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1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1.1 Toepassingsgebied 

Artikel 1  

Dit reglement geldt met behoud van de 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 stad Lommel vallen. 
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2 OPENBARE RUST 

2.1 Geluidsoverlast 

2.1.1 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. 

 

2.1.2 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 door het gemeentebestuur vergunde activiteit, voor zover de in de vergunning opgelegde 

voorwaarden worden nageleefd. 

 

2.1.3 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: 

1
o
 de voorwerpen moeten gedragen worden zonder ze te slepen en ze moeten op de grond geplaatst 

worden zonder ze te werpen; 

2
o
 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. 

 

2.1.4 Verhuizingen 

Artikel 6  

Geen verhuizing mag plaatshebben tussen 22.00 uur en 7.00 uur, behalve met een schriftelijke        

vergunning van de burgemeester. 

 

2.1.5 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. 
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2.1.6 Geluid op privé-eigendommen  

Artikel 8  

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 9  

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

 

2.1.7 Voertuigen 

Artikel 10  

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 11  

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.  

 

2.1.8 Voertuigen met luidsprekers 

Artikel 12  

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 8.00 uur tot 18.00 uur. 

 

2.1.9 Geluidsverwekkende middelen 

Artikel 13  

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 8.00 uur en 20.00 uur (van 1 oktober tot 31 maart) en tussen 8.00 uur en 

22.00 uur (van 1 april tot 30 september). 

 

2.1.10 Alarmsystemen in voertuigen 

Artikel 14  

De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk uitschakelen. 

Artikel 15  

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. 
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2.1.11 Tuin, hobby- en bouwwerktuigen  

Artikel 16  

Het gebruik van tuin-, hobby- en bouwwerktuigen zoals landbouw-, tuinbouw- of bosbouwwerktuigen 

aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren, is verboden tussen 20.00 uur en 8.00 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 8.00 en 20.00 uur. 

De verbodsbepalingen van dit artikel zijn echter niet van toepassing op landbouw-, tuinbouw- en 

bosbouwwerktuigen aangewend voor de normale exploitatie van het bedrijf. 

 

2.1.12 Openbare werken 

Artikel 17  

De aannemers, ambachtslieden en arbeiders moeten hun werken onderbreken tussen 20.00 uur en 6.00 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. 

 

2.1.13 Vuurwerk 

Artikel 18  

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op het 

openbaar domein als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan het openbaar 

domein, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te 

laten ontploffen of om wensballonnen op te laten behalve op oudejaarsavond vanaf 23.00 uur tot 

nieuwjaarsdag 1.00 uur kan er feestvuurwerk worden afgestoken. 

De burgemeester kan bij speciale gelegenheden toestemming verlenen om feestvuurwerk af te steken. 

 

2.1.14 Toestellen voor recreatief gebruik 

Artikel 19  

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. 

 

2.1.15 Gemotoriseerd verkeer in bossen en natuur 

Artikel 20  

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. 
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2.1.16 Wapens 

Artikel 21  

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. 

 

2.1.17 Honden of andere dieren 

Artikel 22  

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 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 23  

Het is verboden organisch of anorganisch materiaal of substanties te verbranden en hierbij geuroverlast of 

overlast door rookvorming te veroorzaken bij de omliggende bewoners. 

 

2.3 Lichtoverlast 

Artikel 24  

Het is verboden het privaat domein van een lichtinstallatie te voorzien wanneer die installatie rechtstreeks 

binnen schijnt 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 25  

Het is de exploitanten van drankgelegenheden en publiek toegankelijke inrichtingen verboden om muziek, al 

dan niet elektronisch versterkt, te produceren in hun inrichting tussen 04.00 uur tot 07.00 uur van maandag 

tot zaterdag en tussen 05.00 uur tot 07.00 uur van zaterdag op zondag. 

Het is de exploitanten van evenementen verboden om muziek, al dan niet elektronisch versterkt, te 

produceren vanaf 03.00 uur tot 07.00 uur in tenten en vanaf 01.00 uur tot 07.00 uur in open lucht.  

Het verbod is niet van toepassing ter gelegenheid van kerst- en oudejaarsvieringen, carnaval en kermis. 

 

2.5 Plaatsverbod 

Artikel 26  

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 OPENBARE VEILIGHEID 
 

3.1 Algemene bepalingen 

Artikel 27  

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 brengen. 

Artikel 28  

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 29  

Het is verboden opzettelijk enig voorwerp op iemand te werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. 

Artikel 30  

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 31  

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 32  

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 

3.4.1 Toepassingsgebied en bepalingen 

Artikel 33  

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. 

Artikel 34  

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. 
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- 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 persoon die bevoegd is om beslissingen te nemen in verband met de organisatie en 

daartoe speciaal is aangesteld. Deze persoon fungeert als contactpersoon. Iedere activiteit moet een 

organisator hebben zoals hierboven bepaald. Tevens moet een tweede persoon aangewezen worden met 

dezelfde bevoegdheden als de organisator en die zal optreden bij diens afwezigheid of ter vervanging. 

 

3.4.2 Openbare vergaderingen in open lucht 

Artikel 35  

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 stad Lommel. 

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 36  

De vergunning moet door de organisator worden aangevraagd via het digitale evenementenloket van de 

stad Lommel, minstens acht 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 organiserende persoon of vereniging; 

- de eventuele benaming van de organisatie; 

- de volledige identiteit van de personen die desgevallend als veiligheidspersoneel bij de organisatie 

betrokken zijn; 

- de volledige identiteit van de organisator en zijn vervanger; 

- 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. 
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De burgemeester stelt de aanvrager binnen de vier weken na de aanvraag in kennis van de vergunning of 

zijn gemotiveerde weigering. 

Het verstrekken, het weigeren en het intrekken van een vergunning kan de stad in geen geval belasten. 

Artikel 37  

Zijn verboden: alle bijeenkomsten die het openbaar domein belemmeren, het verkeer beletten, de burgers 

opruien en onrust kunnen doen ontstaan.  

Artikel 38  

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...). 

 

3.4.3 Openbare vergaderingen in besloten plaats 

Artikel 39  

Met betrekking tot de occasionele evenementen (bals, fuiven, danspartijen, optredens e.d.) en met  

betrekking tot sportwedstrijden (voetbal, volleybal, tennis...) bestaat een meldingsplicht. Voor de 

sportwedstrijden volstaat een op voorhand toegezonden jaaroverzicht van de geplande wedstrijden. 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 40  

De melding moet de volgende gegevens vermelden: 

- de naam van de organiserende persoon of vereniging; 

- de eventuele benaming van de organisatie; 

- de volledige identiteit van de personen die desgevallend als veiligheidspersoneel bij de organisatie 

betrokken zijn; 

- de volledige identiteit van de organisator en zijn vervanger; 

- 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 stad in geen geval belasten. 
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Artikel 41  

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 42  

De burgemeester kan bijkomende voorwaarden opleggen alsook afwijkingen van voormelde bepalingen 

onder 3.4.2. en 3.4.3. toestaan. 

 

3.5 Speelterreinen 

3.5.1 Algemene bepalingen 

Artikel 43  

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 44  

Het is verboden om voorwerpen of dieren vast te maken aan bomen, struiken en omheiningen, vaste 

inrichtingen en andere toestellen. 

Artikel 45  

Het is verboden de speeltoestellen oneigenlijk te gebruiken, te bevuilen of te vernielen of het openbaar 

groen opzettelijk te beschadigen. 

Artikel 46  

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. 

 

3.5.2 Skateboards en soortgelijke verplaatsingsmiddelen 

Artikel 47  

Skaten is toegelaten op openbare pleinen en terreinen die ingericht zijn als speelterrein. 

Skaten is verboden op de wandelpaden in het Prinses Astridpark en op het Hertog Janplein. Het is evenmin 

toegelaten te skaten op trappen, trapleuningen van en toegangen tot openbare gebouwen. 

Artikel 48  

§1 De skatetoestellen mogen enkel gebruikt worden voor de functies waarvoor ze ontworpen zijn; de 

skatetoestellen mogen niet verplaatst worden en er mogen evenmin toestellen bijgeplaatst worden; 

 

§2   Binnen het skateterrein is het dragen van beschermkledij (valhelm, pols-, elleboog- en kniebeschermers) 

verplicht; 

 

§3  Het is verboden zwerfafval op het terrein achter te laten. De gebruikers stoppen het in de vuilnisbakken; 

 

§4  Attributen uit de omgeving kunnen in geen geval aangeslagen worden om te skaten; 
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§5   Het is verboden met bromfietsen of andere voertuigen, buiten die waarvoor het terrein is voorzien, op 

het skateterrein te rijden. Fietsen en brommers moeten gestald worden in de daarvoor voorziene 

fietsenstallingen en niet op het openbaar groen; 

 

§6  Er zijn geen honden toegelaten op de skateterreinen, uitgezonderd bij aanwezigheid van een 

hondentoilet, loopzone of hiervoor bestemde paden. Voor deze uitzonderingen moet de hond aan de 

leiband begeleid worden naar deze plaats, via de hiertoe meest aangewezen weg; 

 

§7   Het is verboden om voorwerpen vast te maken aan bomen en struiken; 

 

§8   Het college van burgemeester en schepenen kan steeds de toegang weigeren aan personen en hen de 

toegang voor een bepaalde periode ontzeggen bij het niet naleven van deze politieverordening, bij 

verstoring van de orde of omwille van het toebrengen van beschadigingen aan de toestellen, het 

openbaar groen of de omgeving.  

