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HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1.  
Voor de toepassing van dit reglement is: 
een openbare plaats: de openbare weg, de terreinen toegankelijk voor het publiek en de niet-
openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn. (cfr. artikel 28 van 
de wet betreffende de politie over het wegverkeer KB 16 maart 1968). 
een openbare weg: dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdzaak bestemd 
is voor het verkeer van personen en of voertuigen dat voor iedereen toegankelijk is binnen de 
bij de wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken. Hij omvat ondermeer: 
de verkeerswegen, de bermen, de trottoirs, de fietspaden en de pleinen; de openbare ruimten 
ingericht als aanhorigheden van de verkeerswegen en ondermeer bestemd voor het parkeren 
van voertuigen; de aanplantingen langsheen deze wegen en het straatmeubilair. 
een manifestatie: een georganiseerde samenkomst op een openbare plaats met als doel een 
overtuiging of een eis kenbaar te maken. 
parken en plantsoenen: alle openbare ruimten, van zodra zij aangelegd zijn met gras, 
bloemperken, heesters of naaldgewassen, bomen en ook wegen die zich in deze beplante 
ruimten bevinden en desgevallend de bloemschalen en bloembakken behorende aan het 
gemeentebestuur die zijn opgesteld langs de openbare weg of aan openbare gebouwen 
een trottoir: verhoogd en betegelde strook naast de rijweg. 
afvalstof, huishoudelijke afvalstof en bedrijfsafvalstof: de afvalstof zoals gedefinieerd in het 
Afvalstoffendecreet en het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en beheer (VLAREA).  
reclamedrukwerk : drukwerk waarbij goederen, diensten of denkbeelden worden 
aangeprezen. 
 
Artikel 2.  
Alle vergunningen waarvan sprake in huidig reglement zijn voorlopig en herroepbaar, 
persoonlijk en onoverdraagbaar.  De begunstigden moeten zich nauwkeurig schikken naar de 
voorschriften van de vergunning en ervoor zorgen dat het voorwerp ervan niemand kan 
schaden, noch de openbare veiligheid, gezondheid of de rust in gevaar kan brengen. 
 
Indien de vergunning opgesteld werd voor: 
• een activiteit of een gebeurtenis in een plaats, toegankelijk voor het publiek of een private 

eigendom, moet ze zich in die plaats bevinden; 
• een activiteit op de openbare weg of het innemen van deze laatste, moet de begunstigde 

er drager van zijn gedurende de tijd waarop de activiteit op of het innemen van de 
openbare weg plaats vindt. 

In beide gevallen moet ze op elk verzoek van de politiediensten getoond worden. 
 
Wanneer de voorwaarden van de vergunning niet nageleefd worden, kan de vergunning 
ingetrokken worden door de instantie bevoegd om de vergunning af te leveren. 
Indien omstandigheden dit rechtvaardigen, mag de vergunning door het daartoe bevoegd 
orgaan ingetrokken of aangepast worden. 
 
 

HOOFDSTUK 2 : VEILIG EN VLOT GEBRUIK VAN HET       
                                    OPENBAAR DOMEIN. 
 
Afdeling 1: Manifestaties, optochten, stoeten en andere bijeenkomsten 
 
Artikel 3: 
Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is iedere manifestatie of 
andere georganiseerde bijeenkomst  waarbij een volkstoeloop verwacht kan worden, op een 
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openbare plaats verboden.  Optochten of stoeten op de openbare weg zijn eveneens 
vergunningsplichtig, met uitzondering van begrafenisstoeten en van deze die opgenomen zijn 
in een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit.  
De vergunning dient schriftelijk aan de burgemeester aangevraagd te worden door de 
organisator, minstens 8 dagen op voorhand.  De burgemeester kan afwijkingen toestaan op 
deze termijn. 
 
Artikel 4:  
Indien zich ingevolge bepaalde omstandigheden uit oogpunt van orde of veiligheid, andere 
maatregelen opdringen dan deze in de toelating omschreven, moeten in elk geval de bevelen 
van de politie stipt worden opgevolgd. 
 
Artikel 5: 
Het is verboden manifestaties, optochten, concerten, muziekuitvoeringen en bijeenkomsten 
die op een openbare plaats worden gegeven te verstoren. 
Gedurende de optocht van een stoet is het aan alle voertuigen verboden deze te doorbreken 
of te hinderen. 
 
Artikel 6: 
Het dragen of het in bezit hebben van wapens, toestellen, werktuigen, gereedschappen of 
andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen, die gebruikt worden om te slaan, te 
steken of te verwonden, evenals het dragen van helmen, valhelmen of schilden, is gedurende 
de bovenvermelde manifestaties, optochten, stoeten of andere bijeenkomsten op een 
openbare plaats verboden. Vlaggen, muziekinstrumenten, spandoeken en opschriften zijn 
toegelaten. 
De burgemeester kan afwijkingen op dit artikel toestaan. 
 
Artikel 7: 
Fietstochten, wandeltochten, voettochten of rondritten in groep zijn niet vergunningsplichtig 
indien de veiligheid en het gemak van het verkeer op de openbare weg niet in het gedrang 
wordt gebracht en de deelnemers zich schikken naar de bepalingen van de wegcode. 
 
Afdeling 2: Privatief gebruik van de openbare wegen 
 

Artikel 8 (G.A.S.):  
Tenzij in overeenstemming met een voorafgaande schriftelijke toelating van het college van 
burgemeester en schepenen mag niemand op de openbare weg: 
koopwaar uitstallen, er zijn bedrijf uitbaten en hierbij tafels, stoelen, banken, automaten of 
andere voorwerpen uitzetten; 
tenten, barakken of andere inrichtingen plaatsen; 
fietsrekken of reclameborden plaatsen; 
In elk geval dienen deze voorwerpen steeds op bevel van de politiediensten van de openbare 
weg verwijderd te worden. 
 
Artikel 9(G.A.S):  
Andere voorwerpen dan deze bedoeld in artikel 8 mogen slechts op de openbare weg worden 
achtergelaten indien ze geen gevaar of hinder opleveren voor de andere weggebruikers en de 
veiligheid en gemak van doorgang wordt gewaarborgd.  In elk geval dienen ze steeds op 
bevel van de politiediensten van de openbare weg verwijderd te worden.   
 
Artikel 10 (G.A.S): 
Zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn gemachtigde is het 
verboden op de openbare weg containers te plaatsen. In de toelating bepaalt de bevoegde 
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overheid de plaatsingsduur en wijze van signalisatie. Het is aan degene die de container 
effectief plaatst om na te gaan of er een vergunning is.  
 
Artikel 11(G.A.S):  
§1. Zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn gemachtigde is 
het verboden om deuren, poorten, hekkens, ramen of andere afsluitingen met uitzondering van 
vensterluiken op de openbare weg  te laten opendraaien. Uitzondering wordt gemaakt voor 
nooduitgangen die ingevolge artikel 130 naar buiten toe moeten opendraaien en die van een 
bijzonder type zijn, die bij gewone druk alleen naar binnen kunnen draaien maar bij sterkere 
druk ook naar buiten kunnen draaien.   
§2. Keldergaten in het trottoir moeten steeds behoorlijk worden beveiligd. Zij mogen slechts 
aangebracht worden na een schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Artikel 12 (G.A.S): 
Waterputten en andere gevaarlijke diepten, gelegen op minder dan 5 meter van de openbare 
weg en vandaar bereikbaar, moeten veilig afgedekt worden of voorzien zijn van een behoorlijke 
afsluiting van ten minste één meter hoog. 

 
Artikel 13(G.A.S): 
Zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het 
verboden om aan een gebouw zonneschermen, luifels of andere uitstekende voorwerpen vast 
te maken, die boven de openbare weg hangen. 
Vlaggen mogen worden aangebracht mits de onderkant ervan ten minste drie meter van de 
grond verwijderd is. 
 
Artikel 14 (G.A.S): 
Zonder vergunning van de bevoegde overheid is het verboden op of over openbare plaatsen, 
draden, toestellen of andere verbindingen uitgaande van privé-initiatief, te plaatsen. Voor 
tijdelijke overspanningen kan de burgemeester toelating verlenen, volgens de door hem 
vastgelegde voorwaarden.  
 
Artikel 15:  
Voorwerpen geplaatst in overtreding met de artikelen 8 tot en met 14, kunnen door of in 
opdracht van de politiediensten van de openbare weg worden verwijderd of gesignaleerd, op 
kosten  en op risico van degene die ze heeft geplaatst of in wiens opdracht ze werden 
geplaatst. 
 
Afdeling 3: Woonwagens 
 
Artikel 16 :  
§1. Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden voor rondreizende 
personen die in woonwagens verblijven, om met hun voertuigen op de openbare plaats te 
blijven staan. De burgemeester verleent een verblijfstoelating en bepaalt de duur en plaats 
ervan.  
§ 2. Uitzondering wordt gemaakt voor de kermisreizigers die in de gemeente verblijven ter 
gelegenheid van een door het gemeentebestuur toegelaten kermis of foor. Deze 
kermisreizigers zullen zich moeten schikken naar de aanduidingen van de aangestelde van de 
gemeentelijke overheid voor het opstellen van hun wagens op de openbare plaatsen. Zij 
moeten de gemeente verlaten binnen de twee dagen na het beëindigen van de feestelijkheden. 
Om gegronde redenen kan de burgemeester deze termijn verlengen. 
§ 3. Bij definitieve verlating van zijn standplaats moet de woonwagenbewoner deze volledig 
opruimen.  
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§ 4. Indien woonwagens meer dan 24 uur op een privaat terrein blijven staan, met het oog op 
bewoning, is de bewoner verplicht hiervan aangifte te doen bij  de politie.  
 
 
Afdeling 4. Inname van de openbare weg ten gevolge van bouw, afbraak of 
herstellingswerken 
 
Artikel 17 (G.A.S): 
Het is verboden om ten gevolge van bouw, afbraak of herstellingswerken de openbare weg in 
te nemen zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester en de 
wegbeheerder . 
De aanvraag moet minstens 8 dagen op voorhand schriftelijk ingediend worden bij de 
bevoegde overheid. 
 
Artikel 18 (G.A.S): 
Het steengruis, de afbraakmaterialen of bouwstoffen die niet binnen de afsluiting kunnen 
worden geplaatst, moeten binnen de kortst mogelijke tijd van de openbare weg worden 
verwijderd en mogen in geen geval na het intreden van de duisternis op de openbare weg nog 
worden achtergelaten, tenzij mits een voorafgaande en schriftelijke toestemming van de 
burgemeester en de wegbeheerder en mits de voorgeschreven voorwaarden na te leven. 
 
Artikel 19 (G.A.S):  
Het storten of bereiden van cement, mortelspecie, beton of kalk, is verboden op de openbare 
weg tenzij in een ondoorlaatbaar recipiënt. 
 
Artikel 20 (G.A.S):  
Zonder afdoende beveiliging voor de weggebruikers is het verboden steengruis, 
afbraakmaterialen of bouwstoffen op de openbare weg of in voertuigen of containers 
geplaatst op de openbare weg, te gooien. 
Degene die bouwt, verbouwt, afbreekt of reinigingswerken uitvoert dient steeds de nodige 
voorzorgen te nemen om te voorkomen dat vallende voorwerpen de weggebruikers hinderen 
of verwonden. 
 
Artikel 21 (G.A.S):  
Tot het einde van de bouwwerken moeten de verschillende uitvoerders van deze werken, de 
openbare plaats voor en rondom de werf rein houden en de doorgang van de voetgangers 
steeds vrij en veilig houden.   
Zij moeten de bouwstoffen en afval zodanig op de werf plaatsen en ondersteunen dat ze niet 
op de openbare plaats of op de aangelande eigendommen kunnen terecht komen. 
 
