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag
onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
§4. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er een
nieuwe uitbatingsvergunning aangevraagd te worden.
§5. In de volgende gevallen is er alleszins sprake van een wijziging met betrekking tot de
uitbater:
de overdracht naar een andere (rechts)persoon of vereniging of de uitbreiding met een
bijkomend persoon;
een wijziging van de vennoten, wijziging van rechtsvorm of de overdracht van de
rechtspersoon naar een andere of de fusie met of overname door een andere
rechtspersoon.

Artikel 4

Aanvraag en ontvankelijkheid

§1. Voor het verkrijgen of hernieuwen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater
minstens dertig dagen voor de voorziene openingsdatum/wijziging een aanvraag in.
Deze aanvraag dient te gebeuren aan de hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier,
aangetekend of tegen ontvangstbewijs, vergezeld van alle nodige documenten zoals
aangegeven in het aanvraagformulier.
§2. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient te worden gevoegd:
een kopie van de identiteitskaart van hetzij de uitbater-natuurlijke persoon, hetzij de
bestuurders van de vereniging als uitbater, hetzij de organen van de rechtspersoon als
uitbater;
een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de uitbater;
het telefoonnummer en e-mailadres waarop de uitbater te bereiken is;
de naam van de motorclub;
het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van het clubhuis;
in voorkomend geval, een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket ;
in voorkomend geval, een kopie van de statuten van de vennootschap of VZW;
een uittreksel uit het strafregister van de uitbater, van de organen en/of vertegenwoordigers
van de uitbater, alsook van de aangestelde(n) van de uitbater (voor het moraliteitsonderzoek);
in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een
hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler
(voor het moraliteitsonderzoek);
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

§3.
Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde
documenten bij de aanvraag gevoegd zijn. Zo nodig worden ontbrekende stukken opgevraagd.
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Van zodra het dossier ontvankelijk is, beschikt de burgemeester over een termijn van zestig
dagen om de vergunning af te leveren, dan wel deze te weigeren.
Artikel 5
Onderzoek en voorwaarden
§1. Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de Politie, de
Hulpverleningszone en gemeentelijke diensten (de dienst Ruimte (ruimtelijke ordening en
milieu), de dienst Middenstand, de dienst Burgerzaken).
De burgemeester kan:
ofwel de vergunning afleveren, op voorwaarde van een positieve beoordeling betreffende o.a.
het brandveiligheidsonderzoek, het stedenbouwkundig onderzoek, het onderzoek naar de
milieuwetgeving en het onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;
ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten uitvoeren;
ofwel de vergunning te weigeren.
§2. In geval van verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek, zal de burgemeester bij
de aanvrager volgende bijkomende stukken opvragen:
de ledenlijst van de motorclub (naam, voornaam, geboortedatum, adres)
in voorkomend geval, een kopie van de aankoopakte van het pand;
in voorkomend geval, een kopie van de huurovereenkomst van het pand;
in voorkomend geval, een opgave van de geraamde investeringen in het pand, met
bijhorend(e) plan(nen);
in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met eigen middelen van de
uitbater: een kopie van het aanslagbiljet van de directe belastingen van de voorbije zeven jaar,
alsmede eventueel andere documenten waaruit blijkt dat de exploitant over voldoende
financiële draagkracht beschikt om de investering te financieren;
in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met een lening: een kopie
van de leningsovereenkomst.
Het moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek zullen uitgevoerd worden zoals beschreven
in artikel 1.10° en artikel 1.11°.
§3. Onverminderd de hogere wetgeving en andere politieverordeningen en reglementen die
ook hier van toepassing zijn, kan de vergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand
administratief onderzoek en een positieve beoordeling betreffende volgende onderdelen:
een brandveiligheidsonderzoek;
een stedenbouwkundig onderzoek;
een onderzoek naar de milieuwetgeving;
een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;
in voorkomend geval een moraliteitsonderzoek;
in voorkomend geval een financieel onderzoek;
de openbare rust, veiligheid en gezondheid.
De vereiste van de positieve beoordeling van deze voorwaarden geldt gedurende de volledige
duur van de exploitatie.
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Artikel 6
Beslissing
§1. Indien voldaan is aan alle voorwaarden en er geen redenen van openbare orde zijn tot
weigering, zal de burgemeester overgaan tot het afleveren van de uitbatingsvergunning op
basis van de ingediende aanvraag. In het andere geval zal de burgemeester deze weigeren af
te leveren.
§2. De burgemeester kan beslissen om in de vergunning bijzondere voorwaarden op te nemen
afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van het clubhuis.
Bijzondere voorwaarden kunnen onder meer zijn: de verplichte installatie van één of
meerdere bewakingscamera’s, de inzet van bewakingsagenten, het instellen van een
toegangscontrole op basis van een lidkaart en voldoende parkeergelegenheid.
§3. De beslissing van de burgemeester wordt overgemaakt worden aan de aanvrager.