§9 De toestellen kunnen elke dag gebruikt worden tussen 8.00 uur en zonsondergang. 

 

3.6 Drankautomaten 

Artikel 49  

Op het grondgebied van de stad Lommel 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 50  

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 51  

Het is iedereen verboden om zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke vergunning, afgeleverd 

door het college van burgemeester en schepenen het openbaar domein te gebruiken.  

 

3.8 Werkzaamheden 

Artikel 52  

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. 

Artikel 53  

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 54  

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  

doeken, zeilen of schermen aangebracht zijn. 

Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem onverwijld 

opnieuw schoonmaken. 
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3.9 Geluidssignalen 

Artikel 55  

Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere hulpdiensten na te 

bootsen. 

 

3.10 Bedrieglijke oproepen 

Artikel 56  

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 57  

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 58  

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 59  

Het is verboden de huisnummers van de woningen en gebouwen te wijzigen of te verwijderen. 

Artikel 60  

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. 

Artikel 61  

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 Jachthaven 

Artikel 62  

De maximale lengte van de boten die mogen aanmeren aan de steigers bedraagt 15 meter, de maximale 

diepgang bedraagt 1,7 meter. 

Artikel 63  

Woonboten (boten die ingericht zijn en gebruikt worden als vaste woonplaats) zijn verboden in de 

jachthaven. 
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Artikel 64  

De boten dienen vaarwaardig te zijn. De eigenaar dient ervoor te zorgen dat zijn boot niet aan lekkage 

onderhevig is. De kosten en lasten in geval dat het vaartuig moest zinken, meerbepaald de kosten van 

berging, ruiming en verontreiniging, zijn ten laste van de eigenaar. 

Artikel 65  

Iedere huurder van een ligplaats dient ervoor te zorgen dat zijn boot op een deugdelijke wijze is gemeerd en 

wel zodanig dat deze vrij van andere boten, steiger of palen blijft. De jachten moeten voorzien zijn van een 

voldoende aantal stootwillen in goede staat en met de juiste afmetingen. Autobanden als stootwillen zijn 

verboden.  

Artikel 66  

Boten mogen niet met brandstof gevuld worden in de jachthaven. 

Artikel 67  

Het wassen en afspoelen van boten en auto’s met leidingwater is verboden. Het gebruik van een 

hogedrukreiniger is eveneens verboden. 

Artikel 68  

Het is verboden autobanden of ander materiaal op eender welke wijze aan de steiger te bevestigen. 

Artikel 69  

Grote onderhoudswerken aan de boten zijn verboden in de jachthaven. Hieronder zijn zeker begrepen alle 

werken aan het onderwaterschip. 

Artikel 70  

Er mogen geen boten gestald worden in de jachthaven. 

Artikel 71  

Het is verboden in de jachthaven te zwemmen, te spelevaren met de bijboten, te surfen of te hengelen. Het 

te water laten van jetski’s is eveneens verboden. 

 

3.14 Kanalen, waterbekkens en waterlopen 

Artikel 72  

Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven. 

 

3.15 Dieren 

3.15.1 Honden 

Artikel 73  

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. 
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Artikel 74  

Honden dienen op het openbaar domein aan de leiband gehouden te worden, uitgezonderd op de door de 

stad Lommel 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 75  

Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de eigenaar of de 

begeleider zodra ze op het openbaar domein komen. Dit geldt ook op de door de stad Lommel afgebakende 

hondenlosloopweiden. 

 

Deze verplichting geldt niet voor honden van de politiediensten en erkende bewakingsondernemingen. 

Artikel 76  

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; 

- voor personen belast met het africhten van geleidehonden bestemd voor personen met een beperking  

en die daartoe een geëigend attest kunnen voorleggen. 

Artikel 77  

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 78  

Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en reinigen door 

de stedelijke diensten, aan de overtreder aangerekend. 

Artikel 79  

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 80  

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 81  

De honden die niet vallen onder de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de 

identificatie en registratie van honden, 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. 
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3.15.2 Andere dieren 

Artikel 82  

Het is verboden rondzwervende katten en verwilderde dieren te voederen op het openbaar domein. 

Artikel 83  

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. 

 

3.16 Vuur in openlucht 

Artikel 84  

Het is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester om vuur te maken in 

open lucht. 

 

3.17 Drone1 

Artikel 84bis 

§1. Onverminderd de verplichte naleving van de hogere en stedelijke regelgeving, moet de eigenaar of de 

piloot elke vlucht boven het grondgebied van de stad Lommel met een niet-recreatieve drone, met name 

klasse 2 en 1 , vooraf melden aan de burgemeester via het daartoe bestemde formulier. 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. 

                                                 
1
 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 november 2017.  
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4 OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID 
 

4.1 Algemene bepalingen 

Artikel 85  

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 86  

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 87  

Het is verboden huishoudelijk afval te werpen of achter te laten in en naast de straatvuilnisbakken of naast 

afvalcontainers. 

Artikel 88  

Het is verboden te sluikstorten of afval te verbranden in open lucht. 

Artikel 89  

Het is verboden het openbaar domein, andermans privé-domein 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 90  

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 

4.2.1 Algemene bepalingen 

Artikel 91  

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 92  

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. 

Artikel 93  

Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en schepenen flyers of strooibriefjes 

uit te delen of te verspreiden. Onverminderd de toepassing van de sanctiebepalingen dient de overtreder de 

flyers en strooibriefjes op te ruimen, zoniet houdt de stad zich het recht voor om dit te doen op kosten van de 

overtreder. 
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Artikel 94  

Op het openbaar domein van het grondgebied van de stad Lommel, 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 95  

Het is verboden wettig aangebrachte affiches en infoborden af te rukken, te bevuilen, of te schenden. 

 

4.2.2 Aanplakborden 

Artikel 96  

Het aanbrengen van publiciteit is enkel toegelaten indien men beschikt over een schriftelijke vergunning van 

het college van burgemeester en schepenen en op voorwaarde dat voldaan wordt aan de hiernavolgende 

bepalingen. 

Artikel 97  

Op het grondgebied van de gemeente Lommel mogen enkel op de volgende plaatsen aanplakborden 

ingeplant worden: 

 

 Plaats Gehucht 

1. Hoek Heide-Gestelsedijk Heide-Heuvel 

2. Graspleintje voor brug van Stevensvennen Stevensvennen 

3. Hoek Ring-Werkplaatsen Werkplaatsen 

4. Grasplein midden van de rijbaan ter hoogte van nr. 463 Kerkhoven 

5. Fabriekstraat voor de omheining van Nyrstar Barrier 

6. Hoek Luikersteenweg-Sint-Thomasstraat Barrier 

7. Grasplein over het spoor Kattenbos 

8. Hoek Hoevenstraat-Vreyshorring Centrum 

9. Grasveld elektriciteitscabine hoek Molsekiezel-

Sikkelstraat 

Centrum 

10. Grasplein ter hoogte van nr. 18 (weide kermis) Kattenbos 

11. Weide: Bocht Hees met Klachtloopstraat Centrum 

 

Artikel 98  

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 stad Lommel 

plaatsvinden. Alle andere aankondigingen voor manifestaties die niet in Lommel doorgaan, zijn 

uitgesloten, behalve indien het socio-culturele en sportieve manifestaties betreft. 

- Uitsluitend aankondigingen die niet strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden. 

Artikel 99  

De vergunning dient aangevraagd te worden via het digitale evenementenloket van de stad, uiterlijk 8 weken 

voor het plaatsen van de borden. 

Artikel 100  

De aanplakborden dienen afzonderlijk steun te vinden in de grond en mogen niet vastgemaakt worden aan 

verlichtingspalen, verkeersborden, bomen en dergelijke. 

Artikel 101  

De duur van de aankondiging bedraagt maximaal 3 weken en de aanplakborden dienen uiterlijk drie dagen 

na de datum van de activiteit te worden opgeruimd. 
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Artikel 102  

Op elke affiche of aanplakbord moet de naam van de verantwoordelijke vereniging of organisatie vermeld 

zijn. 

Artikel 103  

Elke affiche of elk aanplakbord zal duidelijk zichtbaar een vignet van de gemeente waaruit de vergunning 

blijkt moeten dragen. 

Artikel 104  

Op privé-gronden kunnen aanplakborden geplaatst worden op voorwaarde dat de toestemming van de 

grondeigenaar of huurder of pachter kan worden voorgelegd. De artikelen 101 en 102 van onderhavige 

verordening zijn eveneens van toepassing op deze borden. 

Artikel 105  

Alle borden, niet conform onderhavige reglementering, worden verwijderd op kosten van de overtreder of de 

verantwoordelijke uitgever. 