Artikel 22:  
Men is verplicht, indien er ten gevolge van uitgevoerde werken op het trottoir geen veilige 
doorgang meer overblijft en indien de burgemeester dit in de vergunning voorschrijft, om op 
de openbare weg een stevig en in bestendig goede staat onderhouden noodtrottoir aan te 
leggen waarvan de burgemeester de breedte bepaalt.   
 
 
Afdeling 5: Uitvoeren van werken buiten de openbare weg 
 
Artikel 23: 
In het belang van de openbare veiligheid en het gemak van doorgang kan de burgemeester 
de verplichting opleggen om zowel werven op de openbare weg als deze bereikbaar van op 
de openbare weg van een stevige afsluiting te voorzien, waarbij de burgemeester de 
afmetingen en vormgeving bepaalt. 



 8 

 
Artikel 24:  
Bij hoogdringendheid kan de burgemeester met het oog op de veiligheid op en rondom de 
bouwwerken, alle maatregelen nemen of opleggen aan de eigenaars, de aannemers of de 
uitvoerders der werken. 
 
Artikel 25 (G.A.S): 
Indien bij bouw, afbraak, herstellings- of reinigingswerken stof veroorzaakt wordt, moeten er 
door de uitvoerder van de werken afdoende maatregelen genomen worden om deze 
stofhinder tot een minimum te beperken.  
Bij het zandstralen van gebouwen of bij toepassing van een gelijkaardig procedé moeten 
ondoordringbare schermen worden aangebracht om de stoflast zoveel mogelijk te beperken. 
 
Artikel 26 (G.A.S):  
Onmiddellijk bij het beëindigen van de werken moet het trottoir voorlopig of definitief 
hersteld worden zodanig dat het alle waarborgen biedt voor een veilig en gemakkelijk 
verkeer. 
 
Artikel 27: 
Vóór het bouwen, verbouwen, afbreken of herstellen van enige woning of gebouw moet de 
aanvrager van een bouwvergunning een borgsom storten aan het gemeentebestuur. 
De borgsom wordt vastgesteld per m² betegeld trottoir of betegelde gelijkgrondse berm 
gelegen vóór het bouwperceel. De borgsom dient in de gemeentekas te worden gestort 
minstens acht dagen vóór de aanvang der werken. Zij wordt terugbetaald na voltooiing der 
werken en na controle van het wegdek en trottoir en ná aftrek van de herstellingskosten. 
 
 
Afdeling 6. Uitvoeren van werken aan of onder de openbare weg 
 
Artikel 28: 
Het is verboden werken uit te voeren aan of onder de openbare weg zonder voorafgaande en 
schriftelijke vergunning van de burgemeester en de wegbeheerder.  
De aanvraag voor deze werken dient minimum 1 maand op voorhand schriftelijk ingediend te 
worden bij de burgemeester en de wegbeheerder. Bij dringende werken kan van deze termijn 
afgeweken worden. 
 
 
Afdeling 7. Het snoeien van bomen en planten op eigendommen langs de openbare 
wegen. 
 
Artikel 29 (G.A.S): 
De op een eigendom staande planten of bomen moeten zodanig gesnoeid zijn dat geen 
enkele tak ervan: 

• lager dan 4,5 meter boven de rijbaan hangt; 
• lager dan 2,5 meter boven de gelijkgrondse berm, de verhoogde berm, het  

trottoir of het fietspad hangt; 
• het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten 

en kruispunten; 
• de zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt. 
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Afdeling 8. Voorwerpen die door hun val kunnen hinderen 

 
Artikel 30: (G.A.S) 
De eigenaar of gebruiker van een terrein of gebouw is verplicht de nodige voorzorgen te 
nemen om te verhinderen dat voorwerpen geplaatst op de eigendom op de openbare weg 
zouden vallen en aldus de veiligheid en gemak van doorgang in gedrang zouden kunnen 
brengen. 
 
Afdeling 9 : Inzamelingen op de openbare plaats 
 
Artikel 31:  
§ 1.Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester of vergunning 
toegestaan bij Koninklijk of provinciaal besluit en behoudens de traditionele geldinzamelingen 
is het verboden om op een openbare plaats geldinzamelingen te doen. 
§ 2. Bedelen is op een openbare plaats steeds verboden. 
 
Afdeling10: Verkeer van dieren op een openbare plaats 
 
Artikel 32 (G.A.S): 
Het is de bezitters van dieren of diegenen aan wie de zorg over deze dieren werd 
toevertrouwd verboden deze onbeheerd op de openbare plaats te laten lopen zonder de 
nodige voorzorgen te nemen om de veiligheid of het gemak van doorgang te waarborgen. 
 
Artikel 33 (G.A.S): 
Op een openbare plaats zijn de bezitters van honden of diegenen aan wie de zorg over deze 
dieren werd toevertrouwd verplicht deze aan de leiband te houden.  Een uitzondering wordt 
gemaakt voor wat betreft de jacht. 
 
Artikel 34 (G.A.S):   
Iedere eigenaar of bewaker van een hond moet er voor zorgen dat de eigendom waar de 
hond vrij kan rondlopen, voldoende afgesloten is of dat er voldoende voorzorgsmaatregelen 
getroffen worden, zodat het dier niet op een openbare plaats, of op iemand anders eigendom 
zonder diens toestemming, kan lopen. 
 
Artikel 35 (G.A.S.) 
Gevaarlijke of wilde dieren mogen op een openbare plaats niet vertoond worden zonder 
schriftelijke toestemming van de burgemeester, behoudens voor wat betreft vergunde 
circusvoorstellingen. 
 
 
Afdeling 11. : Gebruik van vuurwerk en wapens 
 
Artikel 36 (G.A.S): 
Het is verboden vuurwerk te ontsteken, ontploffingspatronen of voetzoekers te gebruiken, 
zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. 
 
Artikel 37 (G.A.S): 
§ 1 : Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen van de jacht is 
het gebruik van vuurwapens, op een openbare plaats verboden. 
§ 2 : Vreugdeschoten zijn, toegelaten voor de duur van maximum één uur tussen 19 uur en 
22 uur ter gelegenheid van feesten en plechtigheden, mits voorafgaande schriftelijke 
toelating van de burgemeester . De aanvraag moet worden gedaan door een meerderjarige 
die verantwoordelijk is voor de naleving van de gestelde voorwaarden. 
 



 10 

Artikel 38: 
De aanvraag voor de toelating vermeld in de artikels 36 en 37 dient minimum 3 werkdagen 
op voorhand ingediend te worden. 
 
Afdeling 12 : Het bestrijden van sneeuw en ijs 
 
Artikel 39 (G.A.S): 
Het is verboden op een openbare plaats: 

• water te laten lopen of uit te gieten, bij vriesweer of dreigende vorst; 
• sneeuw en ijs, afkomstig van private eigendommen, achter te laten; 
• ijskegels aan de buitenkant der daken of raamdorpels te laten hangen. 

 
Artikel 40  (G.A.S): 
§ 1 : Bij sneeuwval of ijzelvorming moet de bewoner of gebruiker van een gebouw  of de 
gebruiker van een terrein: 

• de sneeuw of het ijs bestrijden op het trottoir vóór het gebouw of terrein.  
• zorgen dat de sneeuw of het ijs bij het wegruimen, gebracht wordt op de uiterste rand 

van het trottoir, derwijze dat er voor de voetgangers voldoende ruimte blijft en tevens 
voldoende openingen aanwezig zijn voor het afvloeien van het dooiwater, alsmede dat 
de brandkranen en waterontvangers vrij blijven. Bij een te smal trottoir zal de sneeuw 
of het ijs op de weg worden opgehoopt, zo dicht mogelijk bij de boordsteen van het 
trottoir maar op die wijze dat de greppels en waterontvangers vrij blijven. 

§2 : Indien het gebouw niet bewoond is, of wanneer het om een ongebruikt terrein gaat 
vallen bovenvernoemde verplichtingen op de eigenaar. Indien de eigenaar of gebruiker een 
maatschappij is, vallen deze verplichtingen op hem die verantwoordelijk is voor het dagelijks 
bestuur van deze maatschappij, tenzij hij uitdrukkelijk daarvoor een andere verantwoordelijke 
persoon heeft aangeduid. Is het gebouw een appartementsgebouw, dan berusten deze 
verplichtingen op dezen die op het gelijkvloers woonachtig zijn, of op de laagste bewoonde 
verdieping, indien het gelijkvloers onbewoond is, tenzij het reglement van inwendige orde 
een andere verantwoordelijke daartoe heeft aangeduid. 
 
 
Afdeling 13. : Plaatsen van verkeers- en straatnaamborden. - Nummering der 
gebouwen 

 
Artikel 41: 
De eigenaar of gebruiker van een gebouw kan niet weigeren dat er door of in opdracht van 
het gemeentebestuur aan zijn gevel straatnaamborden, verkeersborden of andere toestellen 
of leidingen van openbaar nut worden aangebracht of dat er werken aan die voorwerpen 
zouden worden uitgevoerd.  
 
Artikel 42: 
Wanneer bij afbraak of verbouwingswerken een verplaatsing nodig is van de voorwerpen, 
opgesomd in artikel 41, moet de opdrachtgever van deze werken ten minste acht dagen op 
voorhand de beheerder of exploitant ervan verwittigen. 
 
Artikel 43 (G.A.S): 
Het is verboden straatnaamborden, huisnummers of elke andere aanduiding van openbaar 
belang te bedekken, weg te nemen, te veranderen of te beschadigen. 
 
Artikel 44 (G.A.S): 
Het door het gemeentebestuur toegekende huisnummer dient door de eigenaar van een 
gebouw verplicht aangebracht te worden.  
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Artikel 45 (G.A.S): 
Het huisnummer moet duidelijk leesbaar zijn van op de openbare weg. 
 
Afdeling 14. : Spelen op de openbare weg                                                                               
 
Artikel 46 (G.A.S): 
Onverminderd de bepalingen van de wegcode is het op de openbare weg niet toegelaten om 
door enig spel de veiligheid en het gemak van doorgang in het gedrang te brengen. 
 
Artikel 47: 
Balspelen en andere spelen zijn toegelaten op een openbare plaats die daartoe door het 
gemeentebestuur speciaal werd aangeduid. Op andere openbare plaatsen is dit enkel 
mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 
schepenen op voorwaarde dat een verantwoordelijke aangeduid wordt die instaat voor de 
voorgeschreven veiligheidsmaatregelen, voor de eventuele afsluiting van de openbare weg en 
die een verzekeringspolis voorlegt die alle mogelijke schade dekt. De aanvraag moet 
minstens 8 dagen op voorhand schriftelijk ingediend worden. 
 
 
Afdeling 15. : Aanplakkingen 
 
Artikel 48  (G.A.S):   
§1. Het is verboden op een openbare plaats aanplakbrieven, affiches of opschriften aan te 
brengen met zuiver commerciële reclame. 
§2. Het is verboden op een openbare plaats aanplakbrieven, affiches of opschriften aan te 
brengen, zonder voorafgaande toelating van de burgemeester. De toelating is schriftelijk 
indien de aanplakking niet uitgevoerd wordt door een aangestelde van de gemeente. 
§3. Het verbod heeft evenwel geen betrekking op: 

a) de aanplakbrieven aan te brengen ter uitvoering van een wet- of reglementsbepaling 
of aangebracht door ministeriële of openbare ambtenaren; 

b) de aanplakkingen of aankondigingen van verhuringen of openbare verkopen aan de 
muren van gebouwen die te huur of te koop worden gesteld of waar de verkoop 
gebeurt; 

c) opschriften die uitsluitend een godsdienstige of wijsgerige overtuiging uitdrukken en 
beperkt zijn tot de daartoe bestemde of uitgeruste gebouwen. 