Artikel 7

Geldigheidsduur van de vergunning

§1. De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de datum zoals vermeld in de vergunning zelf.
§2. Tenzij er redenen zijn waardoor de vergunning vervalt, blijft de vergunning geldig voor de
duur vermeld in de vergunning zelf.
§3. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid. De uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen aan een andere
uitbater of naar een andere vestigingseenheid.
§4. De vergunning vervalt van rechtswege:
op het moment dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan één jaar
feitelijk is onderbroken;
in geval van faillissement;
in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling;
in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon;
in geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank
voor ondernemingen en VZW’s;
in geval van wijziging met betrekking tot de uitbater zoals vermeld in artikel 3;
in geval van een administratieve sluiting.

HOOFDSTUK III – VERPLICHTINGEN TIJDENS DE UITBATING
Artikel 8 Algemene verplichtingen
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§1. Alle voorwaarden en verplichtingen opgenomen in deze politieverordening en in de
vergunning zelf moeten steeds nageleefd worden.
§2. De uitbatingsvergunning, attesten en het brandweerverslag dienen steeds aanwezig te zijn
in de inrichting en moeten steeds op het eerste verzoek van een bevoegde controlerende
ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.
§3. Evenementen dienen aangemeld te worden conform de betreffende regelgeving.

Artikel 9 Wijzigingen melden
§1. Iedere wijziging in het kader van de uitbating van het clubhuis dient onmiddellijk
meegedeeld te worden aan de burgemeester. Zo ook de wijziging in de organen van de
rechtspersoon als uitbater.
§2. Afhankelijk van de gemelde wijzigingen zullen de nodige onderzoeken uitgevoerd worden.

Artikel 10 Camerabewaking
Indien camerabewaking opgelegd is in de uitbatingsvergunning, moet de uitbater of zijn
aangestelde tijdens het openhouden van het clubhuis minstens één bewakingscamera in
werking hebben die duidelijk herkenbare beelden opneemt van iedere toekomende bezoeker.
Een automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht.
De regelgeving inzake camerabewaking is integraal van toepassing.

HOOFDSTUK IV – HANDHAVING
Artikel 11 Administratieve sancties
Tenzij een wet, besluit, decreet of provinciaal reglement of verordening andere
strafbepalingen bevat voor dezelfde overtreding, worden de inbreuken op deze
politieverordening gesanctioneerd conform de artikelen 123 tot en met 126 van de GAScodex.

