ALGEMEEN GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT
Hoofdstuk 1 – Bepalingen inzake gebouwen en lokalen

Afdeling 1 - Gebouwen en lokalen

1. TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1
par. 1

De bepalingen van deze verordening zijn van toepassing op alle gebouwen, lokalen
of plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart
toegang heeft, en waar 50 personen of meer kunnen aanwezig zijn.
Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term ‘de
instelling’.

par. 2

In handelsinrichtingen, die niet opgenomen zijn in de lijst van de gevaarlijke,
ongezonde of hinderlijke inrichtingen, wordt het maximum toegelaten aanwezigen
als volgt bepaald:
 ondergrondse verdiepingen : één persoon per 6 m² totale oppervlakte;
 gelijkvloerse verdiepingen : één persoon per 3 m² totale oppervlakte;
 bovenverdiepingen
: één persoon per 4 m² totale oppervlakte.
In cafés, restaurants, bars, dancings, verbruikssalons, vergaderzalen,
conferentiezalen en feestzalen, gebouwen voor de eredienst en soorgelijke
instellingen, wordt het maximum toegelaten aanwezigen bepaald op één persoon
per vierkante meter totale oppervlakte van de instelling.
In zalen voor schouwspelen en andere, waar vaste zetels zijn aangebracht, is het
maximum aantal aanwezigen gelijk aan het aantal zitplaatsen.
Wanneer het aantal toegelaten aanwezigen niet op absolute wijze kan worden
bepaald overeenkomstig de hierboven gestelde criteria, wordt dit aantal vastgesteld
door de exploitant. Zijn beslissing moet goedgekeurd worden door de Burgemeester
of diens afgevaardigde.
In elk geval moet het maximaal toegelaten aantal aanwezigen, berekend volgens dit
artikel, aan de Burgemeester meegedeeld worden en vermeld worden in het
veiligheidsregister dat in iedere instelling voorhanden moet zijn. Het moet tevens
worden aangeduid op een bordje, dat duidelijk leesbaar en voor iedereen zichtbaar
door de zorgen van de uitbater in de instelling wordt aangebracht.

par. 3.

Behoudens uitdrukkelijke afwijking wordt aan de in deze verordening gebruikte
termen, zoals weerstand tegen brand, niet-brandbaarheid, ontvlambaarheid en
voortplantingssnelheid van de vlammen, de betekenis toegekend die eraan wordt
gegeven in de N.B.N.713.010, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 4 april 1972.
De bepaling van de graad van weerstand tegen brand geschiedt overeenkomstig de
N.B.N.713.020, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 maart 1969.

2. WEERSTAND TEGEN BRAND, BRANDBAARHEID, ONTVLAMBAARHEID EN
VLAMVOORTPLANTINGSSNELHEID
Artikel 2
par. 1

Een weerstand tegen brand van ten minste één uur is vereist voor volgende
bouwelementen:
 dragende elementen van het gebouw, inzonderheid de muren, kolommen, balken
en vloeren

 de bouwelementen die de trapzalen vormen
 de trappen, die bovendien uit metselwerk, beton of andere bouwmaterialen die
niet brandbaar zijn moeten vervaardigd zijn
 muren, vloeren en plafonds van de stookplaatsen, van de lokalen waar zich hetzij
de brandstofvoorraad hetzij de teller van de gasleiding bevindt, deze lokalen
zullen afgesloten
zijn met een zelfsluitende en rookdichte deur, met eveneens een weerstand
tegen brand van één uur.
par. 2

Een weerstand tegen brand van ten minste een half uur is vereist voor volgende
bouwelementen:
 niet-dragende muren en wanden
 wanden en al de bijhorigheden van kokers, zoals ondermeer kokers voor
leidingen en vuilstortkokers
 deuren die verbinding geven tussen de wel en de niet voor het publiek
toegankelijke lokalen.