§4. De aanplakbrieven, affiches of opschriften worden afhankelijk van de interne richtlijnen 
van de gemeente aangebracht door de aangestelde van de gemeente , door de aanvrager 
zelf of een door hem aangeduid persoon. Indien de aanplakking gebeurt door de aanvrager 
of een door hem aangeduid persoon dan dient dit uitgevoerd te worden volgens de interne 
richtlijnen van de gemeente vervat in de toelating. 
 
 
Artikel 49 (G.A.S): 
Reglementair aangebrachte aanplakkingen mogen niet afgerukt, gescheurd, bevuild, 
beschadigd of onleesbaar gemaakt worden. 
 
 
Afdeling 16. : Verkiezingspropaganda 
 
Artikel 50: 
Tijdens de ganse kiescampagne is het aanbrengen van affiches, opschriften, beeld- en 
fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes op het openbaar domein enkel 
toegelaten volgens de uurregeling vervat in de politiebesluiten die door de provinciegouverneur 
worden uitgevaardigd en alleen op de door het gemeentebestuur officieel daartoe 
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aangebrachte borden, genummerd volgens het lijstnummer van iedere partij, en op de plaatsen 
die, vooraf en schriftelijk, werden vergund door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde. 
 
 
Artikel 51 (G.A.S): 
Wildplakken, zoals op verlichtingspalen, wegwijzers, verkeersborden en alle installaties van 
openbaar nut, is ten strengste verboden. Gedurende de ganse kiescampagne is het verboden 
strooibriefjes en ander kiesmateriaal te werpen of opschriften aan te brengen op de openbare 
plaatsen, de openbare gebouwen en andere nutsvoorzieningen. 
 
Artikel 52 (G.A.S) : 
Tijdens de uren van de wekelijkse markt, zoals bepaald in het gemeentelijk marktreglement, is 
het gebruik van luidsprekers en geluidsvoortbrengende toestellen, zowel vaste als andere en 
bedoeld om kiespropaganda te voeren, verboden in een straal van 200 meter van de markt. 
 
Artikel 53: 
Het voeren van verkiezingspropaganda met autokaravaan en/of wagens voorzien van een 
luidspreker kan toegelaten worden mits een voorafgaande en schriftelijke vergunning van de 
burgemeester. Deze vormen van propaganda zijn echter steeds verboden tussen 20.00 uur en 
10.00 uur. 
 
Artikel 54:  
De kiescampagne eindigt de dag voor de verkiezingen om 18.00 uur. Vanaf dat ogenblik is het 
verboden nog aan te plakken en nog gebruik te maken van luidsprekers. 
 
Artikel 55: 
Op de dag van de verkiezingen mag geen verkiezingspropaganda worden gemaakt, onder 
welke vorm ook: 

a) in de gebouwen waarin de kieslokalen zijn ondergebracht, alsmede op de koeren en 
binnenpleinen ervan; 

b) langsheen de openbare weg in een straal van 100 meter vanaf de ingang van de 
stemlokalen.  

  
Artikel 56: 
Afwijkingen op artikel 55 zijn de aanplakborden die door het gemeentebestuur daartoe zijn 
geplaatst, alsook de visuele propaganda op de plaatsen die vooraf en schriftelijk werden 
vergund door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde. 
 
Artikel 57: 
Verkiezingspubliciteit moet verwijderd worden binnen de 15 dagen volgend op de dag van de 
verkiezingen  waarvoor deze publiciteit is aangebracht. 
 
 
Afdeling 17: Leuren 
 
Artikel 58: 
Het leuren kan door de burgemeester verboden of geschorst worden tijdens openbare 
feestelijkheden of andere buitengewone omstandigheden, in straten of op plaatsen waar het 
leuren het verkeer zou hinderen of de openbare orde zou verstoren. 
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Afdeling 18: Markten, foren en manifestaties 
 
Artikel 59: 
Alle voertuigenverkeer is op de wekelijkse markt verboden tussen 6.00 uur en 13.30 uur, 
uitgezonderd deze van de marktkramers zelf.  
 
 
Artikel 60 (G.A.S): 
Alle marktkramers moeten bij het verlaten van de markt hun afval meenemen en hun 
standplaats reinigen. 
 
Artikel 61: (G.A.S): 
De verkopers van vis zijn ertoe gehouden bij het reinigen van hun koopwaar, hun afval in een 
waterdichte bak te verzamelen en mee nemen. 
 
Artikel 62: 
De kooktoestellen dienen conform te zijn aan de wettelijke vereisten en/of aanvaarde normen 
en dienen in goede staat van onderhoud te verkeren. Onder kooktoestellen wordt verstaan 
alle toestellen waarbij via opwarming voedselwaren bereid worden. Deze toestellen kunnen 
individueel verplaatsbaar zijn of vast opgebouwd in een voertuig. 
 
Artikel 63: 
De kooktoestellen zijn zodanig opgesteld dat ze voldoende veiligheidswaarborgen bieden, 
rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. Ze dienen voldoende bereikbaar te 
zijn. 
 
Artikel 64: 
De kooktoestellen dienen voldoende bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de 
brandweerdienst, zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen 
uitgevoerd worden. 
 
Artikel 65: 
In het geval vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden, voldoen de gasflessen of 
drukhouders aan de wettelijke bepalingen ter zake. 
Alle gasflessen of drukhouders dienen beschut te worden tegen de inwerking van 
zonnestralen, warmtestraling, convectie en conductie van verwarmingstoestellen. 
Lege en/of reservegasflessen dienen apart op een veilige locatie opgesteld. 
De gasflessen of drukhouders worden tegen omvallen beveiligd. 
De leidingen en toebehoren zijn gemaakt volgens de code van goede praktijk. De dichtheid 
van de leidingen, koppelstukken, kranen e.d.m. dient verzekerd. Soepele leidingen moeten 
bestemd zijn voor het betreffende gas, vermeld op de leiding zelf. Deze soepele leidingen 
hebben een maximale lengte van 2m. De soepele leidingen zijn extra beveiligd door middel 
van metalen klembeugels of spanbanden. 
De gasflessen of drukhouders dienen gemakkelijk te worden dicht gedraaid. Ieder kooktoestel 
dient over een gemakkelijk bereikbare afsluiter te beschikken. 
 
Artikel 66: 
In de nabijheid van het kooktoestel dient een draagbare snelblusser met 1 bluseenheid 
conform de Belgische normen aangepast aan het risico aanwezig te zijn. In de onmiddellijke 
nabijheid van frituurketels moet een goed afsluitend metalen deksel beschikbaar zijn. Daar 
waar met open vlam wordt gewerkt moet een “branddeken” beschikbaar zijn. 
 
Artikel 67: 
Bij beëindiging van de kookbereiding dient de energietoevoer afgesloten te worden. 



 14 

HOOFDSTUK 3 : REINHEID EN MILIEUZORG 
 
Afdeling 1: Afvalbehandeling 
 
Artikel 68 (G.A.S): 
§1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden, noch bij de inzameling van de 
restfractie, noch bij om het even welke selectieve huis-aan-huis inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen: 

- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen 
- krengen van dieren en slachtafval 
- geneesmiddelen 
- injectiespuiten en pennaalden 
- niet uitgereikt reclamedrukwerk en gratis regionale pers 
- afvalstoffen die ontstaan bij onderhoud, herstellen en slopen van 

motorvoertuigen, -vaartuigen, -vliegtuigen en hun aanhorigheden 
- PCB-houdende apparaten 
- grond 
- puin 
- afgedankte elektrische en elektronische apparaten 

§2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark: 
- restfractie 
- groente-, fruit- en tuinafval 
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 
- krengen van dieren en slachtafval 
- geneesmiddelen 
- niet uitgereikt reclamedrukwerk en gratis regionale pers; 
- afvalstoffen die ontstaan bij onderhoud, herstellen en slopen van 

motorvoertuigen, -vaartuigen, -vliegtuigen en hun aanhorigheden 
- PCB-houdende apparaten 

§3. Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten aan te bieden voor om het 
even welke inzameling in de gemeente. Deze bepaling geldt niet voor het containerpark. 
 
Artikel 69 (G.A.S) : 
Het is verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers 
daartoe aangewezen door het gemeentebestuur zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. 
 
 
Afdeling 2:Sluikstorten van afvalstoffen 

 
Artikel 70 (G.A.S): 
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even 
welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt in dit reglement verstaan: het 
achterlaten, opslaan of storten van kleine hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen, op niet-
reglementaire plaatsen, op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten. 
 
Artikel 71 (G.A.S):  
Het is verboden slijk, zand of afval 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 afvalstof in de riolering te deponeren die een 
verstopping kan veroorzaken of schadelijk kan zijn voor de openbare gezondheid en het 
leefmilieu. 
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Artikel 72:  
Wanneer afvalstoffen wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze 
verordening of met andere wettelijke bepalingen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en 
op kosten van de overtreder de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 
 
Artikel 73:  
Met het oog op thuis composteren is het toegestaan op eigen privé-terrein een stapelplaats 
aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval mits deze 
stapelplaats geen buitensporige hinder teweegbrengt voor de buurtbewoners. 
 
 
Afdeling 3: Aanbieding van afvalstoffen 
 
Artikel 74:  
Huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te worden 
zoals voorzien in het dienstreglement dat de inzameling van afvalstoffen regelt. Afvalstoffen 
die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit 
dienstreglement worden niet aanvaard. De aanbieder dient de niet-aanvaarde afvalstoffen 
terug te nemen. 
  
Artikel 75:  
Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers die werden 
aangeduid door het gemeentebestuur en door de containerparkwachters in geval van 
inzameling via het containerpark. Deze ophalers en de containerparkwachters mogen de 
aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken. 
  
Artikel 76 (G.A.S): 
Alle afvalstoffen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar opleveren voor de 
ophalers van deze afvalstoffen en voor derden. 
 
Artikel 77 (G.A.S): 
De aanbieding geschiedt vóór 6.00 u op de vooraf bepaalde dagen. De afvalstoffen mogen 
slechts aangeboden worden vanaf 18.00 u de dag voorafgaand aan de dag waarop de 
omhaling ervan zal plaatshebben. De gemeente stelt de bevolking in kennis van de dagen 
waarop de verschillende omhalingen plaatshebben. 
 
Artikel 78 (G.A.S):  
Het is verboden op andere dan de vastgestelde tijdstippen recipiënten langs de openbare weg 
te plaatsen, behoudens met vergunning van de burgemeester. 
 
Artikel 79 (G.A.S):  
De recipiënten moeten zodanig aangeboden worden dat de inhoud niet op de openbare weg 
kan terechtkomen. De aanbieder is hoofdelijk verantwoordelijk om bij eventueel 
uitspreiden/wegwaaien van de inhoud ervan zelf in te staan voor het opruimen. 
  
Artikel 80 (G.A.S):  
Het is verboden langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk 
te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van de bevoegde personen in de uitoefening 
van hun functie. 
  
Artikel 81 (G.A.S): 
Het is verboden diftar-stickers aangebracht aan of op aangeboden GFT-containers, te 
verwijderen, met uitzondering van het bevoegde personen in de uitoefening van hun functie. 
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Artikel 82(G.A.S):  
De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen middels de 
voorgeschreven recipiënt of wijze, aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg 
en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer 
van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. 
  
Artikel 83:   
De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille van zijn toestand geen 
normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, van percelen die afgelegen zijn 
van de openbare weg of waar het afval niet kan aangeboden worden zonder hinderlijk te zijn, 
kunnen door de burgemeester verplicht worden om hun afvalstoffen op een nabijgelegen 
locatie die wel bereikbaar is, aan te bieden. In dit geval worden deze (tijdelijke of 
permanente) maatregelen hen schriftelijk meegedeeld door het gemeentebestuur. Een bericht 
van kennisgeving wordt verstuurd aan de intercommunale. 
  