 

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. 

 

4.2.3 Verkiezingspubliciteit 

Artikel 106  

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 stadsbestuur 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 107  

Het is verboden: 

- verkiezingspropaganda aan te brengen op het openbaar domein, uitgezonderd op de in artikel 97 

bedoelde borden (borden aangebracht door toedoen van het stadsbestuur); 

- 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 108  

Tussen 22.00 uur en 7.00 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; 
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- voor de openbare veiligheid gevaarlijke voorwerpen te vervoeren, behoudens de regelmatig toegelaten 

transporten.   

 

4.3 Aanbieden van huisvuil 

Artikel 109  

§1 De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals 

voorzien in artikel 110 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 110  

§1 De afvalstoffen mogen slechts vanaf 18.00 uur de dag voor ophaling buitengeplaatst worden en uiterlijk 

om 06.00 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  

Artikel 111  

§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. 
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§3 Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 111,  §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 112  

§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 113  

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 114  

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 (drankautomaat, 

snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare en goed bereikbare 

afvalrecipiënten te voorzien. 

Artikel 115  

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 116  

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 Textielcontainers 

Artikel 117  

§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 

stadsbestuur, waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd textielcontainers te 
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plaatsen op zowel openbaar als op privé-terrein 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 stadsbestuur worden 

verwijderd van het openbare domein, op kosten en op risico van de overtreder. 

 

4.9 Rioleringen 

Artikel 118  

Indien de mogelijkheid aanwezig is om op het ondergrondse openbaar rioleringsnet aan te sluiten, is het 

verboden het normaal huisafvalwater te doen of te laten wegvloeien naar plaatsen andere dan de openbare 

riolen.  

Artikel 119  

Het is iedereen verboden eigenhandig aansluitingen, van welke aard ook, te maken op het gemeentelijk 

rioleringsnet, zonder voorafgaande vergunning van het schepencollege. 

 

Ingeval van overtreding van deze verplichtingen wordt aan de overtreder bij aangetekend schrijven opdracht 

gegeven de eigenhandig gemaakte aansluiting op eigen kosten ongedaan te maken en terug te brengen in 

zijn oorspronkelijke toestand, binnen een termijn van 15 dagen. 

 

Indien hieraan binnen de gestelde termijn geen gevolg wordt gegeven, wordt de aansluiting ongedaan 

gemaakt door de gemeentediensten op kosten en risico van de overtreder. 

Artikel 120  

De aanvragen tot aansluiting op het gemeentelijk rioleringsnet dienen voorafgaandelijk gericht te worden 

aan het schepencollege. 

 

De kosten van de aansluiting, alsmede gebeurlijk onderhoud, vallen ten laste van de aanvrager. Ze dienen 

voldaan te zijn voor de aansluiting. 

 

Het schepencollege bepaalt de wijze waarop de aansluiting zal uitgevoerd worden. 

Artikel 121  

De eigenaars of gebruikers van aansluitingen, dienen steeds het bevoegd gemeentepersoneel toe te laten 

om controle uit te voeren op het controleputje en op de aansluiting. 

 

Om de controle te vergemakkelijken dient het controleputje steeds zichtbaar en bereikbaar te zijn. 

Artikel 122  

Het is verboden in goten, afvoerbuizen, ondergrondse leidingen of andere afvoerleidingen, zomede in de 

grachten, materies of voorwerpen te gooien. 

 

4.10 Onderhoud van gronden 

Artikel 123  

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 124  

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 
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burgemeester of een bevoegde ambtenaar de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt en dit op 

diens kosten. 

 

4.11 Onderhoud van gebouwen 

Artikel 125  

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. 

 

4.12 Onderhoud van bermen en voetpaden 

Artikel 126  

Bij vriesweer is het verboden op het openbaar domein water te gieten of te laten lopen. 

Artikel 127  

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.  

Artikel 128  

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 129  

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 130  

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 131  

De eigenaar of gebruiker van een onbebouwd perceel is eveneens onderworpen aan de bepalingen van 

artikel 133 tot 136. 
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4.13 Bomen en planten op eigendommen langs de openbare weg 

Artikel 132  

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 133  

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 

kruispunten van hoger vermelde weg, ervoor zorgen dat een voldoende zichtbaarheid voor een veilig 

verkeer steeds gegarandeerd wordt. 
 

4.14 Openbaar groen 

Artikel 134  

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. 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op sportdisciplines en spelen die in aangepaste installaties worden 

uitgeoefend. 

 

4.15 Straatmeubilair 

Artikel 135  

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 136  

Het is verboden op de rug- en zijleuning van de openbare banken te zitten of de banken te bevuilen of te 

beschadigen. 

 

4.16 Openbare wateren en vijvers 

Artikel 137  

Het is verboden het water in openbare wateren, fonteinen en vijvers te bevuilen.  

Artikel 138  

Elke vorm van waterrecreatie door (niet)-gemotoriseerde vaartuigen is verboden, uitgezonderd op de 

kanalen. 

 

4.17 Zwemverbod in openbare wateren 

Artikel 139  

Zwemmen, baden, 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. 
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4.18 Urineren en goed fatsoen 

Artikel 140  

Plassen, braken of zich ontlasten op het openbaar domein en tegen of in gebouwen en hun aanhorigheden, 

vaste constructies of voertuigen is verboden. 

 

4.19 Kosten voor reiniging, opruimen, herstellen 

Artikel 141  

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. 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 142  

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 deze politieverordening. 

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 143  

§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 144  

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 145  

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 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. 
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Artikel 146  

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 147  

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 148  

Alle eerdere politieverordeningen betreffende de materies geregeld in onderhavige verordening worden 

opgeheven op de datum van inwerkingtreding van onderhavige verordening. 

Artikel 149  

Huidige verordening treedt in werking op 1 juli 2017 
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6 SPECIFIEKE BEPALINGEN 
 

1: Politieverordening betreffende de horecazaken en horecavergunning  

 

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES 
 

 

ARTIKEL 1. HORECAZAKEN 

 

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 cafés, danszalen, herbergen, privé - clubs, thee- en 
koffiehuizen, shishabars, kantines, restaurants, snackbars, frituren, concertzalen, discotheken, 
sportcomplexen, bioscopen en over het algemeen alle drankgelegenheden, met inbegrip van die welke in 
openlucht gelegen zijn, die al dan niet tegen betaling of op vertoon van een lidkaart voor publiek toegankelijk 
zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt. 
 

 

ARTIKEL 2. EXPLOITANT 

 

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in enige hoedanigheid en / of voor eigen rekening, een 
werkzaamheid uitoefent die erin bestaat of er mede in bestaat een horecazaak te exploiteren. 

 

Met exploiteren wordt ook bedoeld het openen, het heropenen, de overname en de aanpassing 
van een horecazaak. 
 

 

ARTIKEL 3. EEN NIEUWE ZAAK 

 

Een nieuwe zaak is een exploitatie welke zich in één van volgende gevallen bevindt: 

 Een nieuwbouw;  
 Ingeval er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt overeenkomstig de 

geldende wetgeving op de ruimtelijke ordening;  
 Wanneer de aard van de handelsactiviteit wijzigt;  
 Wanneer er in een bestaande horecazaak een verbouwing met stedenbouwkundige vergunning 

gebeurt, voor dat gedeelte waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft;  
 Een overname van een bestaande zaak welke een nieuwe inschrijving of wijziging van de 

inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen tot gevolg heeft; 
 

 

ARTIKEL 4. HORECAVERGUNNING 
 
Een horecavergunning is een vergunning die aan de exploitant het recht verleent een horecazaak uit te 
baten op het aangeduide adres, mits voldaan wordt aan de bepalingen van onderhavige verordening. 

 

De vergunning is blijft geldig voor maximum acht jaar, zolang de exploitatie en de uitbater aan alle 
voorwaarden van onderhavige verordening voldoen en er zich binnen deze termijn geen wijzigingen 
voordoen cfr. artikel 3 . 

 

 

ARTIKEL 5. VOORLOPIG ATTEST 

 

Een voorlopig attest is een attest dat aan de exploitant het recht verleent een horecazaak uit te baten met 

inachtneming van de bepalingen zoals voorzien in onderhavige verordening, voor de duur voorzien in het 

stappenplan dat voor de desbetreffende exploitatie werd opgemaakt teneinde zich in regel te stellen met alle 

voorwaarden van onderhavige verordening. 
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ARTIKEL 6. STAPPENPLAN 

 

Dit is een door de exploitant ondertekend overzicht van alle nog uit te voeren (aanpassings)werken en 
administratieve verplichtingen waaraan de horecazaak en / of de exploitant, binnen een vooropgestelde 
tijdspanne, dient te voldoen alvorens een horecavergunning kan afgeleverd worden. 
 

 

HOOFDSTUK 2. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 

ARTIKEL 7. TOEPASSINGSGEBIED 

 

Elke horecazaak is onderworpen aan elke in deze verordening voorziene vergunningsplicht. 