Artikel 3
par. 1

De plafonds, de valse plafonds en hun ophangingselementen moeten:
 bij brand een stabiliteit van ten minste een half uur bezitten
 vervaardigd zijn uit of bekleed zijn met een materiaal dat niet brandbaar is.

par. 2

Voor de vast bevestigde bekledingen gelden volgende voorschriften:
 De aan verticale wanden van de instelling bevestigde bekledingen evenals de
bekledingen en het opvulsel van vaste zitplaatsen hebben een oppervlakte met
trage vlamvoortplantingssnelheid.
 De vloerbekledingen hebben een gemiddelde vlamvoortplantingssnelheid.
 De bekledingen worden op zodanige wijze aangebracht, dat de mogelijkheid
niet bestaat dat stofafval zich achter de bekleding ophoopt of dat er tocht achter
ontstaat.

par. 3

De niet vast bevestigde bekledingen, andere dan deze waarvan sprake in par. 4, de
losse versieringen en het meubilair moeten uit moeilijk ontvlambare stoffen
vervaardigd zijn.

par. 4

Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.
Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het gezicht onttrekken
of het gebruik ervan bemoeilijken.

par. 5

In de dansgelegenheden evenals in de evacuatiewegen is het gebruik van
textielstoffen verboden, tenzij ze te gepasten tijde een brandvertragende
behandeling hebben ondergaan.

par. 6

Alle in dit artikel bedoelde materialen, evenals alle gebruikte stoffen mogen slechts
een rookontwikkeling beneden het opaciteitscijfer 30 scheppen. Op dat stuk moeten
ze stroken met de bepalingen van de N.B.N.713.030, zodra die zal zijn vastgesteld.

3. VENTILATIE EN ROOKAFVOER
Artikel 4
Een aangepast, natuurlijk en permanent functionerend ventilatiesysteem moet een
behoorlijke luchtverversing in de voor het publiek toegankelijke lokalen waarborgen.
De doorsnede van de luchtafvoerkanalen moet in verhouding staan tot de omvang van het
lokaal en het maximum toegelaten aanwezigen.

Artikel 5
De nodige schikkingen moeten worden genomen opdat, ingeval van brand, de rook zo
snel mogelijk uit de instelling verdwijnt.
De Burgemeester kan in voorkomend geval het aanbrengen van ventilatieluiken en
rookafvoerkanalen opleggen.
4. UITGANGEN EN ONTRUIMING
Artikel 6
De trappen, gangen en deuren, evenals de wegen die er naartoe leiden, hierna met de
term ‘uitgang’ aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de
aanwezigen mogelijk maken.
Alle uitgangen moeten rechtstreeks of onrechtstreeks op de openbare weg uitgeven.
De instellingen of gedeelten van instellingen waar meer dan honderd personen mogen
aanwezig zijn, moeten over ten minste twee gescheiden uitgangen beschikken.
Drie gescheiden uitgangen zijn vereist voor instellingen met een capaciteit van vijfhonderd
personen. Deze tweede en/of derde uitgang mag als ‘nooduitgang’ worden aangeduid.
Artikel 7
De uitgangswegen en -deuren moeten in totaal een vrije breedte hebben die ten minste
gelijk is, in centimeter, aan het maximum aantal in de instelling toegelaten personen,
bepaald overeenkomstig artikel 1, par 2.
Elke uitgang moet evenwel een minimum vrije breedte van tachtig centimeter hebben.
Wanneer in de bestaande gebouwen de uitgangen onvoldoende breed zijn, en het
onmogelijk is ze te verbreden, moet het volgens artikel 1, par 2 bepaalde maximum aantal
personen verminderd worden tot wanneer aan het in voorgaande lid vermeld criterium
voldaan is.
Het is verboden om het even welke voorwerpen, die de doorgang kunnen belemmeren of
de vrije breedte kunnen verminderen, in de uitgangen te plaatsen of te laten plaatsen.
Artikel 8
Wanneer de instelling in bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek
toegankelijke lokalen bevat, moeten deze door vaste trappen worden bediend, zelfs
wanneer er andere toegangsmiddelen zoals liften aanwezig zijn.
Verdiepingen waar honderd of meer personen vertoeven, moeten over ten minste twee
afzonderlijke trappen beschikken. Verdiepingen waar vijfhonderd of meer personen
mogen vertoeven, moeten over ten minste drie afzonderlijke trappen beschikken.
Roltrappen, draaitrappen en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van
meer dan tien procent, komen niet in aanmerking om aan de eisen van dit artikel te
voldoen.
Artikel 9
De trappen moeten uit rechte delen bestaan. De treden moeten slipvrij zijn. De helling van
de trappen mag niet meer dan 37° bedragen.
De trappen moeten in totaal ten minste een vrije breedte hebben die, in centimeter, gelijk
is aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de inrichting te verlaten,
vermenigvuldigd met 1,25 voor dalende en met 2 voor stijgende trappen.
De minimum vrije breedte van iedere trap is tachtig centimeter
Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen worden stilgelegd.