  
Afdeling 4 : Afval op standplaatsen 
 
Artikel 84 (G.A.S):  
Wie vergunning verkregen heeft gebruik te maken van de openbare weg om er enig werk te 
verrichten of een bedrijf uit te baten moet deze plaats en de directe omgeving te allen tijde 
rein houden tijdens de vergunde periode. 
  
Artikel 85 (G.A.S):  
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 86 (G.A.S):  
De diverse vrijkomende fracties dienen gescheiden te worden ingezameld in hun respectieve 
recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat 
aangeeft welke fractie het betreft. 
  
Artikel 87 (G.A.S):  
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. 
 
 
Afdeling 5: Afval van huisdieren 
 
Artikel 88 (G.A.S):  
§1. De eigenaars en houders van honden zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en 
aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, parken en 
plantsoenen, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen 
alsmede de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren. Enkel op voorziene plaatsen 
(hondentoilet) mogen de dieren zich ontlasten.  
§2. Indien toch uitwerpselen terechtkomen op voornoemde niet toegelaten plaatsen, zijn de 
eigenaars of houders van de honden verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te 
deponeren in een straatvuilcontainer of een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of 
ervoor te zorgen dat deze uitwerpselen verwijderd worden met de gewone huisvuilophaling 
(restfractie). 
De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen 
verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg. 
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Artikel 89 (G.A.S):  
De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen 
van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te 
worden getoond. 
  
Artikel 90 (GAS):  
De bepalingen van de artikelen 88 en 89 zijn niet van toepassing op de honden die blinden 
begeleiden. 
 
 
Afdeling 6: Reclamedrukwerk en gratis regionale pers 
 
Artikel 91 (G.A.S):  
Het is voor de bedelers van reclamedrukwerk en gratis regionale pers verboden om 
reclamedrukwerk en gratis regionale pers te verdelen in leegstaande panden of achter te laten 
op geparkeerde voertuigen, op het recyclagepark of op andere plaatsen dan de brievenbus, 
tenzij mits toelating van de gemeente. 
De gemeente stelt stickers ter beschikking van de inwoners waarop wordt aangegeven dat 
reclamedrukwerk of gratis regionale pers niet gewenst zijn. Het is verboden reclamedrukwerk 
te deponeren in een brievenbus met een sticker die aangeeft geen reclamedrukwerk maar wel 
gratis regionale pers te ontvangen. 
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te deponeren in een brievenbus 
met een sticker die aangeeft geen reclamedrukwerk en geen gratis regionale pers te 
ontvangen. 
 
Artikel 92(G.A.S):  
Geschrapt GR 21.03.2019 Lede en GR 26.03.2019 2019 Erpe-Mere 
 
Afdeling 7: Parken  en plantsoenen 
 
Artikel 93 (G.A.S):  
In de openbare parken en plantsoenen is het verboden: 

- koorden of enig voorwerp aan de bomen vast te maken, met  stenen of andere 
voorwerpen te gooien, vogels te vangen of  hun eieren of nesten weg te nemen 
tenzij mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen; 

- bloemen, zaden of vruchten te plukken, gewassen uit te trekken, jonge scheuten 
of takken af te breken, af te snijden of op eender welke manier van de stam te 
verwijderen, tussen het houtgewas te gaan, op de bomen te klimmen, grond los 
te maken of om te woelen met een werktuig, met speelgoed of met de 
hand,zowel op wegen als op andere plaatsen der parken en beplantingen tenzij 
dit behoort tot het normaal onderhoud door de bevoegde gemeentelijke 
diensten; 

- gelijk welke afvalstoffen hetzij papier, lege flessen of verpakkingen, fruitschillen, 
keukenafval of welk ander afval te werpen of achter te laten, behalve in de 
aanwezige vuilnisbakken, die enkel mogen gebruikt worden voor de afval 
afkomstig  van verbruik ter plaatse; 

- bomen, planten, aanplantingen en ook alle voorwerpen voor het algemeen nut of 
ter verfraaiing aangebracht te vernielen of te beschadigen; 

- afsluitingen te beklimmen, er door te kruipen of ze te beschadigen; 
- de bezoekers door wild of gevaarlijk spel lastig te vallen, wandelaars op 

dusdanige manier te hinderen, samenscholingen te veroorzaken die de doorgang 
kunnen belemmeren; 
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- honden en andere dieren te laten loslopen of deze met de leiband op de 
aanplantingen te leiden of er schade aan te brengen; 

 
Artikel 94 (G.A.S):  
In de openbare parken  is het verboden om te leuren, te verkopen of koopwaar uit te stallen, 
tenzij mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Afdeling 8: Afvoer van water 
 
Artikel 95:  
De gebouwen langsheen de openbare weg moeten voorzien zijn van een dakgoot waardoor 
het hemelwater van het dak wordt afgeleid en opgevangen tenzij dit water langs achter wordt 
afgeleid.  Het water dat naar buiten wordt afgeleid moet door middel van buizen  tot aan de 
grond worden gebracht. 
Het college van burgemeester en schepenen kan om gegronde redenen afwijkingen hierop 
toestaan. 
 
Artikel 96 (G.A.S):  
Het is verboden gelijk welke constructie aan te brengen die water spontaan op de openbare 
weg laat vloeien. 
 
Artikel 97: De putten binnen de woningen, gebouwen of eigendommen, in het bijzonder de 
beerputten, en andere vergaarbakken moeten afgesloten zijn. Ze moeten bestaan uit stevige 
en ondoordringbare materialen.  Deze die onvoldoende waterdicht zijn, zodat zij gevaar 
betekenen voor de openbare gezondheid moeten worden hersteld, veranderd of hermaakt. 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan daartoe onmiddellijk verplichten. 
Voornoemde putten moeten zodanig aangelegd zijn dat ze de verluchting binnen de 
gebouwen bestemd voor bewoning en in het algemeen de gezonde gesteldheid van de 
omgeving niet aantasten.  
 
Artikel 98: Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 
schepenen die de voorwaarden terzake bepaalt, is het verboden grachten op te vullen, te 
overwelven of te verleggen. De grachten, die wederrechtelijk werden opgevuld, overwelfd of 
verlegd, zullen door de overtreder onmiddellijk in hun oorspronkelijke staat dienen te worden 
hersteld. 
 
Artikel 99: Het is verboden in alle waterlopen, vijvers, sloten, beken of andere 
oppervlaktewateren van het openbaar domein of privaat domein uitlopend in eerstgenoemde, 
om het even welke stoffen, producten of voorwerpen te werpen of aan te brengen die de 
normale waterafvoer verhinderen. 
 
Artikel 100: Met het oog op de verdelging van ongedierte langs de boorden van de grachten 
en waterlopen zijn de bewoners verplicht vrije doorgang te verlenen aan de personen door de 
bevoegde overheid met de verdelging belast. Zij dienen het plaatsen van de daartoe nodig 
geachte tuigen te dulden. 
 
Artikel 101: Vanaf de rooilijn mag de aansluiting op het gemeentelijk rioleringsnet enkel door 
of in opdracht van het gemeentebestuur uitgevoerd worden.  
 
Artikel 102: Elke eigenaar die wordt aangesloten op het openbaar rioleringsnet is verplicht op 
zijn eigendom, palende aan de rooilijn, op zijn kosten een nazichtput te bouwen. 
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Afdeling 9: Overige bepalingen 

 
Artikel 103 (G.A.S): 
Het is verboden op  een openbare plaats te urineren, tenzij op plaatsen en accommodaties die 
speciaal hiervoor zijn ingericht. Die plaatsen en accommodaties moeten volgens de regels van 
goed fatsoen gebruikt worden.   
 
Artikel 104: 
§1 De bewoner van een gebouw is verplicht het voetpad met inbegrip van de straatgoot, 
gelegen voor dit  gebouw rein te houden. 
 
§2 Indien het gebouw niet bewoond is, valt de verplichting vermeld in paragraaf 1 op de 
eigenaar. Indien de eigenaar of huurder een maatschappij is, vallen deze verplichtingen op 
hem die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van deze maatschappij, tenzij hij 
uitdrukkelijk daarvoor een andere verantwoordelijke persoon heeft aangeduid. Is het gebouw 
een appartementsgebouw, dan berusten deze verplichtingen op dezen die op het gelijkvloers 
woonachtig zijn, of op de laagste bewoonde verdieping, indien het gelijkvloers onbewoond is, 
tenzij het reglement van inwendige orde een andere verantwoordelijke daartoe heeft 
aangeduid. 
 
§3 De eigenaar en/of huurder van een grond palend aan de openbare weg en voor dewelke 
een voetpad of een verhoogde berm is aangelegd, dient deze in zodanige staat te 
onderhouden dat het gebruik ervan door de voetgangers op geen enkele wijze gehinderd 
wordt, zelfs niet door onkruid, aanplantingen of gewassen die op zijn grond staan. 
 
Artikel 105:  
Het is verboden, huishoudelijke afvalstoffen, afbraakmateriaal, wrakken, allerhande goederen 
of voorwerpen die de reinheid van de omgeving benadelen en/of een gevaar zijn voor de 
openbare gezondheid, te verzamelen en op te stapelen op binnen- en achterplaatsen, in 
kelders, in bijgebouwen, in stallen, enz. Deze bepaling geldt niet voor de industriële 
inrichtingen wat het industrieel afval betreft en voor de landbouwuitbatingen wat het mest 
betreft, voor zover voldaan is aan de eventuele vergunningsplicht opgelegd door de hogere 
overheid. 
 
Artikel 106 (G.A.S): 
§ 1. De goede staat van onbebouwde gedeelten van eigendommen of braakliggende terreinen 
moet op ieder moment gewaarborgd zijn door de eigenaar, huurder , bewoner, gebruiker of 
elke andere verantwoordelijke ervan, wat inhoudt dat ervoor dient gezorgd te worden dat de 
begroeiing de openbare reinheid niet in het gedrang brengt en dat het terrein afvalvrij wordt 
gehouden. 
§2. Tevens moeten ze er voor zorgen dat het terrein  vrijgehouden wordt van onkruid zodat  
de zaadvorming van deze planten geen hinder kan vormen voor de omwonenden.   
 
 

HOOFDSTUK 4 : OPENBARE VEILIGHEID 

 
Afdeling 1 : Brand, brandpreventie en rampen 

Onderafdeling 1 : Maken van vuur 
 
Artikel 107 (GAS):  
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Onverminderd de bepalingen van artikel 89 van het veldwetboek , artikel 99 van het 
Bosdecreet en de bepalingen van Vlarem 6.11 Titel II, is het verboden teer, pek, rubber of 
andere stoffen en producten, die een sterk ruikende of prikkelende geur en / of  rook 
verspreiden, te verbranden. 
 
Artikel 108: 

§ 1.Het maken van een open vuur in de woning is verboden. 
§ 2. Alle verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten aangesloten 
zijn op een schoorsteen of op een speciale inrichting voor de afvoer van de 
verbrandingsgassen. 
 

Artikel 109: 
Ter preventie van brandgevaar of burenhinder zijn de eigenaars, bewoners of gebruikers van 
gebouwen of woningen verplicht schouwen, schoorstenen, of andere constructies die rook of 
vuur naar buiten leiden in behoorlijke staat te houden.  
 
Artikel 110: 
Het is verboden deze schouwen, schoorstenen of andere constructies door het vuur te 
reinigen. 
 