 

De occasionele en reizende drankgelegenheden vallen niet onder deze verordening, evenmin de horeca – 
uitbatingen tijdens evenementen. 

 

 

ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN 

 

De exploitant is steeds verplicht alle wijzigingen in de inrichting te melden aan de burgemeester en dit 
binnen de 30 dagen, ongeacht of de exploitant beschikt over een voorlopig attest of een 
exploitatievergunning. 

 

ARTIKEL 9. KANSSPELEN 

 

Het in de regelgeving inzake kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming 
van de spelers en de bijhorende Koninklijke besluiten voorziene gemeentelijk advies voor wat betreft het 
bekomen van een vergunning klasse C voor de exploitatie van een zgn. kansspelinrichting klasse III of 
drankgelegenheid kan slechts als gunstig beoordeeld worden voor zover is voldaan aan de bepalingen van 
onderhavige verordening. 
 
 
ARTIKEL 10. PRIVAAT GEBRUIK OPENBAAR DOMEIN 

 

Horecazaken welke niet voldoen aan de bepalingen van onderhavige verordening kunnen geen vergunning 
bekomen voorzien in de politieverordening betreffende het privaat gebruik van het openbaar domein. 
 

 

ARTIKEL 11. HORECAMAP 

 

De exploitant moet ten allen tijde een volledige horecamap kunnen voorleggen die  volgende documenten 
dient te bevatten aangaande de door hem geëxploiteerde horecazaak:  

 de horecavergunning;   
 het (de) brandveiligheidverslag(en) en attest brandveiligheid;  
 het attest van rookafzuiging; 

 het goedgekeurd stappenplan (indien van toepassing);   
 verzekeringspolis en attest burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en 

ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB. van 28.02.1991) (indien van toepassing);   
 de vergunning privaat gebruik van het openbaar domein (indien van toepassing). 

 
 
 

HOOFDSTUK 3. HORECAVERGUNNING 
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ARTIKEL 12. AANVRAAG  

 

De exploitant van een nieuwe of bestaande horecazaak dient een schriftelijke aanvraag in voor het bekomen 
van een horecavergunning. 

 

Ingeval van een nieuwe horecazaak dient de schriftelijke aanvraag minstens 60 kalenderdagen voor de 

opening te worden overgemaakt aan de stad Lommel. 

 
De aanvraag voor het bekomen van een vergunning kan enkel worden ingediend mits gebruik te maken van 
het document “aanvraag horecavergunning”, zoals voorzien in bijlage 1 van dit besluit. 

 

De schriftelijke aanvraag kan per mail (lokale.economie@lommel.be), via de stedelijke website, per post of 
persoonlijk worden overgemaakt aan de stad Lommel, Hertog Janplein 1, ter attentie van de dienst 
economie. 

 

De aanvraag dient minimaal volgende gegevens en / of documenten te bevatten: 

 Ondernemingsnummer en vestigingsnummer, toegewezen bij de inschrijving in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen; 

 Bewijs waaruit blijkt dat een verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid ingeval van 
brand en ontploffing werd afgesloten; 

 Moraliteitsattest(en); 

 (desgevallend) alle keuringen, verslagen, attesten van de technische installaties vermeld in de 
samenvattende tabel voor periodieke controles en keuringen in onderhavige verordening 

  (desgevallend) het attest van rookafzuiging  

 

Ingeval de schriftelijke aanvraag onvolledig is, wordt de exploitant hiervan verwittigd en kan een verdere 
afhandeling van de aanvraag pas geschieden nadat de aanvraag is vervolledigd. 

 

Een schriftelijke aanvraag wordt geacht volledig te zijn indien de exploitant binnen 21 kalenderdagen te 
rekenen vanaf de ontvangst van de schriftelijke aanvraag niet in kennis werd gesteld van het onvolledig zijn. 
 
Zodra de schriftelijke aanvraag volledig is verklaard, stelt de dienst economie de overige betrokken 
gemeentelijke diensten in kennis, te weten:  

 Brandweer (Hulpverleningszone Noord-Limburg) 

 Milieudienst  

 Lokale politie 

 Dienst Strafregister 

  
 
ARTIKEL 13. PROCEDURE 

 
Het voorlopig attest of de horecavergunning kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat 
volgende onderdelen omvat: 

 onderzoek naar de inschrijving van de onderneming en de vestiging in de KBO  
 brandveiligheidsonderzoek, zoals omschreven onder hoofdstuk 4 “Brandveiligheid” 

 onderzoek naar de naleving van de hygiënische vereisten, zoals omschreven onder hoofdstuk 5 
“hygiënische vereisten” 

 een moraliteitsonderzoek, zijnde een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een 
drankgelegenheid overeenkomstig de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, 
samengeordend op 3 april 1953 en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank, 

 (indien van toepassing) een onderzoek naar de naleving van de bepalingen van de 
omgevingsvergunning 

 
 
De verschillende betrokken gemeentelijke diensten contacteren de exploitant voor het uitvoeren van de 
nodige controles of inwinnen van de nodige informatie. 

 
Ingeval na de controles blijkt dat de horecazaak en de exploitant voldoen aan alle voorwaarden van deze 
verordening wordt aan de burgemeester een gunstig advies afgeleverd. 
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Indien de horecazaak en / of de exploitant niet voldoen aan alle voorwaarden van deze verordening, wordt 
aan de burgemeester een ongunstig advies afgeleverd met, afhankelijk van de aard van de tekortkomingen, 
een voorstel om al dan niet een voorlopig attest af te leveren. 
 
Ingeval de tekortkomingen van die aard zijn dat de uitbating van de horecazaak tijdelijk aanvaardbaar is, zal 
een stappenplan worden opgemaakt m.b.t. het wegwerken van de tekortkomingen. In deze situatie wordt 
aan de burgemeester een ongunstig advies afgeleverd doch met het voorstel een voorlopig attest af te 
leveren. 
 
Ingeval de tekortkomingen van die aard zijn dat de uitbating van de horecazaak niet toegelaten is, zal 
eveneens een stappenplan worden opgemaakt m.b.t. het wegwerken van de tekortkomingen. In deze 
situatie wordt aan de burgemeester een ongunstig advies afgeleverd doch met het voorstel om geen 
voorlopig attest noch horecavergunning af te leveren. 

 

Uiterlijk één kalendermaand na de volledig verklaring of na het verstrijken van de termijn van 21 
kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de schriftelijke aanvraag waarbinnen de exploitant in 
kennis diende gesteld te worden van de onvolledigheid van de aanvraag wordt een advies overgemaakt aan 
de burgemeester. 

 
 
ARTIKEL 14. VOORLOPIG ATTEST OF HORECAVERGUNNING 
 
De burgemeester beslist vervolgens, rekening houdende met het afgeleverde advies, om hetzij: 

- een horecavergunning toe te kennen  
- een voorlopig attest toe te kennen op voorwaarde dat er voorafgaand een stappenplan werd 

opgesteld dat werd ondertekend door de exploitant  
- geen horecavergunning noch een voorlopig attest toe te kennen 

 
De burgemeester kan steeds een andere beslissing nemen dan deze vervat in het advies, mits motivering. 
 
Een voorlopig attest of horecavergunning wordt verleend door de burgemeester en kan nooit worden 
overgedragen aan een andere exploitant of naar een andere horecazaak. 

 

 

ARTIKEL 15. OVERGANGSMAATREGEL 

 

De horecazaken die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze verordening en beschikken 
over een geldig brandveiligheidsattest en de uitbater sedert de aflevering van het attest ongewijzigd is , 
worden voor een termijn van acht jaar ingaande op de dag van de inwerkingtreding van onderhavige 
verordening geacht vergund te zijn. 
Voor alle andere bestaande horecazaken moet de exploitant uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening een horecavergunning aanvragen.  
 
 
 

HOOFDSTUK 4. BRANDVEILIGHEID 
 

AFDELING 1. ALGEMEEN 
 

ARTIKEL 16. DOEL 

 
Deze verordening, in bijzonder hoofdstuk 5 “brandveiligheid”, bepaalt de minimale eisen waaraan de 
opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen zoals bedoeld in hoofdstuk 
1, artikel 1, 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. 
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ARTIKEL 17: ATTEST BRANDVEILIGHEID 
 
De hulpverleningszone Noord-Limburg levert een 'attest brandveiligheid' af indien na controlebezoek 
voldaan is aan alle voorwaarden opgenomen in hoofdstuk 4 - Brandveiligheid. Dit attest dient afgehaald te 
worden bij de hulpverleningszone en is onderworpen aan een retributie.  
 
 
ARTIKEL 18. TERMINOLOGIE 

 
18.1. 

 
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. 

 

18.2. 

 

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. 

 

18.3. 

 
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. 

 
18.4. 
 
Onder "inrichtingen die als afhaalinrichting bestemd zijn" wordt in dit hoofdstuk verstaan: inrichtingen met 
maximaal 16 zitplaatsen die bestemd zijn voor plaatselijke consumptie. 
 

 

ARTIKEL 19. 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 

 

19.1. 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. 
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19.2. Op basis van het aantal uitgangen 

 

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig artikel 29.1 en 34.5 
van deze verordening , overeenstemt met het aantal uitgangen. 