Artikel 10
In winkels, bazaars, en soortgelijke instellingen moeten de verkoops- en uitstalstanden
stevig aan de grond gevestigd worden en geen hinder vormen voor een vlot doorlopen
van het publiek.
De aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden gesteld moeten zo
geplaatst worden dat ze een snelle ontruiming van de instelling niet verhinderen.
Artikel 11
De deuren moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang
opendraaien.
Draaideuren en draaipaaltjes zijn als uitgang niet toegelaten.
De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich
rekenschap te geven van hun aanwezigheid
Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden
geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op
volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt.
Automatische schuifdeuren zijn slechts toegelaten voor uitgangen die rechtstreeks naar
buiten uitgeven. Deze bepaling geldt niet voor branddeuren en liftdeuren.
Artikel 12
Iedere uitgang of nooduitgang moet aangeduid zijn door het door de gewone en door de
noodverlichting verlicht, en steeds van overal in de instelling goed zichtbare opschrift
‘uitgang’ of ‘nooduitgang’, groen op een witte achtergrond of wit op een groene
achtergrond. De wegen die naar deze uitgangen leiden moeten zodanig worden
afgebakend dat ze van om het even waar in de inrichting bereikbaar zijn.
De verlichting van deze wegen moet aangesloten zijn op de gewone verlichting en op de
noodverlichting.
Zo dit door de schikking van de plaatsen vereist is, wordt de richting van de wegen en
trappen die naar de uitgangen leiden op een opvallende wijze aangegeven door op de
grond aangebrachte pijlstrepen, groen op witte achtergrond of wit op groene achtergrond.
Deuren die niet naar een uitgang leiden moeten een duidelijke vermelding ‘geen uitgang’
dragen.
5. VERLICHTING EN ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Artikel 13
De lokalen moeten verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als algemene kunstmatige
verlichtingsbron.
Artikel 14
Onverminderd de toepassing van artikel 62 bis van het algemeen reglement op de
arbeidsbescherming, moet in instellingen met een capaciteit van honderd aanwezigen of
meer in alle voor het publiek toegankelijke gedeelten evenals in de uitgangen en
nooduitgangen een noodverlichting worden aangebracht die een voldoende lichtsterkte
heeft om een veilige ontruiming te verzekeren, met een minimum van twee lux.
Deze noodverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen,
door welke oorzaak ook, van de netverlichting. Ze moet ten minste één uur kunnen blijven
functioneren.

6. VERWARMING EN BRANDSTOF
Artikel 15
In verband met de verwarmingsinstallatie zullen alle nodige veiligheidsmaatregelen
worden genomen om oververhitting, ontploffing, brand, verstikking en andere ongevallen
te voorkomen.
Artikel 16
De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een
schoorsteen. Ze mogen niet verplaatsbaar zijn.
Artikel 17
De deuren van de stookplaats van de centrale verwarming en van de brandstofvoorraad
die moeten voldoen aan de in artikel 1 gestelde eisen, mogen niet voorzien zijn van een
toestel dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle
omstandigheden verboden ze in open stand te houden.
Artikel 18
De toevoerleiding tussen de brandstoftank en de brander en de terugloopleiding moeten,
voor wat de op vloeibare brandstof werkende verwarmingsinstallaties betreft, stevig
bevestigd worden en uit metaal vervaardigd zijn.
Op deze leidingen moeten afsluitkranen geplaatst worden op een veilige en gemakkelijk
bereikbare plaats, gelegen buiten de stookplaats en buiten de plaats waar zich de
brandstofvoorraad bevindt doch wel in de onmiddellijke omgeving ervan. Op de
terugloopleiding moet bovendien een terugslagklep worden aangebracht.
De nodige schikkingen moeten worden genomen om ieder gevaar voor hevelwerking bij
leidingbreuk te voorkomen.
De brander moet beveiligd worden met een automatische snelblusser evenals met een
geluids- en een optisch waarschuwingstoestel.
Artikel 19
Voor de met gas verwarmde toestellen zal buiten het gebouw op de gastoevoerleiding
een afsluitkraan worden geplaatst, wat op de voorgevel wordt gesignaleerd met de letter
‘G’.
De gasmeter moet in een uitsluitend daarvoor dienend en goed verlucht lokaal worden
aangebracht.
Artikel 20
Voor flessengas gelden volgende voorschriften:
 in een kelderverdieping mogen geen flessen worden geplaatst;
 niet gebruikte flessen moeten ofwel in de open lucht ofwel in een daartoe bestemd
behoorlijk verlucht lokaal worden ondergebracht.
7. BRANDBESTIJDINGSMIDDELEN
Artikel 21
De instelling zal voorzien zijn van brandblusmiddelen, aangepast aan de belangrijkheid en
de aard van het voorhanden zijnde risico. In ieder geval zal er ten minste een blustoestel
aanwezig zijn, met een capaciteit van 6 kg polyvalent poeder.