Artikel 111: 
Het is verboden in gebouwen of ruimtes waar stro, hooi, petroleum of andere gemakkelijk 
brandbare of ontvlambare stoffen of producten voorhanden liggen, enig vuur te maken of 
toestellen te gebruiken die brand of ontploffing kunnen veroorzaken of bevorderen. Als 
uitzondering geldt enkel de schriftelijke toestemming met beschrijving van de toestellen of 
vuren,afgeleverd door de officier-dienstchef van de brandweer, als vervanger van de 
burgemeester. 
 
Artikel 112: 
De hydranten moeten altijd vrij blijven en gemakkelijk toegankelijk zijn. 
Het is verboden de op de gevels of op andere plaatsen aangebrachte tekens die 
waterbevoorradingspunten of afsluitkranen voor aardgas aanwijzen, te veranderen, te 
beschadigen, te verwijderen of onzichtbaar te maken. 
 
 

Onderafdeling 2 : Verplichtingen in geval van brand, overstroming en andere gevaren 
 
Artikel 113 : Diegenen die een brand, overstroming, ontploffing of instorting opmerken of een 
nakend gevaar hiervan vaststellen, moeten dit onmiddellijk meedelen aan de hulpdiensten. 
 
Artikel 114: 
           §1. Bij brand is elkeen verplicht aan de bevoegde hulpdiensten toegang te verlenen 
tot zijn perceel, gebouw, woning of aanhorigheden, indien dit noodzakelijk is om de brand te 
bestrijden of andere gevaren in verband met de brand, te voorkomen of te verhelpen. 
  
 §2. Bij weigering of afwezigheid van de bewoners worden de deuren of toegangen 
opengebroken of verwijderd met alle mogelijke middelen, mits de schade tot een minimum te 
beperken. Zij die daartoe overgaan zullen verslag opstellen betreffende hun handelingen met 
aanduiding van de aangebrachte schade en dit binnen de vijf dagen overmaken aan de 
burgemeester. 
 
 §3. Al wie erom verzocht wordt door de hulpdiensten moet alle nodige en mogelijke 
hulp verschaffen voor het bestrijden van de brand, het brandgevaar of het gevaar in verband 
met de brand. 
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 §4. Alle personen die niet noodzakelijk zijn voor het bestrijden van de brand of het 
brandgevaar of niet aangezocht worden zoals voorzien in paragraaf 3 verwijderen zich van de 
plaats van de brand zoals aangeduid door de hulpdiensten. 
 
 §5. Deze voorschriften gelden ook voor andere rampen, zoals overstromingen, 
instortingen, ontploffingen, enz. 
 
 
Onderafdeling 3 : Brandpreventie en bestrijding in inrichtingen gewoonlijk voor het 
publiek toegankelijk 
 
Terminologie 
 
Artikel 115: 
De in deze onderafdeling gebruikte terminologie is analoog aan bijlage 1 “Terminologie” van 
het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie 
van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) 
en latere wijzigingen. 
 
Artikel 116: 
Met oppervlakte wordt in deze onderafdeling bedoeld,: de afmeting die binnen de muren van 
de lokalen waar het publiek gewoonlijk toegang heeft (aanhorigheden zoals toiletten, 
vestiaires e.a. niet inbegrepen) gemeten wordt, zonder aftrek van de oppervlakte bezet door 
toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen. 
Met verzekering objectieve aansprakelijkheid wordt in deze onderafdeling bedoeld , de 
verzekering afgesloten conform het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van 
de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en 
ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen (B.S. 30 augustus 1991). 
 
Toepassingsgebied 
 
Artikel 117: 
De exploitanten van alle inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn moeten, 
op eigen verantwoordelijkheid, het maximum aantal personen vaststellen dat zich gelijktijdig 
binnen de inrichting mag bevinden. De exploitant dient rekening te houden met de hieronder 
aangegeven verhoudingen: 
1. in winkels één per 3m² oppervlakte; 
2. in zalen/lokalen/restaurants/koffiehuizen waar uitsluitend zitplaatsen zijn aangebracht: het 
aantal zitplaatsen; 
3. in cafés en dansgelegenheden: drie per m² oppervlakte, toog en sanitaire ruimte niet 
inbegrepen 
 
Artikel 118: 
De hierna volgende bepalingen van deze verordening zijn van toepassing op alle inrichtingen 
die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder 
bepaalde voorwaarden toegelaten, en waar het maximum aantal gelijktijdig toegelaten 
personen 50 of meer bedraagt. 
Zij gelden niet voor: 
− inrichtingen in open lucht en tijdelijke inrichtingen zoals tenten, kermisinrichtingen,     
circussen en dergelijke; 
− voor het publiek toegankelijke inrichtingen waarvoor, uit hoofde van gevaar voor brand 
en/of paniek, een specifieke reglementering van toepassing is; 
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− gebouwen en lokalen bestemd voor erediensten; 
− musea; 
− bibliotheken; 
− kantoren. 
 
Artikel 119: 
Elke exploitant moet een schriftelijke verklaring indienen bij het gemeentebestuur betreffende 
het maximum aantal personen dat zich gelijktijdig in zijn inrichting mag bevinden. 
Het maximum aantal gelijktijdig toegelaten personen moet ook aangeduid worden bij de 
ingangen van de inrichting. 
De aanduiding heeft een formaat A5, witte achtergrond, rood omrand met zwarte opschriften 
volgens onderstaand model 
 

    

 

 

  

 MAX   

 100   

    

 
De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt de nodige maatregelen om 
overschrijding van dit aantal te voorkomen. 
 
Toegangswegen 
 
Artikel 120: 
De inrichting dient voldoende bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de brandweerdienst, 
zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen uitgevoerd worden. 
 
Materialen 
 
Artikel 121: 
Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede 
gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen noch als versiering noch als 
bouwmateriaal voor wanden, plafonds en valse plafonds, aangewend worden. 
Met versiering wordt niet de normale functionele stoffering bedoeld zoals gordijnen en 
overgordijnen, tafellinnen, vloerbekleding, behangpapier of -stof rechtstreeks geplakt op de 
wanden. 
 
De versieringen, luifels en tochtportalen moeten zodanig worden aangebracht dat zij niet 
leiden tot een opeenhoping van vuilnis, afval en dergelijke. 
 
 
Ontruiming 
 
Artikel 122: 
De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen, deuren en 
wegen die ernaartoe leiden moeten een snelle en gemakkelijke evacuatie verzekeren. 
Uitgangen leiden naar een veilige ruimte van waaruit de openbare weg bereikbaar is. 
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Artikel 123: 
Lokalen of verdiepingen van inrichtingen, waar het maximum aantal gelijktijdig toegelaten 
personen honderd of meer bedraagt, moeten over ten minste twee afzonderlijke uitgangen 
beschikken. 
Indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt, dient het aantal afzonderlijke 
uitgangen 2 + n te bedragen, waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling 
door 1000 van de maximale bezetting van de inrichting. 
Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het 
risico en de configuratie van de lokalen. 
 
Artikel 124: 
De breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die ernaartoe leiden 
moeten minstens 0,80 m bedragen. 
De voorgaande bepaling is niet van toepassing op de doorgangen tussen de kassa's van 
zelfbedieningszaken van de kleinhandel. 
 
Artikel 125: 
Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of op ondergrondse verdiepingen lokalen heeft 
die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, moeten deze met vaste trappen uitgerust 
zijn. 
Verdiepingen waar het maximum aantal gelijktijdig toegelaten personen honderd of meer 
bedraagt, moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door ten minste twee afzonderlijke 
trappen. 
Verdiepingen waar het maximum aantal gelijktijdig toegelaten personen vijfhonderd of meer 
bedraagt, moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door ten minste drie afzonderlijke 
trappen. 
Het minimum aantal trappen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het 
risico en de configuratie van de lokalen. 
 
Artikel 126: 
De breedte, in centimeters uitgedrukt, van uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die 
naar een deur leiden moet gelijk zijn aan het aantal personen die geacht worden ervan 
gebruik te maken ingeval van ontruiming. 
De totale breedte van de trappen moet gelijk zijn aan het aantal personen die geacht worden 
ervan gebruik te maken om de uitgangen van de inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 
1,25 voor dalende trappen en met 2 voor stijgende trappen. 
Bij de berekening van de breedte gaat men ervan uit dat alle personen die zich op een 
bepaalde verdieping bevinden samen op de eerstvolgende verdieping aankomen en dat die 
verdieping ondertussen ontruimd is. 
 
Artikel 127: 
Om aan de eisen van artikel 125 en 126 te voldoen: 
− komen roltrappen, evenals hellende vlakken waarvan de helling groter is dan tien ten 
honderd, niet in aanmerking; 
− moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20cm, 
een optrede van maximum 18cm en een helling van maximum 75% (maximale hellingshoek 
37°). 
Wenteltrappen kunnen toegestaan worden mits hun aantrede op de looplijn minimum 24cm 
bedraagt. 
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Artikel 128: 
De trappen moeten aan beide zijden uitgerust zijn met leuningen. Voor de trappen met een 
nuttige breedte kleiner dan 1,20m is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor 
het vallen. 
De roltrappen moeten zowel aan het begin als aan het einde kunnen stilgelegd worden. 
 
Artikel 129: 
In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen 
hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek. 
Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die een 
vlotte evacuatie in gevaar kunnen brengen of vertragen. 
De exploitant zorgt ervoor dat de winkelwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden 
gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen. 
 
Artikel 130: 
De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin 
opendraaien. 
Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen geval vergrendeld of met een 
sleutel gesloten worden. 
Uitgangsdeuren, die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar 
binnen open en moeten tijdens de openingsuren van de inrichting permanent en vergrendeld 
open blijven. Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder type, die bij 
gewone druk alleen naar binnen kunnen draaien maar bij sterkere druk ook naar buiten 
kunnen draaien: die hoeven niet permanent en vergrendeld open te blijven tijdens de 
openingsuren van de inrichting. 
De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen 
opendraaien. 
Draaideuren en draaipaaltjes, zelfs in de binnen gelegen uitgangswegen geplaatst, zijn slechts 
toegelaten als aanvulling van de deuren en doorgangen die vereist zijn in toepassing van de 
bepalingen vervat in voorgaande artikelen. 
Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden mits zij, bij het uitvallen van de 
energiebron die de deur in werking stelt of bij een ander defect, vanzelf in open stand worden 
gebracht en de totale breedte van de deuropening vrijmaken. 
 
Artikel 131: 
Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te 
plaatsen op de trappen en wegen, in uitgangswegen en uitgangen en aan de deuren die 
ernaartoe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen. 
 
Artikel 132: 
De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen 
betreffende de veiligheids – en gezondheidssignalering op het werk. 
De exploitant moet de zichtbaarheid van de reddingsborden verzekeren, zowel door de 
normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. De reddingsborden moeten vanuit alle 
delen van de lokalen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn goed waarneembaar 
zijn. 
 
Artikel 133: 
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 
merkteken dragen. 
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Liften 
 
Artikel 134: 
De liftmachinekamer dient gecompartimenteerd te zijn. De binnenwanden moeten een 
brandweerstand (Rf) van minstens 1 uur hebben. De deur(en) in deze wanden moet(en) 
zelfsluitend zijn met een Rf van ten minste een half uur. 
 
Artikel 135: 
De liftmachinekamer moet ten allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn. De nodige middelen 
dienen voorhanden te zijn om personen, in de lift opgesloten, te kunnen ontzetten. 
 
Verlichting 
 
Artikel 136: 
De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. 
Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron. 
 
In de inrichtingen moet een veiligheidsverlichting worden aangebracht met een voldoende 
lichtsterkte om een veilige ontruiming te verzekeren. 
Deze veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het 
uitvallen van de normale verlichting; zij moet ten minste één uur zonder onderbreking kunnen 
functioneren. 
 