HOOFDSTUK V – OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 12 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 15 februari 2018.
Artikel 13 Bekendmaking
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§1. Deze verordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van
het gemeentedecreet.
§2. Afschrift van deze verordening zal, conform artikel 42 gemeentedecreet, worden
verzonden aan de bestendige deputatie van de provincie, de griffie van de rechtbank van
eerste aanleg en aan de politierechtbank te Beringen.
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BIJLAGE 7: POLITIEREGLEMENT – AFVALREGLEMENT
BETREFFENDE HET BEHEER VAN HUISHOUDELIJKE
AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN
Artikel 1
Het Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, als bijlage, wordt goedgekeurd. Het reglement treedt in werking op 1
januari 2022.
Artikel 2
§1. Volgende afvalgerelateerde kleine vormen van overlast, beschreven in het in artikel 1
bedoelde Afvalreglement, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie
overeenkomstig artikel 119bis van de Gemeentewet, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad "Gemeentelijke administratieve sancties - Codex", voor zover de wetten,
besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in andere
straffen voorzien :
- sluikstorten, zijnde het achterlaten tot circa 1m³ (ca. aanhangwagen) niet-gevaarlijk
huishoudelijk afval of hiermee volgens het afvalreglement gelijkgestelde handelingen;
- het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in strijd met het afvalreglement;
- het achterlaten van zwerfvuil (o.a. sigarettenpeuken, kauwgum, blikjes, wikkels en andere
lege verpakkingen);
- het aanbieden van afvalstoffen bij een inzameling aan huis, een glasbol of textielcontainer of
op het recyclagepark op een wijze die niet overeenstemt met de bepalingen van dit
afvalreglement en het huishoudelijk reglement van Limburg.net.
§2. Alle andere overtredingen op de bepalingen van deze politieverordening worden bestraft
met politiestraffen, voor zover wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen op
dit vlak geen andere straffen voorzien.
Artikel 3
Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de artikels 286, 287 en 288
van het Decreet Lokaal Bestuur.
Een afschrift van deze verordening wordt conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet,
dadelijk toegezonden aan de deputatie, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en
aan die van de politierechtbank alsook aan de politiezone Kempenland.
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan Limburg.net en de
OVAM.
Artikel 4
Het Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen van 6 november 2013, zoals later gewijzigd, wordt opgeheven met ingang
van 1 januari 2022.

76

Index

A
aanplakborden ....................................................................................................................................................................... 22, 23
aanplakkingen ........................................................................................................................................................................ 21, 23
aanplantingen .................................................................................................................................................................. 30, 32, 71
aantal toegelaten personen ................................................................................................................................................... 37, 38
affiche............................................................................................................................................................................... 22, 23, 24
afsluitingen ................................................................................................................................................................. 11, 22, 30, 31
afval ................................................................................................................................................................. 17, 21, 24, 25, 26, 72
alarm .......................................................................................................................................................................8, 49, 51, 53, 55
alcoholische drank........................................................................................................................................................................ 16
ambulante uitbater ...................................................................................................................................................................... 26
ander afval.................................................................................................................................................................................... 27
autobanden .................................................................................................................................................................................. 27
automatenshop ...................................................................................................................................................................... 58, 59

B
bal........................................................................................................................................................................................... 13, 14
balkon ........................................................................................................................................................................................... 21
banken.......................................................................................................................................................................................... 31
barbecuetoestel ..................................................................................................................................................................... 20, 27
bebouwd ...................................................................................................................................................................................... 28
bedelverbod ................................................................................................................................................................................. 12
bedrieglijke oproepen .................................................................................................................................................................. 17
bedrijfsafvalstoffen ............................................................................................................................................................ 3, 24, 80
begraafplaats............................................................................................................................................... 3, 19, 67, 69, 70, 71, 72
belediging ..................................................................................................................................................................................... 11
bellen........................................................................................................................................................................................ 8, 12
berm ............................................................................................................................................................................. 5, 29, 62, 64
besloten plaats ............................................................................................................................................................................. 12
bevel van de burgemeester ................................................................................................................................................ 5, 70, 71
bewoond .......................................................................................................................................................................... 17, 29, 30
biomassa-afval.............................................................................................................................................................................. 27
blik .......................................................................................................................................................................................... 21, 80
bloem ..................................................................................................................................................................................... 30, 72
bomen .............................................................................................................................................................................. 16, 22, 30
bootje varen ................................................................................................................................................................................. 31
bos .................................................................................................................................................................................................. 9
bosbouwwerktuig........................................................................................................................................................................... 8
bouwwerken .................................................................................................................................................................................. 8
bouwwerktuig ............................................................................................................................................................................ 8, 9
brandveiligheid ................................................................................................................................................................... 3, 36, 73