 
19.3. 

 

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. 

 
19.4. 
 
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 brandweerverslag en / of de 
horecavergunning. 

 
Het maximum aantal toegelaten personen moet in elke inrichting worden aangeduid op een bordje dat, 
duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht. 

 
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 eveneens uitdrukkelijk vermeld worden in de verhuurcontracten. 
 

 

AFDELING 2. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 
 

ARTIKEL 20. 

 

De toegangswegen tot de inrichting worden bepaald in akkoord met de brandweer volgens de leidraad van 
de basisnormen. 
 

 

ARTIKEL 21. 

 

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. 
 

 

AFDELING 3. COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE 
 

ARTIKEL 22. 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. 

 

22.1. 

 

De inrichting dient gecompartimenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, 
ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en / of door derden. 
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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 branddetectie-installatie, 

overeenkomstig de norm NBN S21-100 deel 1 en 2.  
 Het akoestische waarschuwingssignaal moet hoorbaar zijn in alle vertrekken van de woon- of 

overnachtingsmogelijkheid. 

 

22.2. 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 23. EVACUATIE VAN DE COMPARTIMENTEN 

 

23.1. 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. 

 

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. 

 

23.2. 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. 

 

 

AFDELING 4. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN 
 
ARTIKEL 24. STRUCTURELE ELEMENTEN 

 

De structurele elementen (kolommen, dragende wanden, balken, vloeren,…) van de inrichting dienen een 
weerstand tegen brand 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. 
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* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een 
bouwelement met weerstand tegen brand EI 30.  
** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau. 

 

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

 

 
ARTIKEL 25. PLAFONDS EN VALSE PLAFONDS (bij vernieuwing) 

 
25.1. 

 

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 1364-2 of hebben een stabiliteit 
bij brand van een ½ h volgens NBN 713-020. 

 
25.2. 

 

De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale 
wanden waarvoor een brandweerstand vereist is. 
 

 

AFDELING 5. VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN 
EN EVACUATIEWEGEN 
 

ARTIKEL 26. COMPARTIMENTEN 

 

26.1. 

 

De wanden tussen compartimenten hebben ten minste een brandwerendheid EI 30. Indien de structurele 

elementen R 60 moeten hebben (cfr. art.30) dan hebben deze wanden EI 60. 

 
De verbindingsdeuren zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en hebben een brandwerendheid EI1 30. 
 

 
ARTIKEL 27. TRAPPEN 
 
27.1. Trappenhuizen 

 

De trappen die verscheidene compartimenten verbinden zijn omsloten. 

 

De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens een brandwerendheid EI 30. Indien de structurele 
elementen R 60 moeten hebben (zie art 30) dan hebben deze wanden 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. 

 

 structuur van de inrichting en onderliggende bouwlagen 

aantal bouwlagen 

van het gebouw 

bovengrondse structuur 

 

dakstructuur 

 

ondergrondse structuur 

** 

1 n.v.t. n.v.t. R 60 

2/3 R 30 R 30 * R 60 

> 3 R 60 R 30 * R 60 
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Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg die 
beantwoordt aan de voorschriften van artikel 34. 

 

De 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. 

 
27.2. Trappen 

 

De trappen van de inrichting hebben de volgende kenmerken:  
 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;  
 de aantrede van de treden is in elk punt tenminste 0,20 m;  
 de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;  
 hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);  
 zij zijn van het “rechte" type. Maar “wenteltrappen” worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en 
zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten, ten minste 24 cm aantrede hebben op de 
looplijn. De minimum aantrede over de gehele trapbreedte bedraagt minstens 0,20 m;  
 De treden moeten slipvrij zijn. 

 

 

ARTIKEL 28. EVACUATIEWEGEN EN VLUCHTTERRASSEN 

 
28.1. 

 

De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over de inrichting en moeten een snelle en 
gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten. 

 
28.2. 

 

De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens een brandwerendheid EI 30. Indien de 
structurele elementen R 60 moeten hebben (cfr. art 30) dan hebben deze wanden EI 60. 

 

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m verwijderd zijn van 
beglaasde delen van andere buitenwanden. 

 
28.3. 

 

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 worden 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. 
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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. 

 
28.4. 

 

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. 

 
28.5. 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. 

 

 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 opendraaien. 

 

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. 

 

Draaideuren (molen) en draaipaaltjes zijn in de evacuatiewegen en uitgangen verboden. 

 

Het gebruik van sleutelkastjes is verboden. 

 
28.6. 

 

Het publiek moet alle uitgangen kunnen gebruiken. 

 
28.7. 

 

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. 

 

28.8. 

 

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. 

 
28.9. 

 
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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AFDELING 6. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN TECHNISCHE 
RUIMTEN 
 

ARTIKEL 29. TECHNISCHE LOKALEN EN RUIMTEN 

 
29.1. Algemeen 

 

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt minstens één compartiment. 

 
29.2. Stookplaatsen 

 

De wanden van de stookplaats en de brandstofopslagplaats gelegen in de inrichting of welke deel 
uitmaken van de inrichting moeten een weerstand tegen brand bezitten van één uur (EI 60). De 
binnentoegangsdeuren van de stookplaats en de brandstofopslag-plaats moeten een weerstand tegen 
brand 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 olie-dichte inkuiping. 

 

Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht, voor zover de 
verwarmingsinstallaties een gecumuleerd vermogen hebben van minder dan 70kW. Bij vernieuwing van de 
generatoren, geldt de vrijstelling slechts voor de lokalen: 

 waarin slechts generatoren op gas met gesloten verbrandingsruimte met mechanische 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. 

 

29.3. Verwarmingsinstallaties 

 

De verwarmingsinstallaties beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en 

normen. Ze worden geplaatst volgens de code van goed vakmanschap 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. 

 
29.4. Gastoevoer 

 

Wanneer het gebouw waarin de inrichting gelegen is een algemene gastoevoerleiding bezit, moet daarop 
tenminste één handbediende en gemakkelijk bereikbare afsluitkraan 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. 
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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. 

 
29.5. Warme luchtverwarming 

 

29.5.1. 

 
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. 

 

29.5.2. 

 
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 (vertrekkanaal) 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 30. 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.24.2). 

 

Kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van alle ontvlambare 
materialen. 
 

 

AFDELING 7. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN 
 

ARTIKEL 31. ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIES VOOR DRIJFKRACHT, 
VERLICHTING EN SIGNALISATIE 

 

31.1. 

 
Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het 
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 
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31.2. Veiligheidsverlichting 

 
De evacuatiewegen, de lokalen toegankelijk voor het publiek, de keuken en de voornaamste 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 grond in de as 
van de vluchtweg en 5 lux op gevaarlijke plaatsen. 
 

 
ARTIKEL 32. INSTALLATIES VOOR BRANDBAAR GAS 

 

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap. 
 
 
ARTIKEL 33. INSTALLATIES VOOR MELDING, WAARSCHUWING EN ALARMERING 

 
33.1. 

 

De inrichtingen in uitbating moeten uitgerust zijn met een gemakkelijk te bereiken telefoontoestel. De 

oproepnummers van de hulpdiensten dienen ter plaatse uit te hangen. 

 
33.2. 

 

Afhankelijk van de grootte, de bezetting en de configuratie van de inrichting (verdiepingen, meerdere 
lokalen, …) kan door de bevoegde brandweerdienst een alarminstallatie en/of een algemene automatische 
branddetectie-installatie opgelegd worden. 

 
ARTIKEL 34. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 

 

34.1. 

 

De brandweer bepaalt de blusmiddelen in functie van de aard en de omvang van het gevaar. 

 
34.2. 

 

Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het 
gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. 

 
34.3. 

 

Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig 
gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking 
kunnen gesteld worden. 

 
34.4. 

 

De vuilnisbakken moeten van het zelfdovende type zijn. 
 

 
ARTIKEL 35. ANDERE TECHNISCHE INSTALLATIES (verluchting, R.W.A. – installaties,...) 

 

In functie van de risico’s kan de brandweer bijkomende eisen opleggen voor andere technische installaties. 
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AFDELING 8: ONDERHOUD EN PERIODIEKE CONTROLE 
 

ARTIKEL 36. 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 horecamap 

ingeschreven en bijgehouden. Deze horecamap wordt ter beschikking gehouden van de burgemeester of 

zijn afgevaardigde. 

 

 
ARTIKEL 37. LIFTEN EN GOEDERENLIFTEN 

 
Liften en goederenliften dienen onderhouden en gekeurd te worden volgens de vigerende wetgeving.  
 
 
ARTIKEL 38. ELEKTRISCHE INSTALLATIE, VEILIGHEIDSVERLICHTING, BRANDDETECTIE – 
INSTALLATIE EN ALARM 

 

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 en bij 
veranderingen om de 5 jaar gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle. Jaarlijks 
worden deze installaties gecontroleerd op autonomie en goede werking door een bevoegd technicus. 
 