Verwarming van de lokalen 
 
Artikel 137: 
In verband met de verwarmingsinstallaties moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 
genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. 
Zo moeten onder meer de verwarmingstoestellen zodanig opgevat en opgesteld zijn, dat ze 
voldoende veiligheidswaarborgen bieden. 
 
Artikel 138: 
De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen 
aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer van de verbrandingsproducten. 
Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte, noch recipiënten met vloeibare 
brandstoffen zijn toegelaten in de lokalen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn. 
 
Artikel 139: 
De stookinstallatie van de centrale verwarming en de brandstoffenvoorraad moeten elk in een 
afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd. 
De binnenwanden van die lokalen moeten een Rf van ten minste één uur hebben, de deur(en) 
in deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van ten minste een half uur. De eis van 
compartimentering van de stookplaats vervalt indien het totaal nuttig warmtevermogen van 
de stookinstallatie kleiner is dan 30kW. 
 
Artikel 140: 
De toevoerleiding tussen het lokaal waarin de brandstoffenvoorraad zich bevindt en de 
stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Zij moet ten minste één 
afsluitkraan hebben op een veilige en gemakkelijke bereikbare plaats. 
 
Artikel 141: 
De brandstoffenvoorraad voor vloeibare brandstoffen dient ingekuipt conform de Vlarem 
wetgeving. 
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Artikel 142: 
Op de gastoevoerleiding dient buiten het gebouw een afsluiter aangebracht. 
De afsluiter dient doeltreffend aangeduid te zijn. 
 
Artikel 143: 
Opslag van recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas is verboden in de 
kelderverdieping. De opslag moet geschieden in de open lucht ofwel in een daartoe bestemd 
en behoorlijk verlucht lokaal. 
 
Brandbestrijdingsmiddelen 
 
Artikel 144: 
In akkoord met de brandweer dient de exploitant voldoende brandbestrijdingsmiddelen aan te 
brengen.  
In de inrichting dienen ten minste twee bluseenheden, aangepast aan het risico en conform 
de Belgische normen, aanwezig te zijn. 
In de onmiddellijke nabijheid van frituurketels moet een goed afsluitend metalen deksel 
beschikbaar zijn. 
Daar waar met open vlam wordt gewerkt moet een “branddeken” beschikbaar zijn. 
 
Artikel 145: 
Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen de 
vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig 
verdeeld zijn. 
Het brandbestrijdingsmaterieel moet onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 
 
Artikel 146: 
Vanuit de inrichting moet de melding van de ontdekking of van de detectie van een brand 
onverwijld aan de brandweerdiensten kunnen overgemaakt worden. De oproepnummers van 
de hulpdiensten dienen duidelijk zichtbaar aangebracht te zijn in de inrichting. 
 
Artikel 147: 
Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden. 
Sommige personeelsleden, vooraf aangeduid omwille van de permanentie en de aard van hun 
functies, moeten geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de 
ontruiming van de inrichting. 
 
Artikel 148: 
De maatregelen dienen getroffen om brandrisico's verwekt door het roken, te weren. 
Asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn. Zij dienen 
geledigd in een metalen recipiënt, voorzien van een goed afsluitend metalen deksel of van het 
type "vlamdovend". 
 
Artikel 149: 
In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen 
of producten vergaard worden. 
 
Controles, veiligheidsregister, plannen, waarschuwing en alarm, afscheiding 
 
Artikel 150: 
De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien, hetzij door een gekwalificeerd 
persoon (GP), hetzij door een externe dienst voor technische controles (EDTC): 
 

Installatie Controleorgaan Periodiciteit 
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liften EDTC conform KB 

roltrappen EDTC jaarlijks 

verwarming en rookkanalen GP jaarlijks 

hoogspanning EDTC jaarlijks 

alarm/branddetectie GP jaarlijks 

brandbestrijdingsmiddelen GP jaarlijks 

filters en kokers van dampkappen GP jaarlijks 

veiligheidsverlichting GP jaarlijks 

dichtheidsproef gasinstallatie GP 5-jaarlijks 

laagspanning EDTC 5-jaarlijks 

 
De installaties dienen bij elke wijziging aan de inrichting die de veiligheid kan beïnvloeden 
steeds aan een nieuwe controle onderworpen te worden. 
 
Artikel 151: 
In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen van de burgemeester en de 
bevoegde ambtenaren. In dit veiligheidsregister worden alle attesten van de controles uit 
artikel 150, verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid en vergunningen bewaard. 
Aan de brandbestrijdingsmiddelen dient een controlekaart de data van controle te bevestigen. 
Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle dient de exploitant onmiddellijk het passend 
gevolg te geven. 
 
Artikel 152: 
Een duidelijk leesbaar en overzichtelijk plan van de kelderverdiepingen dient uitgehangen in 
de onmiddellijke nabijheid van de trappen die ernaartoe leiden. Dit plan, op schaal getekend, 
duidt de verdeling en de bestemming aan van de lokalen evenals alle andere voor de 
brandweer nuttige inlichtingen. Dit plan dient actueel te zijn. 
 
Artikel 153: 
Uitgestrekte inrichtingen en inrichtingen die meerdere verdiepingen van een gebouw beslaan, 
moeten uitgerust zijn met een passende waarschuwings- en alarminstallatie. 
 
Artikel 154: 
Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn en die elkaar niet aanvullen 
moeten, met inbegrip van hun trap(pen), uitgangsweg(en), uitgang(en), deur(en) en wegen 
die er naartoe leiden, afzonderlijk beschouwd worden. De onderlinge scheidingswanden 
moeten een Rf van ten minste één uur hebben en de deur(en) in deze binnenwanden 
moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van ten minste een half uur. 
 
Bijkomende voorschriften inzake het inrichten, herinrichten en oprichten van inrichtingen waar 
het publiek gewoonlijk toegang heeft. 
 
Artikel 155: 
1. De scheidingswanden van lokalen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn – met 
inbegrip van aanhorigheden zoals aanrechtkeukens, muurkasten en lokalen die als 
drankopslagplaats gebruikt worden – en hun uitgangen, met de overige delen van het 
gebouw, dienen een Rf van ten minste één uur te hebben. De deur(en) in deze 
scheidingswanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf. van ten minste een half uur. 
2. De plafonds en valse plafonds dienen te voldoen aan de bepalingen opgenomen in het 
Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van 
brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en 
latere wijzigingen. 
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3. De bekledingen voor de vloer, verticale wanden, plafonds en valse plafonds dienen te 
voldoen aan de bepalingen van bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot 
vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de 
nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en latere wijzigingen. 
 
Inspectie, vrijstellingen en administratieve maatregelen 
 
Artikel 156: 
De exploitant, en bij diens afwezigheid zijn aangestelde, zal het publiek niet tot de inrichting 
toelaten dan na zich telkens ervan te hebben vergewist dat aan de voorschriften van deze 
verordening voldaan is. 
De burgemeester, het personeel van de brandweer en het personeel belast met de inspectie 
hebben ten allen tijde vrije toegang tot de in artikel 49 bedoelde inrichtingen. 
De exploitant is verplicht het bewijs te leveren dat de voorschriften van de artikelen van deze 
verordening zijn nageleefd. 
 
De exploitant is ertoe gehouden, zo snel mogelijk en ten minste één maand op voorhand, aan 
de burgemeester schriftelijk kennis te geven van de opening van een inrichting waar het 
publiek gewoonlijk toegang heeft in de zin van artikel 49. 
 
In verband met de voorschriften van deze verordening kan de burgemeester steeds afwijking 
verlenen. De vraag tot het verkrijgen van een afwijking gebeurt met een gemotiveerd 
verzoek. Wanneer een afwijking wordt toegestaan moet de exploitant de aanvullende 
voorzorgsmaatregelen die door de burgemeester worden opgelegd, treffen. Bij uitbreiding 
en/of verbouwing vervalt de afwijking. 
 
Onverminderd de voorschriften van deze verordening, neemt de exploitant al de 
veiligheidsmaatregelen door de omstandigheden aangewezen om: 
- het ontstaan van een brand te voorkomen; 
- elk begin van brand op te sporen en de uitbreiding ervan te verhinderen; 
- de hulpdiensten te alarmeren; 
- zowel de redding van de personen als de bescherming van de goederen in geval van brand 
te vergemakkelijken. 
 
De burgemeester kan steeds bijkomende maatregelen opleggen. 
 
Afdeling 2. : Gebouwen 
 
Artikel 157: Wanneer een gebouw, een muur of een ander bouwwerk, in bouwvallige toestand 
verkeert en een gevaar betekent voor de openbare veiligheid, kan de burgemeester deze 
toestand laten vaststellen door een deskundige die proces-verbaal opstelt betreffende de 
bouwvallige toestand en de nodige maatregelen voor versteviging, herstel of afbraak 
beschrijft. 
 
Artikel 158: Indien uit een proces-verbaal, waarvan sprake in artikel 157, blijkt dat wegens het 
gevaar, dringende maatregelen moeten worden genomen, neemt de burgemeester een 
besluit, waarbij aan de eigenaar bevel wordt gegeven om, binnen de tijd welke de 
burgemeester bepaalt, over te gaan tot de voorgeschreven verstevigings- of 
herstellingswerken of tot de afbraak. 
Bestaat er geen onmiddellijk gevaar, dan kan de burgemeester een besluit nemen, zoals 
voorzien in vorige alinea, waarin bij het bepalen van de termijn voor het uitvoeren van de 
nodige werken, rekening wordt gehouden met de graad van bouwvalligheid of gevaar.  De 
plaatsbeschrijving moet worden betekend aan betrokkene die binnen de 30 kalenderdagen 
zijn opmerkingen kan laten kennen. 
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Artikel 159: Indien binnen de gestelde termijn, geen behoorlijk gevolg wordt gegeven aan de 
voorgeschreven maatregelen, doet de burgemeester van ambtswege op kosten van de 
eigenaar de nodige werken uitvoeren, desnoods beveelt hij de afbraak. 
Artikel 159 bis (G.A.S enkel in Erpe-Mere GR 27.03.2018): Het is vanaf 1 januari 2018 
verboden om een woning waarvan de eerste ingebruikname dateert van minstens 70 jaar 
eerder (1948) te verhuren of te huur of ter beschikking te stellen als hoofdverblijfplaats of 
met het oog op de huisvesting van een of meer studenten zonder een geldig 
conformiteitsattest. Vanaf 1 januari 2021 geldt dit verbod voor huurwoningen met een eerste 
ingebruikname van minstens 50 jaar eerder (1971), vanaf 1 januari 2024 voor huurwoningen 
met een eerste ingebruikname van minstens 30 jaar eerder (1994) en vanaf 1 januari 2026 
voor alle huurwoningen ouder dan 20 jaar te rekenen vanaf de eerste ingebruikname. Voor de 
eerste ingebruikname wordt gekeken naar de datum van de eerste inschrijving in het 
bevolkingsregister van de gemeente. 

 
Afdeling 3 : Speelpleinen of speelterreinen toegankelijk voor het publiek 
 
Artikel 160: 
Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van 
burgemeester en schepenen om de gemeentelijke speelpleinen te betreden met: 

a) honden, ongeacht of deze al dan niet begeleid zijn met uitzondering van 
geleidehonden; 

b) voertuigen. 
 
Artikel 161:  
Bezoekers aan de gemeentelijke speelpleinen zijn gehouden hun fietsen of bromfietsen in de 
eventueel voorziene rekken of stallingen te plaatsen. 
 
Artikel 162:  
Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van  het college van burgemeester en schepenen 
is het verboden op de speelpleinen koopwaren uit te stallen, te leuren of te verkopen, 
schouwspelen te vertonen of muziekuitvoeringen te houden. 
 