C
constructie ....................................................................................................................................................................... 22, 31, 43
contactpersoon ...................................................................................................................................................................... 13, 15
containerpark ............................................................................................................................................................................... 24

77

D
danspartij ............................................................................................................................................................................... 13, 14
dieren ................................................................................................................................................................ 2, 10, 16, 18, 20, 71
drankautomaten .................................................................................................................................................................... 16, 26
drankgelegenheden.......................................................................................................................................................... 10, 37, 60
dringend ............................................................................................................................................................................. 6, 63, 70
drone ........................................................................................................................................................................................ 2, 20

E
eigenaar............................................................................................................................... 8, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 29, 30, 56, 65
elektrische motor ........................................................................................................................................................................... 8
evenement ...................................................................................................................................................... 10, 14, 15, 22, 26, 78

F
feestdag.....................................................................................................................................................................8, 9, 60, 69, 71
fietsen .................................................................................................................................................................................... 16, 62
fles .......................................................................................................................................................................................... 21, 47
fluit ................................................................................................................................................................................................. 8
flyer .............................................................................................................................................................................................. 22
fontein .......................................................................................................................................................................................... 31
frituur ..................................................................................................................................................................................... 26, 47
fuiven ..................................................................................................................................................................................... 13, 14

G
gebouw .................................................... 3, 11, 17, 18, 19, 22, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 63, 64
gehandicapten .................................................................................................................................................................. 16, 19, 71
geldboete ............................................................................................................................................................................... 11, 33
geluid in open lucht ........................................................................................................................................................................ 7
geluidsoverlast ............................................................................................................................................................................... 6
geluidsverwekkend middel............................................................................................................................................................. 8
geluidswagen.................................................................................................................................................................................. 7
geur- en rookoverlast ............................................................................................................................................................. 10, 29
geurhinder .............................................................................................................................................................................. 10, 28
gevel ................................................................................................................................................................................. 18, 31, 46
gezondheid .......................................................................................................................................... 14, 21, 28, 29, 45, 68, 69, 76
gft ................................................................................................................................................................................................. 27
glasbol .......................................................................................................................................................................................... 80
goed fatsoen................................................................................................................................................................................. 31
groenresten .................................................................................................................................................................................. 27
grond ........................................................................................................ 6, 9, 13, 16, 18, 22, 26, 28, 33, 49, 62, 63, 64, 67, 68, 74

H
hagen ............................................................................................................................................................................................ 30
hobby ............................................................................................................................................................................................. 8
honden ............................................................................................................................................................................. 10, 18, 19
horecazaken ............................................................................................................................................................................. 3, 36
hout ........................................................................................................................................................................................ 27, 28
houtafval ...................................................................................................................................................................................... 27
huisnummer ................................................................................................................................................................................. 17
huisvuil ......................................................................................................................................................................................... 24

78

hulpdiensten .................................................................................................................................................................... 17, 49, 55
huurder .................................................................................................................................................................18, 22, 28, 29, 30
hygiëne ......................................................................................................................................................................................... 29

I
ijs ........................................................................................................................................................................................... 18, 30
ijssalon.......................................................................................................................................................................................... 26
ijzelvorming .................................................................................................................................................................................. 29
infobord........................................................................................................................................................................................ 22

J
jacht........................................................................................................................................................................................ 10, 18

K
kachels.................................................................................................................................................................................... 27, 28
kanalen ................................................................................................................................................................................... 18, 31
kauwgum ................................................................................................................................................................................ 21, 80
kerstbomen .................................................................................................................................................................................. 27
klok ................................................................................................................................................................................................. 8

L
lachgas .......................................................................................................................................................................................... 29
laden............................................................................................................................................................................................... 6
landbouwwerktuig ......................................................................................................................................................................... 8
lasers en lichtstralen .................................................................................................................................................................... 10
leiband.......................................................................................................................................................................................... 18
lichtinstallatie ............................................................................................................................................................................... 10
lichtoverlast .................................................................................................................................................................................. 10
loslopende honden....................................................................................................................................................................... 19
lossen ............................................................................................................................................................................................. 6
luidspreker ................................................................................................................................................................................. 7, 8