 
ARTIKEL 39. 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 40. INSTALLATIES GEVOED MET BRANDBAAR GAS 

 

De gasinstallatie wordt voor de ingebruikname, bij veranderingen en om de vijf jaar gecontroleerd 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 41. BRANDBESTRIJDINGSTOESTELLEN 

 

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

 
ARTIKEL 42. FILTERS EN KOKERS VAN DAMPKAPPEN 

 
De uitbater draagt er zorg voor dat de filters en kokers van dampkappen regelmatig nagezien en 
onderhouden worden. 
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ARTIKEL 43. DEUREN, VERLUCHTINGSOPENINGEN EN ANDERE 
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

 

De uitbater draagt er zorg voor dat de deuren, luiken, verluchtingsopeningen en andere 
veiligheidsvoorzieningen vermeld in dit hoofdstuk minstens driemaandelijks gecontroleerd worden 
op bruikbaarheid en goede staat van werking. 

 
 
ARTIKEL 44. SAMENVATTENDE TABEL 

 
 

VOORWERP UITVOERDER PERIODICITEIT 

Liften Conform vigerende 

wetgeving 

Conform vigerende 
wetgeving 

Hoogspanning EDTC Jaarlijks * 

Laagspanning EDTC Vijfjaarlijks * 

Veiligheidsverlichting (lichtsterkte, 

autonomie) 

EDTC Vijfjaarlijks * 

Verwarmings- en 

luchtbehandelingstoestellen op gas 

(goede werking) 

BT 2-jaarlijks 

Gasleidingen en –toestellen, vaste 

lpg-tanks 

 

Onderhoud 

EDTC of BT  
 
 
BT 

Vijfjaarlijkse 

dichtheidscontrole* 

 

2-jaarlijks 

Automatische 

gasdetectie/brandstofafsluiters 

(indien aanwezig: goede werking) 
BT  
EDTC 

Jaarlijks  
Vijfjaarlijks * 

Verwarmings- en 
luchtbehandelingstoestellen op 
vloeibare/vaste brandstof : 
goede werking inclusief 
conformiteit afvoer rookgassen en 
aanvoer verse lucht voor 
toestellen met open verbranding BT jaarlijks 

Schoorsteen en rookkanalen 

(toestellen op vloeibare/vaste 

brandstof) 

BT Jaarlijks 

 

 

Melding- , waarschuwings- en 
alarminstallatie (autonomie, 
goede werking) 

BT  
EDTC 

Jaarlijks  
Vijfjaarlijks * 

Algemene automatische 
branddetectie (conformiteit, 
autonomie, goede werking) 
inclusief bbzs brandwerende 
deuren en luiken, 
rookevacuatiekoepels 

BT 

 

EDTC 

 

Jaarlijks 
 
Vijfjaarlijks * 
 

Filters en kokers van dampkappen BT of BP jaarlijks 

Draagbare brandblustoestellen 
(goede werking) BT jaarlijks 

Muurhaspels en –hydranten 
(indien aanwezig: goede werking) BT jaarlijks 

Veiligheidsverlichting  
(goede werking) BP jaarlijks 

Brandwerende deuren en luiken, 
blusmiddelen, evacuatiewegen, 
trappen, ladders, enz… (goede 
staat, bruikbaarheid) BP Driemaandelijks 
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* 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     

 
NVT :  Niet Van Toepassing 

 

 
AFDELING 9. BEKLEDINGSMATERIALEN 
 

ARTIKEL 45. 

 

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 onder andere 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. 

 

 

AFDELING 10. UITBATINGSVOORSCHRIFTEN 
 

ARTIKEL 46. ALGEMEEN 

 

Buiten hetgeen voorzien is door deze 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. 
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ARTIKEL 47. 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 48. 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 49. 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 50. 

 

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. 
 

 

AFDELING 11. AFWIJKINGEN OP DE BEPALINGEN VAN HOOFDSTUK 5 

 

ARTIKEL 51. 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. 
 

 

HOOFDSTUK 5. HYGIENISCHE VEREISTEN 
 

 
 
 



46 

 

ARTIKEL 52. GROOTTE VAN DE LOKALEN 

 

Het totaal van de lokalen behorende tot de horecazaak, die de verbruikers mogen betreden mag niet minder 
dan 2,75 m hoog zijn en niet minder dan 90 m³ inhoudsruimte hebben. 

 

 

ARTIKEL 53. TOILETTEN 

 

Alle horecazaken zijn verplicht te voorzien in minstens één gescheiden dames- en herentoilet. Het aantal 
toiletten is afhankelijk van de grootte van de verbruikslokalen en wordt bepaald op 1 toilet per 25 toegelaten 
aanwezigen. Een urinoir wordt gelijkgesteld met een toilet, indien reeds in een herentoilet is voorzien. Bij 
vergroting dient het aantal toiletten aangepast te worden overeenkomstig bovenvermelde verhouding. 

 

De toiletruimten mogen niet rechtstreeks uitkomen in de verbruiks-, handels- en fabricagelokalen, worden 
goed schoon gehouden, beschikken over een spoeling en zijn aangesloten op een doeltreffend 
afvoersysteem voor gebruikt water, zijn voorzien van een doorlopende luchtverversing door middel van hetzij 
een mechanisch verluchtingssysteem hetzij via een raampje dat rechtstreeks op de open lucht uitgeeft, 
beschikken over een wastafel in de toiletruimte of de onmiddellijke omgeving ervan, voorzien van stromend 
water en een hygiënisch droogmiddel en worden aangeduid d.m.v. pictogrammen; 

 

Horecabedrijven kleiner dan 50 m² én die geen gegiste en/of sterke dranken schenken, dienen slechts over 
één toilet te beschikken. 

 

ARTIKEL 54. 

 

De slijterijen van gegiste dranken moeten van de openbare weg gemakkelijk toegankelijk zijn en de als 
slijterij gebruikte lokalen moeten aan de bestemming aangepast zijn en mogen niet tot huiselijk gebruik 
dienen.  

 

ARTIKEL 55. 
 
Kunstmatige verlichting moet een gelijkmatige zichtbaarheid en voldoende lichtsterkte verzekeren in alle 
lokalen. 

 

De lokalen dienen uitgerust te worden met verwarmingsmiddelen, waardoor er ten allen tijde een 
aangename verblijfstemperatuur verzekerd wordt.  Gebruikt men haarden dan moeten deze verbonden zijn 
met een schoorsteen die behoorlijk trekt.  De verwarmingstoestellen mogen in geen geval giftige 
uitwasemingen geven in de lokalen. 
 
In de tot slijterij dienende lokalen moet doorlopend een stelsel van kunstmatige verluchting werken dat een 
genoegzame luchtverversing toelaat. 

 

ARTIKEL 56. 

 

De aanwezigheid van huisdieren in de horecalokalen is verboden, uitgezonderd in verbruikslokalen, op 
voorwaarde dat de dieren geen risico voor besmetting van voedingsmiddelen uitmaken. 
 
ARTIKEL 56. 
 
De artikelen 142 tot en met 149 van de GAS-codex zijn eveneens van toepassing op onderhavige 
verordening omvattende de voorschriften omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige 
inrichtingen. 
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Bijlage 1: document “aanvraag horecavergunning” 
 

AANVRAAG HORECAVERGUNNING
 
GEGEVENS UITBATER   
Naam:   ……………………………………………………………………… 
Adres:   ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………  
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………… 
E-mail:   ……………………………………………………………………… 

 

GEGEVENS MAATSCHAPPELIJKE ZETEL/NATUURLIJK PERSOON  
Naam:   ……………………………………………………………………… 
Adres:   ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………  
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………… 
E-mail:   ……………………………………………………………………… 
Ondernemingsnr: ……………………………………………………………………… 

 

GEGEVENS HORECA-UITBATING 
Naam:   ……………………………………………………………………… 
Adres:   ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………  
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………… 
E-mail:   ……………………………………………………………………… 
Vestigingsnr:  ……………………………………………………………………… 
 
 
MORALITEITSATTESTEN 
 
(vereist voor schenken van gegiste en / of sterke dranken) 

 

Moraliteitsattesten vereist? ja / nee 
Moraliteitsattesten toegevoegd? ja / nee 
 
 

 

VERZEKERING OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BRAND / ONTPLOFFING 
 (Categorieën van inrichtingen onderworpen aan de verzekeringsverplichting objectieve aansprakelijkheid in geval 
van brand of ontploffing (wet van 30 juli 1979:  
 dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt;  
 restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten 

minste 50 m² bedraagt;  
 artistieke cabarets en de circussen, bioscopen en theaters, culturele centra, polyvalente zalen voor onder meer 

voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties, sportzalen, schietstanden) 

 

Verzekering vereist? ja / nee  
Kopie polis toegevoegd? ja / nee 



HYGIENE 
Gescheiden toiletten ja / nee 
Rookkamer ja / nee  
Attest van rookafzuiging –toegevoegd? ja / nee  

 
ERKENNING, TOELATING, REGISTRATIE FAVV 
 
(KB van 10.01.2016 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande 

registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

KANSSPELEN 
Advies burgemeester plaatsing 1 of 2 kansspelen gewenst?  ja / nee 
Document bijgevoegd?         ja / nee 
 