Artikel 163: 
Speeltuigen, speelvijvertjes en zandbakken in de gemeentelijke speelpleinen zijn uitsluitend 
ter beschikking van kinderen onder de 13 jaar. Het is verboden de kinderen in het gebruik van 
de speeltuigen, zandbakken en speelvijvertjes te hinderen. 
 

 

HOOFDSTUK 5 : OPENBARE RUST. 
 
Afdeling 1 : Carnaval /Maskers  
 
Artikel 164 (GAS): 
Het is verboden om zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, 
zodat men niet herkenbaar is. 
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen 
begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar 
zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of naar aanleiding van  feestactiviteiten.( art 563 
bis SWB) 
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Artikel 165  (GAS) :   
Er mogen tijdens de carnavaldagen geen voorwerpen gedragen worden die als wapen kunnen 
gebruikt worden. Niemand mag een vermomming dragen die van aard is de openbare orde te 
storen. Gemaskerde of vermomde personen mogen geen vlugschriften uitdelen of 
verspreiden. 
 
Artikel 166 (GAS) :  
Tijdens de carnavaldagen is het verboden om spuitbussen, die kunnen bevuilen, bij zich te 
hebben of te verkopen. 
 
 
Afdeling 2 : Uitvliegen van duiven 
 
Artikel 167:  
Het is verboden alle soorten duiven welke niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen 
tussen 7 en 18 uur op zaterdagen, zon- en feestdagen en dit vanaf 01 april tot en met de 
laatste zondag van de maand oktober. 
 
Artikel 168:  
Ingeval van overmacht - bv. slecht weer of andere oorzaken - waarbij de vluchten niet op de 
vermelde dagen worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag en zijn de 
deelnemende liefhebbers verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op de vermelde 
datum werden gelost. 
 
Artikel 169:  
Elke handeling die de deelnemende liefhebber schade kan toebrengen is ten allen tijde 
verboden. Door schadelijke handelingen dient te worden verstaan: alle middelen die worden 
aangewend om duivenliefhebbers opzettelijk te benadelen en/of die de duiven kunnen doen 
op- of afschrikken. 
 
 
Afdeling 3 : Kermissen, feestelijkheden en markten 
 
Artikel 170 :  
Het opstellen van foorinrichtingen, danstenten en andere vermakelijkheden, buiten de 
tijdstippen of plaatsen vermeld in de bijlage met de kermisdagen is onderworpen aan een 
voorafgaande en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 171:  
Bij het opstellen van hun inrichtingen is het de foorkramers verboden de kerkingangen alsook 
de toegangen bestemd voor de gevestigde handelaars af te sluiten of hoe dan ook te 
belemmeren. 
 
Artikel 172:  
De foorkramers van de vermakelijkheden zullen hun inrichtingen of toestellen moeten 
opzetten volgens de aanduidingen hun aangegeven op de grond of volgens de aanwijzingen 
van de bevoegde ambtenaar. Zij mogen de door hen vooraf opgegeven afmetingen niet 
overschrijden. 
 
Artikel 173:  
Het plaatsen van gelijk welke wagens, zelfs woonwagens, buiten de algemene 
grensafbakening van de foor moet gebeuren zoals aangeduid door de bevoegde ambtenaar. 
De foorkramers moeten het foorterrein verlaten de dag na het beëindigen van de 
feestelijkheden. De burgemeester kan deze termijn verlengen. 
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Artikel 174:  
In geval van ernstige ordeverstoring door de foorkramers kunnen de betrokkenen onmiddellijk 
bij bevel van de burgemeester tot ontruiming worden verplicht. 
 
 
Afdeling 4. Geluidshinder   
 
Artikel 175 (G.A.S.): 
§1. Onverminderd andere wettelijke bepalingen is elk gerucht of rumoer bij dag of nacht, 
zonder noodzaak veroorzaakt of te wijten aan een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg en van 
aard om de rust van de inwoners te storen  verboden. Het stemgeluid van spelende kinderen 
is niet als overlast te beschouwen.( art 561 1°SWB –  bij nacht) 
§2. Het geluid is als noodzakelijk te aanzien wanneer dit het gevolg is van werken: 

• aan de openbare weg aan openbare waterlopen, openbare gebouwen of 
nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toelating van de bevoegde overheid; 

• uitgevoerd tussen 7.00 en 19.00 uur, behalve op zon- en feestdagen, waarvoor de 
eventuele voorgeschreven toelating werd verleend door de bevoegde overheid en 
waarbij de nodige voorzorgen werden getroffen om overdreven lawaai te vermijden; 

• die zeer dringend en onverwijld dienen te gebeuren. 
 
Artikel 176:  
§ 1 Het College van burgemeester en schepenen kan op basis van Vlarem II hoofdstuk 6.7 en 
in afwijking op artikel175 §1  schriftelijk en voorafgaand bij vergunning toelating verlenen aan 
de organisatoren van de niet- ingedeelde muziekactiviteiten van Vlarem II om bij bepaalde 
gelegenheden zoals kermissen, carnavals, muziekfestivals, fuiven en andere bijzonder feesten 
of festiviteiten muziek te maken.  
§ 2 De aanvraag tot het bekomen van de toelating vermeld in §1  dient  minstens 14 dagen 
op voorhand schriftelijk aangevraagd te worden aan het college van burgemeester en 
schepenen 
§3 (G.A.S) De organisatoren dienen zich te schikken naar de eventuele beperkende 
maatregelen die hun werden opgelegd in de vergunning. 
 
Artikel 177 (G.A.S):  
Het is verboden aan deuren te bellen of te kloppen met het inzicht de bewoners lastig te 
vallen, te verontrusten of te plagen. 
  
Artikel 178 (G.A.S):  
Het is verboden alarmsignalen na te bootsen of andere dergelijke seinen door politie of 
andere openbare diensten gebruikt. 
 
Artikel 179 (G.A.S):  
Mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester is het gebruik 
toegelaten van al dan niet automatische alarmkanonnen en gelijkaardige toestellen die 
worden gebruikt om vogels af te schrikken indien deze toestellen gebruikt worden op meer 
dan 300 meter van de dichtstbijzijnde woning, deze van de gebruiker uitgezonderd, en mits 
het gebruik ervan gegrond is. Bedoelde toestellen mogen slechts gebruikt worden tussen 7.00 
en 19.00 uur en moeten zodanig zijn afgesteld dat de tijd tussen twee opeenvolgende 
ontploffingen minstens 15 minuten bedraagt. 
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Artikel 180 (G.A.S):  
Het gebruik in openlucht van grasmaaiers, aangedreven door verbrandings- of 
ontploffingsmotoren, evenals cirkel- of kettingzagen, is verboden tussen 21.00 en 7.00 uur, 
alsook op zon- en feestdagen. 
 
Artikel 181 (G.A.S):  
De bezitters en eigenaars van honden moeten de nodige maatregelen treffen om langdurig 
hinderlijk blaffen of huilen te verhinderen. 
 
Artikel 182 (G.A.S.):  
Het aanwenden van geluidversterkende apparaten voor publiciteit op een openbare plaats, 
alsook op het privaat domein hoorbaar op de openbare plaats, is verboden van 1 oktober tot 
31 maart van 19:00 uur tot 9:00 uur en van 1 april tot 30 september van 22:00 uur tot 9:00 
uur en op gelijk welk tijdstip in een zone van 100 meter rond hospitalen, klinieken, 
rustoorden, scholen tijdens de lesuren, en religieuze gebouwen tijdens de erediensten. 
Het voeren van verkiezingspropaganda valt niet onder de bepalingen van dit artikel. Deze 
materie wordt geregeld in hoofdstuk II, afdeling 16.  
 
Afdeling 5. Begraafplaatsen   
 
Artikel 183 (G.A.S):  
De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek van zonsopgang tot zonsondergang, 
behoudens afwijkingen vastgesteld door de burgemeester. 
 

HOOFDSTUK 6 : OVERTREDINGEN TEGEN PERSONEN  

 
Artikel 184 (G.A.S):   
Het is verboden opzettelijk slagen of verwondingen toe te brengen (art 398 SWB); 
 
 
Artikel 185 (G.A.S) :  
Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden worden gestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de 
feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die 
opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat 
hem kan hinderen of bevuilen ( art.563 3° SWB) 
 
Artikel 186 (G.A.S):   
Het is verboden zijn honden aan te hitsen of niet terug te houden, wanneer deze de 
voorbijgangers aanvallen of vervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt. 
 
 

HOOFDSTUK 7 : OVERTREDINGEN TEGEN EIGENDOMMEN  
 
Afdeling 1. Diefstallen   

 

Artikel 187 (G.A.S. winkeldiefstal zonder geweld of bedreigingen):   
Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt is schuldig aan diefstal. Met 
diefstal wordt gelijkgesteld, het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor kortstondig 
gebruik.(artikel 461 SWB)  
 
Artikel 188 (G.A.S):   
Het is verboden veldvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem, te roven. 
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Afdeling 2. Schending van het eigendomsrecht   
 
Artikel 189 (G.A.S):    
Het is verboden zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond te komen, erover te 
gaan of hun dieren erover te doen lopen. 
 
 
Afdeling 3. Beschadigingen  en vernielingen.   
 
Artikel 190 (G.A.S.):  
Het is verboden om  opzettelijk andermans onroerende eigendommen te beschadigen. (art 
534ter SWB) 
 
Artikel 191 (G.A.S):  
Het is verboden stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen bevuilen 
of beschadigen, tegen  voertuigen, huizen, gebouwen, en afsluitingen van een ander te 
werpen, of in tuinen en besloten erven. 
 
Artikel 192 (G.A.S.):  
Het is verboden om zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende 
goederen. (Art 534bis SWB) 
 
Artikel 193 (G.A.S):  
Het is verboden  grafsteden, gedenktekens , grafstenen, monumenten, standbeelden, 
schilderijen, kunstvoorwerpen, voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering 
bestemd zijn  en die in openbare gebouwen of op openbare plaatsen zijn geplaatst, te 
vernielen, neer te halen, of te beschadigen.  (art 526 SWB) 
 
Artikel.194 (GAS):   
Het is verboden stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, 
opzettelijk te beschadigen. (art 563 2° SWB) 
 

Artikel 195 (G.A.S.):   
Het is verboden geheel of ten dele grachten te dempen, levende of dode hagen af te hakken 
of uit te rukken, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te 
vernielen; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen 
verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of te verwijderen. (art. 545 SWB)   
 
Artikel 196 (G.A.S):  
§1. Het is verboden om kwaadwillig een of meer bomen om te hakken of zodanig te snijden, 
te verminken of te ontschorsen dat zij vergaan, of een of meer enten te vernielen, (art. 537 
SWB).  
§2. De overtreder krijgt een gemeentelijke administratieve sanctie per beschadigde boom. 
 
Artikel. 197 (G.A.S.):  
Het is verboden om buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het 
strafwetboek en buiten de gevallen van artikel 190  tot 196 van dit reglement , andermans 
roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen. (Art. 559 1°SWB) 
 
Artikel. 198 (G.A.S.):  
Het is verboden om met het oogmerk om te schaden, 
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rijtuigen, wagons en motorvoertuigen, geheel of gedeeltelijke te vernielen of  onbruikbaar te 
maken. (art 521 derde lid SWB),  
 
 
 

HOOFDSTUK 8 : STILSTAAN EN PARKEREN  
 
 
Afdeling 1: Overtredingen van eerste categorie 
 

Artikel 199 (G.A.S):  
Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden behalve: 

• op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking 
in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is; 

• op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.  
(art 22 bis 4° a. KB 1.12.1975) 
 
Artikel 200 (G.A.S):  
Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de 
verkeersborden A14 en F87 of die, op de kruispunten, alleen aangekondigd zijn door de 
verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden 
F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke 
reglementering. (Art 22 ter,1,3° KB 1.12.1975) 
 
Artikel 201 (G.A.S):  
In voetgangerszones is het parkeren verboden (art 22 sexies 1 en 2 KB 1.12.1975) 
 
Artikel 202 (G.A.S):   
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld : 

1° Rechts ten opzichte van zijn rijrichting. Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, 

mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden. 

2° Buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender 

welke berm. Indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de 
buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed 
vrijgelaten worden. Indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de 
berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden. Indien er geen bruikbare berm is, moet 
het voertuig op de rijbaan opgesteld worden.  
(Art 23.1° en 2° KB 1.12.1975) 
 
Artikel 203 (G.A.S):   
Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden : 
1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan; 
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg; 
3° in één enkele file. 
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de 
rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden. 
(Art 23.2 eerste lid 1°,2° en 3° KB 1.12.1975) 
 
Artikel 204 (G.A.S):   
Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in 
artikel 75.2 van het KB van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, opgesteld worden zonder het verkeer 
van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen 
gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°.f van ditzelfde KB. 
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(Art 23.3 KB 1.12.1975) 
 
Artikel 205 (G.A.S):  
Motorfietsen mogen op de trottoirs en, binnen de bebouwde kom, op de verhoogde bermen 
worden opgesteld, zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te 
maken. 
(art 23.4. KB 1.12.1975) 
 
Artikel 206 (G.A.S):  
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het 
duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun 
onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid : 

1° op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en 

bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de 
rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;  
2° op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen 
voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige 
bromfietsen; 
3° in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de 
naastbij gelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering; 
4° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke 
reglementering; 
5° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor 
voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer 
de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt; 
6° op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de 
hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die 
verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt);  
 (art 24 eerste lid 2°,4°,7°,8°,9° en 10° KB 1.12.1975) 
 
Artikel 207 (G.A.S):  
Het is verboden een voertuig te parkeren : 

1° op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig 

en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig 
zou verhinderen; 

2° op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of 

tramhalte aanwijst; 

3° voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken 

leesbaar op die inrij is aangebracht; 

4° op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde 

parkeerplaatsen zou verhinderen; 

5° buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het 

verkeersbord B9 is aangebracht; 

6° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het 

verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; 

7° op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2° van het KB van 

1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg 

8° op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd 

voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen; 

9° op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; 

10° buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg 

met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt; 
(Art 25.1.°,2°,3°,5°,8°,9°,10°,11°,12° en 13° KB 1.12.1975) 
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Artikel 208 (G.A.S)  
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van 
de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft. 
(Art 27.1.3 KB 1.12.1975) 
 
 
 
Artikel 209 (G.A.S):  
1°Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en 
aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te laten parkeren. 
2°Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en 
aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht 
uur na elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of 
E9d is aangebracht 
3° Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te 
laten parkeren.  
(art 27.5.1. , 5.2., 5.3. KB 1.12.1975) 
 
Artikel 210 (G.A.S):  
De parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°c) van het KB van 
1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg zijn voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door 
de personen met een handicap die houder zijn van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3. 
van ditzelfde reglement of van het door artikel 27.4.1.van ditzelfde reglement, hiermee 
gelijkgestelde document. Die kaart of dit document moet aangebracht worden op de 
binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op die 
plaatsen geparkeerde voertuig. 
(art 27 bis KB 1.12.1975) 
 
Artikel 211 (G.A.S): 
Het is verboden de verkeersborden E1, E3, E5, E7 en alle borden van het type E9 opgenomen  
in artikel 70.2.1 van het KB van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende het stilstaan en 
parkeren, niet in acht te nemen. 
(art. 70.2.1 KB 1.12.1975) 
 
Artikel 212 (G.A.S):  
Het is verboden het verkeersbord E11, opgenomen in artikel 70.3 in het KB van 1/12/1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg, niet in acht te nemen. 
(art. 70.3 KB 1.12.1975) 
 
 
Artikel 213 (G.A.S):  
Het stilstaan en parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en 
verdrijvingvakken bedoeld in  art 77.4 van het KB van 1/12/1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
(art. 77.4 KB 1.12.1975) 
 
 
Artikel 214 (G.A.S): 
Het stilstaan en parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het 
KB van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/253-art70#70.2.1.3.c
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/192-art27#27.4.3
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/192-art27#27.4.1
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het gebruik van de openbare weg, die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten 
staan. 
(art. 77.5 KB 1.12.1975) 
 
 
Artikel 215 (G.A.S): 
Het stilstaan en parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte 
vierkanten die op de grond zijn aangebracht bedoeld in artikel 77.8 van het KB van 
1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg. 
(art. 77.8 KB 1.12.1975) 
 
 
Artikel 216 (G.A.S):  
Het niet in acht nemen van de verkeersborden C3 en F 103 zoals opgenomen in het KB van 
1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg, wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie, 
wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. 
(art. 68.3 KB 1.12.1975) 
 
 
Afdeling 2: Overtredingen van tweede categorie 
 

Artikel 217 (G.A.S): 
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het 
duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun 
onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid : 
 
1° onverminderd artikel 23.4 van het KB van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg op de trottoirs en, binnen 
de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering; 
2° op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders 
van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden 
of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 
3° op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze 
oversteekplaatsen; 
4° op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke 
reglementering onder de bruggen;  
5° op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid 
onvoldoende is; 
 (Art 24 lid 1,1°,2°,4°,5° en 6° KB 1.12.1975) 
 
Artikel 218 (G.A.S):  
Het is verboden een voertuig te parkeren : 

1° op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige 

bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden; 

2° op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden; 

3° wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden; 

(art 25.1, 4°,6° en 7° KB 1.12.1975) 
 
Artikel 219 (G.A.S):   
Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien 
in artikel 70.2.1.3° c van het KB van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie 

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/188-art23
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/253-art70#70.2.1.3.c


 38 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, behalve voor de voertuigen 
gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals 
bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3. van het KB van 1/12/1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.  
(art. 25.1,14° KB 1.12.1975) 

 

 
 

HOOFDSTUK 9   :   STRAFBEPALINGEN EN PROCEDURE 
 
Afdeling 1  : Vaststelling. 
 
Artikel 220:    
Inbreuken op het politiereglement worden vastgesteld door politieambtenaren en agenten van 
politie. Inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met administratieve sancties, 
kunnen eveneens het voorwerp uitmaken van een vaststelling door de gemeenteambtenaren 
die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden die door de Koning bij een besluit vastgesteld 
na overleg in de Ministerraad zijn bepaald inzake selectie, rekrutering, opleiding en 
bevoegdheid en die daartoe door de gemeenteraad zijn aangewezen. 
 
Afdeling 2 :De gemeentelijke administratieve geldboete. 
 
Artikel 221 :   
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of 
verordeningen niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de artikelen 8 
t.e.m.14, 17 t.e.m.21, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43 t.e.m. 46, 48 ,49, 51, 
52, 60 , 61, 68 t.e.m.71, 76 t.e.m. 82, 84 t.e.m. 94, 96, 103, 106, 107, 159bis (enkel Erpe-
Mere), 164  t.e.m 166, 175 , 176 §3, 177 t.e.m. 219 en 226  van dit reglement,  gepleegd 
door een meerderjarige of een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het 
tijdstip van de feiten, bestraft  worden met een gemeentelijke administratieve geldboete, 
opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar, conform de procedure in artikel 119 bis, § 9 
tot en met 12 van de nieuwe gemeentewet.  
 
Artikel 222:   
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de 
inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De boete overschrijdt, ongeacht de 
omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van € 
350 voor meerderjarigen  die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de 
feiten en van € 175 voor minderjarigen.  Uitzondering hierop zijn de artikelen 199 tot en met 
219 waarbij het bedrag van de boete wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van 
het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie 
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. 
 
 
Afdeling 3  : Gemeentelijke administratieve schorsing of intrekking van een door 
de gemeente afgegeven toestemming of vergunning en de tijdelijke of 
administratieve sluiting van een inrichting; 
 
Artikel 223:    
Ernstige overtredingen van de bepalingen van dit reglement, in die zin dat ze een gevaar 
betekenen voor de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid, kunnen gestraft 
worden met een administratieve sanctie: schorsing of intrekking van een vergunning of 

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/192-art27#27.4.1
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/192-art27#27.4.3
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sluiting van een exploitatie. Deze administratieve sanctie wordt opgelegd door het College van 
burgemeester en schepenen, overeenkomstig artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet. 
 
Afdeling 4   : Het tijdelijk plaatsverbod (art 134 sexies Nieuwe gemeentewet, 
ingevoerd door artikel 47 van de wet van 24 juni 2013 m.b.t. GAS): 
 
Artikel 224 :  
In geval van verstoring  van de openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve 
gedragingen, of in geval van herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en verordeningen 
van de gemeenteraad gepleegd op eenzelfde plaats of ter gelegenheid van gelijkaardige 
gebeurtenissen en die een verstoring van de openbare orde of een overlast met zich 
meebrengen, kan de burgemeester beslissen om overeenkomstig artikel 134 sexies N.G.W 
over te gaan tot het opleggen van een tijdelijk plaatsverbod van een maand, tweemaal 
hernieuwbaar. 
 
 
Artikel 225 :  
Onder tijdelijk plaatsverbod wordt verstaan, het verbod binnen te treden in één of meerdere 
duidelijke perimeters van plaatsen die als toegankelijk voor het publiek worden bepaald, 
gelegen binnen een gemeente, zonder evenwel het geheel van het grondgebied te beslaan. 
 
 
Artikel 226 (G.A.S):  
In geval van niet-naleving van het tijdelijk plaatsverbod, kan worden overgegaan tot het 
opleggen van een administratieve geldboete zoals voorzien in de wet van 24 juni 2013 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
 
 
Afdeling 5   : De lokale bemiddeling: 
 
Artikel 227 (GAS) :  
1° Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties kan de sanctionerend ambtenaar een aanbod van lokale bemiddeling voorstellen, 
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 en dit op en vrijwillige en vertrouwelijke wijze. 
 
2° De lokale bemiddeling wordt gevoerd door een bemiddelaar die beantwoordt aan de 
minimale voorwaarden die door de Koning worden bepaald, hierna genoemd de bemiddelaar, 
of door een gespecialiseerde en door de gemeente erkende bemiddelingsdienst, 
overeenkomstig de door het Koninklijk besluit van 28 januari 2014 bepaalde voorwaarden en 
nadere regels.  
 
3°De procedure en de nadere regels van deze lokale bemiddeling zijn als volgt:  
Het bemiddelingsaanbod is verplicht van toepassing voor minderjarige overtreders die op het 
ogenblik van de feiten de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.   
Voor meerderjarige overtreders is de toepassing van de bemiddelingsprocedure facultatief. De 
sanctionerende ambtenaar beoordeelt hierbij of het opstarten van de bemiddelingsprocedure 
wenselijk en nuttig is. De overtreder dient echter in te stemmen met de bemiddeling en het 
slachtoffer moet geïdentificeerd zijn.  
De vader moeder, voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarigen, kunnen op 
hun verzoek de minderjarige begeleiden bij de  bemiddeling 
Wanneer de sanctionerende ambtenaar het welslagen van de bemiddeling vaststelt, kan hij 
geen administratieve boete meer opleggen. 
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In geval van weigering van het aanbod of falen van de bemiddeling, kan de sanctionerende 
ambtenaar een administratieve geldboete opleggen. 
 
 
Afdeling 6  : Politiestraffen: 
 
Artikel 228:   
Inbreuken op de artikelen van dit reglement behoudens deze voorzien van een gemeentelijke 
administratieve sanctie , opgesomd in artikel 225 , worden bestraft met politiestraffen. 
 
 
 