M
maaien van gras ............................................................................................................................................................................. 8
minderjarige ........................................................................................................................................................................... 33, 34
monument.................................................................................................................................................................................... 31
moto- en autocross ...................................................................................................................................................................... 14
motoren ............................................................................................................................................................................... 8, 9, 21
muilkorf .................................................................................................................................................................................. 10, 18
muren ........................................................................................................................................................................................... 22
muziek ............................................................................................................................................................................ 7, 8, 10, 11
muziekinstrument .................................................................................................................................................................. 14, 15

N
nachtvergunning ................................................................................................................................................................ 3, 58, 60
nachtwinkel ........................................................................................................................................................................ 3, 58, 59
natuur ............................................................................................................................................................................................. 9

79

niet bewoond of niet gebruikt gebouw ........................................................................................................................................ 17
niet-hinderlijk geluid ...................................................................................................................................................................... 6
nutsvoorziening .................................................................................................................................................................... 5, 6, 18

O
omheining .................................................................................................................................................................................... 16
onderhoud............................................................................................................................................. 6, 16, 28, 29, 46, 51, 52, 70
ongedierte .................................................................................................................................................................................... 29
ontploffingsmotor ...................................................................................................................................................................... 8, 9
open haarden ..................................................................................................................................................................... 3, 27, 28
open lucht .........................................................................................................................................................7, 12, 13, 20, 44, 47
openbaar domein .......................... 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 58, 62, 63, 64
openbaar groen ...................................................................................................................................................................... 16, 30
openbare rust ..................................................................................................................................................................... 6, 10, 76
openbare veiligheid .................................................................................................................................................... 11, 21, 24, 74
openbare vergadering ................................................................................................................................................ 12, 13, 14, 15
openbare wateren .................................................................................................................................................................... 5, 31
openbare werken ..................................................................................................................................................................... 9, 25
optreden................................................................................................................................................................................. 13, 14
organisator .................................................................................................................................... 12, 13, 14, 15, 23, 26, 28, 38, 55

P
palen....................................................................................................................................................................................... 22, 31
papier ............................................................................................................................................................................... 21, 26, 72
parkeerplaats ............................................................................................................................................................... 3, 62, 63, 64
piepschuim ................................................................................................................................................................................... 26
plaatsverbod ................................................................................................................................................................................ 11
planten ................................................................................................................................................................................... 30, 72
plastic ........................................................................................................................................................................................... 26
private eigendom ............................................................................................................................................................... 6, 23, 24
private vergadering ...................................................................................................................................................................... 12
propaganda .............................................................................................................................................................................. 8, 24
publiciteit ................................................................................................................................................................... 21, 22, 23, 24
publiek toegankelijke inrichting ................................................................................................................................... 5, 10, 12, 21

R
radio ............................................................................................................................................................................................... 7
recipiënt ...................................................................................................................................................... 6, 19, 20, 24, 25, 26, 46
reclame.............................................................................................................................................................. 8, 21, 23, 26, 62, 72
recyclagepark ................................................................................................................................................................... 25, 26, 80
reinheid ........................................................................................................................................................................................ 29
rij- en trekdieren .......................................................................................................................................................................... 20
rioolput ......................................................................................................................................................................................... 25

S
seksinrichting ......................................................................................................................................................................... 58, 59
sfeerverwarmer ...................................................................................................................................................................... 20, 27
sigarettenpeuk ....................................................................................................................................................................... 21, 80
sirene .............................................................................................................................................................................................. 8
skatetoestel .................................................................................................................................................................................. 16
sluikstorten....................................................................................................................................................................... 25, 26, 80
sluiting ........................................................................................................................................................................ 33, 57, 66, 77