 

TERRASVERGUNNING 

Terrasvergunning gewenst?        ja / nee 

Aanvraagdocument ingevuld?  ja / nee 
 
 

BRANDVEILIGHEID 
 
Volgende keuringen, attesten toevoegen: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ten informatieve titel geven wij u mee dat in het kader van en bij het controle-onderzoek door 
de brandweer ook volgende attesten/keuringen opgevraagd zullen worden indien van 
toepassing: 
 

VOORWERP UITVOERDER PERIODICITEIT 
   

Liften 
Conform Conform 

vigerende vigerende 
 wetgeving wetgeving 

Hoogspanning 
EDTC Jaarlijks *  

   

Veiligheidsverlichting (lichtsterkte,   

autonomie) EDTC Vijfjaarlijks * 
   

Verwarmings- en   

luchtbehandelingstoestellen op 
BT 2-jaarlijks 

gas (goede werking)   

   

Gasleidingen en –toestellen, vaste 
lpg-tanks 

 
Onderhoud 

EDTC of BT 
 

BT 

Vijfjaarlijkse 
dichtheidscontrole* 

 
2-jaarlijks 

 

VOORWERP UITVOERDER PERIODICITEIT 

Laagspanning EDTC Vijfjaarlijks * 
Draagbare brandblustoestellen(goede 

werking) 
BT jaarlijks 
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 Automatische    

gasdetectie/brandstofafsluiters BT Jaarlijks  

(indien aanwezig: goede werking) EDTC Vijfjaarlijks *  

     

 Verwarmings- en    

luchtbehandelingstoestellen op    

vloeibare/vaste brandstof :    

 goede werking inclusief BT jaarlijks  

conformiteit afvoer rookgassen en    

aanvoer verse lucht voor toestellen    

 met open verbranding    

Schoorsteen en rookkanalen    

(toestellen op vloeibare/vaste 
BT jaarlijks 

 
 

brandstof) 
 

    

    

Melding- , waarschuwings- en    

 alarminstallatie (autonomie, BT Jaarlijks  

 goede werking) EDTC Vijfjaarlijks *  

     

 Algemene automatische    

 branddetectie (conformiteit,    

 autonomie, goede werking) 
BT Jaarlijks 

 

inclusief bbzs brandwerende 
 

EDTC Vijfjaarlijks *  

 deuren en luiken,  

    

 rookevacuatiekoepels    

    

Filters en kokers van dampkappen 
BT of BP jaarlijks 

 
   

    

 Muurhaspels en –hydranten    

(indien aanwezig: goede werking) BT jaarlijks  

    

Veiligheidsverlichting (goede  
jaarlijks 

 
 

werking) BP 
 

   

    

Brandwerende deuren en luiken,    

blusmiddelen, evacuatiewegen,  
Driemaandelijks 

 

trappen, ladders, enz… (goede BP  

  

 staat, bruikbaarheid)    

     

* 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     

       NVT :       Niet VanToepassing 
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MUZIEK 
Wordt er elektronisch versterkte muziek gespeeld?  ja / nee 
Indien ja: kruis aan wat past: 

 

 Het maximaal geluidsniveau is niet luider dan 85 dB(A) LAeq,15 min.   

 Het geluidsniveau is luider dan 85 dB(A) LAeq,15 min en niet luider dan 95 
dB(A)LAeq,15min 

 Het geluidsniveau is luider dan 95 dB(A) LAeq,15 min en niet luider dan 100 
dB(A)LAeq,60min 

 
(Vanaf het ogenblik dat het geluidsniveau luider is dan 85 dB(A) LAeq,15 min moet het geluidsniveau continue 

gemeten en bewaakt worden, alsook zichtbaar zijn tenzij een geluidsbegrenzer wordt geplaatst. Ingeval het 

geluidsniveau luider is dan 95 dB(A) LAeq,15 min moet bovendien een geluidsplan wordt opgemaakt door een 

milieudeskundige die erkend is in de discipline geluid en trillingen) 

 

MELDINGS- OF VERGUNNINGSPLICHT VLAREM 
Werd voor uw zaak voldaan aan meldings- of vergunningsplicht cfr Vlarem I?     ja / nee 
 

 Indien ja: 
Datum besluit College van burgemeester en schepenen: ………..  
of  
Datum indiening dossier ……….. 
 
 

 Indien nee: 
Hoe gebeurt de verwarming van de lokalen/gebouw en/of bereiding van voeding? 
 
Stookolie? ja / nee  

Inhoud van tank: ………..  
Keuringsattest tank bijgevoegd? ja / nee 

 

Aardgas? ja / nee 

 

Vaste gastank? ja / nee  
Inhoud van tank: ………..  

Keuringsattest tank bijgevoegd? ja / nee 

 

Verplaatsbare gasflessen? ja / nee  
Aantal (zowel volle als lege flessen): ………..  

Totale opslagcapaciteit (inhoud flessen) ………..  
Gevarenpictogram GHS-nummer ……….. 

 

Koude-warmtepomp? ja / nee  
Vermogen? ……….. 
 
 

Koelinstallaties( koelkast, koeltoog, diepvries, airco, koeltoestellen, …)               ja / nee   
Lijst van alle toestellen met omschrijving, aantal, vermogen bijgevoegd? ja / nee 
 
Airco ja / nee  
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Attest airco bijgevoegd? ja / nee 

 

Vetvanger geplaatst (vereist indien keuken aanwezig is)                ja / nee 

                                                                                    Type vetvanger: ……….. 

 
OPENINGSTIJDEN 
 
(*zet een ? indien het sluitingsuur niet gekend is) 

 

 OPEN VANAF GESLOTEN 

VANAF*   

MAANDAG …………..uur   …………uur 

DINSDAG …………..uur   …………uur 

WOENSDAG …………..uur   …………uur 

DONDERDAG   …………..uur …………uur 

VRIJDAG  …………..uur …………uur 

ZATERDAG  …………..uur …………uur 

ZONDAG  …………..uur …………uur 

 
 
 
 
  

OPGEMAAKT TE ………………………………. OP ………………………………………. 

 

 

Aanvraag ingediend door:  
(naam, voornaam, functie, handtekening indiener) 
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2: Sluitingsuren van vestigingseenheden 

Artikel 1: In afwijking van het eerste lid van artikel 17 van de wet van 10 november 2006 betreffende 
de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, zijn de sluitingsuren voor de 
vestigingseenheden bedoeld in artikel 6, a) en b), die niet vallen onder de in artikel 16 bepaalde 
afwijkingen, bepaald als volgt: 

De toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten of diensten aan 
de consument in de vestigingseenheid zijn verboden: 

a) Vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag 
voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 22 uur op de 
zaterdag die voorafgaat, toegestaan; 

b) Vóór 5 uur en na 20 uur, op de andere dagen; 

Artikel 2: Slotbepalingen en strafbepalingen 

De artikelen 142 tot en met 149 van de GAS-codex zijn eveneens van toepassing op onderhavige 
verordening omvattende de voorschriften omtrent de sluitingsuren van vestigingseenheden 
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3: Nachtwinkels en automatenshops 

DEEL I: begripsomschrijving en toepassingsgebied 

Artikel 1.  Begripsomschrijving 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

• uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar 

niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat; 

• vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres 

en die voor de consument toegankelijk is, waar activiteiten waarop de Wet van 10 november 2006 van 

toepassing is, uitgeoefend worden; 

• nachtwinkel: een vestigingseenheid die 

a)  ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek 

“verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”; 

b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld; 

c) een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m²; 

d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt; 

 automatenshop: een van op de openbare weg toegankelijke bedrijfsruimte waar de 

hoofdactiviteit bestaat in het ter beschikking stellen van automatische apparaten voor de 

verdeling, tegen betaling, van consumptie- 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 geldstukken, van een penning of van 

gelijk welk ander middel dat ervoor in de plaats komt. 

• vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel 

verleend door het college van burgemeester en schepenen zoals omschreven in artikel 18 van de Wet 

van 10 november 2006 of voor het vestigen van een automatenshop; 

• uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel of automatenshop 

verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden. 

Artikel 2. Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op het 

grondgebied van de gemeente die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 1 van 

dit reglement, worden beschouwd als een nachtwinkel of automatenshop  

Deel II: Sluitingsuren 

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels 
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§1. In afwijking van artikel 6, c) van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 

handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot nachtwinkels verboden 

vóór 18 uur en na 03.30 uur. 

§2. De consumenten die op het ogenblik van de sluiting aanwezig zijn, mogen worden bediend. Zij 

dienen de vestigingseenheid ten laatste 15 minuten na het sluitingsuur te verlaten. 

DEEL III: Vestigingsvergunning 

Artikel  4. Vestigingsvergunning  

§ 1. De vestiging van een nachtwinkel of automatenshop is onderworpen aan een voorafgaande 

vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen.  

Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het 

college van burgemeester en schepenen aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.  

Het college van burgemeester en schepenen kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen en betekent 

zijn beslissing over de vestigingsvergunning per aangetekend schrijven aan de uitbater binnen een 

ordetermijn van 90 kalenderdagen na indiening van een volledige aanvraag. 

§ 2. Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een 

nachtwinkel of automatenshop gemotiveerd weigeren op grond van de ruimtelijke ligging van de 

handelszaak of na gemotiveerd advies van de korpschef op grond van de handhaving van de 

openbare orde, veiligheid en rust, waaronder ook het tegengaan van alle vormen van openbare 

overlast en het verzekeren van een veilig en vlot verkeer op de openbare wegen. 

§ 3. Er wordt in elk geval geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel verleend: 

- indien er zich binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur van de 

vestigingseenheid, reeds een andere nachtwinkel of automatenshop bevindt.  

- In of naast gebouwen met een voortuin 

- In volgende straten:   

o Dorp 

o Kerkstraat 

o gedeelte van de Rodekruisstraat tussen Kerkstraat en 

Einderpad 

o gedeelte van het Einderpad tussen Dorp en Rode Kruisstraat 

o gedeelte van de Vreyshorring tussen Dorp en Hees 

o gedeelte van de Lepelstraat tussen Dorp en Koningsstraat 

o gedeelte van de Kloosterstraat tussen Kerkstraat en Koning 

Albertlaan 

o gedeelte van de Mudakkers tussen Kerkstraat en 

Rijksschoolstraat 

- Indien er binnen een straal van 150 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur een openbaar 

plein gelegen is 

- Indien er binnen een straal van 15 meter vanaf de toegangsdeur geen openbare 

parkeergelegenheid is 

§ 4. Er wordt in elk geval geen vergunning voor de vestiging van een automatenshop verleend: 

- indien er zich binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur van de 

vestigingseenheid, reeds een andere automatenshop, een nachtwinkel of een school bevindt. 
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- In of naast gebouwen met een voortuin 

- In volgende straten:  

o Dorp 

o Kerkstraat 

o gedeelte van de Rodekruisstraat tussen Kerkstraat en 

Einderpad 

o gedeelte van het Einderpad tussen Dorp en Rode Kruisstraat 

o gedeelte van de Vreyshorring tussen Dorp en Hees 

o gedeelte van de Lepelstraat tussen Dorp en Koningsstraat 

o gedeelte van de Kloosterstraat tussen Kerkstraat en Koning 

Albertlaan 

o gedeelte van de Mudakkers tussen Kerkstraat en 

Rijksschoolstraat 

- Indien er binnen een straal van 150 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur een openbaar 

plein gelegen is 

- Indien er binnen een straal van 15 meter vanaf de toegangsdeur geen openbare 

parkeergelegenheid is 

§ 5. Een afgeleverde vestigingsvergunning dient te allen tijde te worden nageleefd.  

§6. Nachtwinkels en automatenshops die al in uitbating zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding 

van dit reglement, zijn vrijgesteld van het bekomen van een vestigingsvergunning. Deze vrijstelling 

vervalt evenwel van rechtswege wanneer de uitbater van de nachtwinkel of automatenshop wijzigt. 

§7. De vestigingsvergunning vervalt automatisch: 

- bij wijziging van de uitbater 

- op het moment dat de nachtwinkel of automatenshop voor een periode langer dan 6 maanden 

onafgebroken niet wordt uitgebaat 

- in geval van faillissement 

- in geval van gerechtelijke verzegeling 

- wanneer de handelsruimte een functiewijziging ondergaat en/of wanneer de bedrijfsactiviteit 

die er wordt uitgevoerd geen nachtwinkel of automatenshop meer is 

- wanneer er één maand na het aangetekend verzenden van de vestigingsvergunning geen 

uitbatingsvergunning is aangevraagd 

DEEL IV: Uitbatingsvergunning 

Artikel 5. Uitbatingsvergunning 

§ 1. Voor elke uitbating van een nachtwinkel of automatenshop zoals bedoeld in artikel 1 van dit 

reglement, moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door 

middel van een daartoe voorzien aanvraagformulier.  

§ 2. Voor de nachtwinkels of automatenshops die worden opgericht na de inwerkingtreding van dit 

reglement, moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen. De 

aanvraag voor een uitbatingsvergunning dient in voorkomend geval te worden ingediend binnen de 

maand na het aangetekend verzenden van de vestigingsvergunning. 

§ 3. Voor de nachtwinkels of automatenshops die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding 

van dit reglement, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na de inwerkingtreding 

van dit reglement een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke 

uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd. 
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§ 4. De uitbatingsvergunning  wordt  verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend na 

een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat: 

1. een brandveiligheidsonderzoek: 

een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de 

minimumnormen inzake brandpreventie overeenkomstig de bepalingen van de gemeentelijke 

verordeningen ter zake. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer. 

2. een financieel onderzoek:  

een onderzoek naar de nog openstaande schulden van stadsfacturen en belastingen, en naar 

eventuele fiscale en sociale schulden van de aanvrager die betrekking hebben op de 

vestigingseenheid en de uitbater. Voor wat betreft de btw, belastingen en RSZ dient de aanvrager de 

geldige attesten van de betrokken diensten toe te voegen aan zijn aanvraag. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële dienst. 

3. een stedenbouwkundig onderzoek: 

een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt 

onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige vergunningen en 

in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door de dienst ruimtelijke ordening. 

4. een moraliteitsonderzoek:   

Het onderzoek bestaat uit: 

a) een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor inbreuken op 

de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid zoals bepaald in het KB van 3 april 

1953 betreffende de slijterijen van gegiste dranken, het KB van 4 april 1953 tot regeling van de 

uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken en de wet van 28 

december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, verricht door het 

gemeentebestuur van de plaats van de drankgelegenheid; 

b) een onderzoek naar recente vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor 

inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of een 

veroordeling werd opgelopen wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere 

overheidsdiensten; 

c) onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude; 

d) een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het publiek 

toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden 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; 

e) een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke 

verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet naleving 



 57 

van vestigingsvoorwaarden, persoongebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, 

verblijfskaart, beroepskaart, leurderskaart, arbeidskaart) administratieve verplichtingen t.a.v. de 

kruispuntbank voor ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen die 

op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), 

boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, 

erkenningen en toelatingen met betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking 

tot de openingsuren, voedselveiligheid 

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het 

publiek toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de 

exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen 

dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen, een uittreksel uit 

het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend 

behoorlijk beëdigd vertaald. 

Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de 

exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de 

weigeringsgronden verwoord onder a) tot en met d). 

Alle vermelde personen dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van 

een officiële woonplaats. 

Voor de nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en automatenshops die bestaan op het 

ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement, zal worden nagegaan of de uitbating in het 

verleden al aanleiding heeft gegeven tot een verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust en/of 

al een bedreiging vormde voor de openbare gezondheid. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de stedelijke dienst burgerzaken en door de politie. 

De dienst lokale economie coördineert deze onderzoeken en legt een verslag voor aan de 

burgemeester.  

De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen en beslist discretionair of het resultaat 

van de onderzoeken zwaarwichtig genoeg is om de uitbatingsvergunning al dan niet te weigeren, 

waarbij hij steeds het gevaar voor de openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid voor ogen zal 

houden.  

De burgemeester betekent zijn beslissing over de uitbatingsvergunning per aangetekend schrijven 

aan de uitbater binnen een ordetermijn van 90 kalenderdagen na indiening van een volledige 

aanvraag. 

§ 5. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 5 jaar.  

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een 

aanvraag indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning.  

De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan 

te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de duurtijd. 

De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot de 

definitieve inwilliging of weigering wordt verleend. 
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De burgemeester kan de duurtijd van de vergunning beperken tot minder dan 5 jaar. In voorkomend 

geval moet de duurtijd minstens 1 jaar bedragen. 

§ 6. De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te nemen 

afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting. 

§7. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de 

burgemeester. 

§ 8. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde 

vestigingseenheid van nachtwinkel en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of 

worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid. 

§ 9. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting of exploitatie die een verandering uitmaken 

ten opzichte van de vergunde situatie, onmiddellijk te melden aan de burgemeester. 

§ 10. De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende 

ambtenaar ter inzage worden voorgelegd. 

§ 11. Een afgeleverde uitbatingsvergunning dient te allen tijde te worden nageleefd.  

§ 12. De uitbatingsvergunning vervalt automatisch: 

- bij wijziging van de uitbater 

- op het moment dat de nachtwinkel voor een periode langer dan 6 maanden onafgebroken niet 

wordt uitgebaat 

- in geval van faillissement 

- in geval van gerechtelijke verzegeling 

- wanneer de handelsruimte een functiewijziging ondergaat en/of wanneer de bedrijfsactiviteit 

die er wordt uitgevoerd geen nachtwinkel meer is 

DEEL V: Slotbepalingen en strafbepalingen 

De artikelen 142 tot en met 149 van de GAS-codex zijn eveneens van toepassing op onderhavige 

verordening omvattende de voorschriften betreffende de nachtwinkels en automatenshops. 