80

sluitingsuur ..............................................................................................................................................................3, 15, 58, 60, 69
smeren ......................................................................................................................................................................................... 21
snackbar ................................................................................................................................................................................. 26, 36
sneeuw ................................................................................................................................................................................... 29, 30
snoeien ......................................................................................................................................................................................... 30
spandoek .......................................................................................................................................................................... 14, 15, 21
speelboszone ................................................................................................................................................................................ 31
speelterrein .............................................................................................................................................................................. 5, 15
speeltoestel .............................................................................................................................................................................. 9, 16
spelende kinderen .......................................................................................................................................................................... 6
sporthal ........................................................................................................................................................................................ 19
sportterrein .................................................................................................................................................................................. 19
sportwedstrijd .............................................................................................................................................................................. 14
standplaatsen ............................................................................................................................................................................... 26
sticker ........................................................................................................................................................................................... 21
stoepen .................................................................................................................................................................................... 3, 62
straatmeubilair ....................................................................................................................................................................... 31, 32
strafbepalingen .......................................................................................................................................................... 33, 57, 72, 78
strooibriefje ............................................................................................................................................................................ 22, 24
struiken .................................................................................................................................................................................. 16, 30

T
takken ........................................................................................................................................................................................... 30
televisietoestel ............................................................................................................................................................................... 7
tennis............................................................................................................................................................................................ 14
terras ................................................................................................................................................................. 3, 46, 62, 63, 64, 65
textielcontainer ...................................................................................................................................................................... 28, 80
toegangskaart......................................................................................................................................................................... 12, 38
tuin ............................................................................................................................................................................5, 8, 11, 31, 32
tuinbouwwerktuig .......................................................................................................................................................................... 8

U
uitnodiging ............................................................................................................................................................................... 5, 12
uitwerpselen van dier ............................................................................................................................................................. 19, 20
urineren ........................................................................................................................................................................................ 31

V
verantwoordelijke uitgever .......................................................................................................................................................... 23
vergadering ................................................................................................................................................................ 12, 13, 14, 15
verhuizing ................................................................................................................................................................................... 6, 7
verkeersbord ................................................................................................................................................................................ 22
verkiezingspubliciteit .................................................................................................................................................................... 23
verlichtingspalen .......................................................................................................................................................................... 22
verpakking ........................................................................................................................................................................ 21, 72, 80
vijver ............................................................................................................................................................................................. 31
vlag ......................................................................................................................................................................................... 14, 15
vloermat ....................................................................................................................................................................................... 62
vlotte doorgang .......................................................................................................................................................... 11, 21, 62, 63
voederen ...................................................................................................................................................................................... 20
voetbal ......................................................................................................................................................................................... 14
voetpad .............................................................................................................................................................................. 5, 29, 30
volleybal ....................................................................................................................................................................................... 14
voorwerp ..............................................................................................................6, 8, 11, 14, 15, 16, 21, 24, 26, 31, 45, 62, 71, 72
vriesweer ...................................................................................................................................................................................... 29

81

vrije doorgang .................................................................................................................................................................. 62, 63, 65
vruchtenschil ................................................................................................................................................................................ 21
vruchtgebruiker ...................................................................................................................................................................... 18, 30
vuilnisbak................................................................................................................................................................................ 19, 72
vuur .............................................................................................................................................................................................. 20
vuurwerk ........................................................................................................................................................................................ 9

W
wapen ........................................................................................................................................................................................... 10
waterbekkens ............................................................................................................................................................................... 18
waterlopen ................................................................................................................................................................................... 18
wensballon ..................................................................................................................................................................................... 9
werkdag .................................................................................................................................................................................... 6, 69
wielerwedstrijd............................................................................................................................................................................. 14
wikkels .......................................................................................................................................................................................... 80
woning.....................................................................................................................................................................8, 17, 18, 25, 30
woonzone ................................................................................................................................................................................. 5, 20
wortels ......................................................................................................................................................................................... 30

Z
zaterdag.................................................................................................................................................................................... 6, 60
zondag ................................................................................................................................................................... 6, 8, 9, 60, 69, 71
zonnescherm .......................................................................................................................................................................... 62, 64
zwembad ................................................................................................................................................................................ 19, 31
zwemmen ..................................................................................................................................................................................... 31
zwemverbod................................................................................................................................................................................. 31
zwerfvuil ................................................................................................................................................................................. 25, 80

82