Artikel 22
Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen de
vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld.
Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.
Artikel 23
Binnen de lokalen is het gebruik verboden van blustoestellen met broommethyl,
tetrachloorkoolstof, of alle andere produkten waardoor giftige uitwasemingen kunnen
ontstaan.
Artikel 24
Bij begin van brand moet het personeel door middel van een bijzonder signaal kunnen
gewaarschuwd worden. Onverminderd de eis van artikel 52.10 van het algemeen
reglement op de arbeidsbescherming moet er bovendien in instellingen met een capaciteit
van honderd aanwezigen of meer een alarmsysteem beschikbaar zijn, waarmee de
aanwezigen er een duidelijke wijze worden toe aangezet de instelling zo spoedig mogelijk
te verlaten.
Artikel 25
De instelling moet met ten minste één toestel op het telefoonnet aangesloten zijn. In de
onmiddellijke nabijheid van dit gemakkelijk te bereiken telefoontoestel zullen de
telefoonnummers van de hulpdiensten aangeduid staan. Een binnenhuiscentrale moet zo
uitgevoerd zijn dat het, bij om het even welke stroomonderbreking, mogelijk blijft een
verbinding met buiten tot stand te brengen.
Artikel 26
Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij
branden over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.
8. PERIODIEKE CONTROLE
Artikel 27
De elektrische installatie, de noodverlichting, het materiaal voor de brandbestrijding en de
verwarmingsinstallatie moeten minstens éénmaal per jaar door een erkende controleinstelling aan een nazicht worden onderworpen.
De data van deze onderzoekingen en de dan verrichte vaststellingen worden in een
veiligheidsregister en, wat de blustoestellen betreft, bovendien op een aan het toestel
bevestigde controlekaart genoteerd.
Dit register en de controlekaart moeten steeds ter beschikking van de Burgemeester en
van de bevoegde ambtenaren worden behouden.
Iedere vermelding in het veiligheidsregister wordt gedateerd en ondertekend.

Artikel 28
De uitbater zal het publiek niet tot de instelling toelaten dan na zich dagelijks ervan te
hebben vergewist dat aan de voorschriften van deze verordening voldaan is.

Artikel 29
De uitbater zal te allen tijde toegang verlenen aan de Burgemeester en diens
afgevaardigden.
Artikel 30
Bij het in gebreke blijven van de uitbater kan de Burgemeester de sluiting van de instelling
bevelen.
9. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN
Artikel 31
Het is verboden in de instelling te roken of te laten roken, met uitzondering van die
instellingen of gedeelten ervan, die ontworpen en uitgevoerd zijn als verbruikslokaal. Daar
zullen een voldoende groot aantal veilige asbakken ter beschikking worden gesteld.
Artikel 32
In de voor het cliënteel toegankelijke gedeelten van de instelling mogen zonder
uitdrukkelijke vergunning van de Burgemeester geen keukens of soortgelijke installaties
aangebracht worden.
10. VRIJSTELLINGEN
Artikel 33
Onverminderd de bepalingen van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming,
kunnen sommige gebouwen vrijstelling genieten van de voorschriften vervat in artikel 2,
par. 1 en 2, artikel 3 en artikel 4, par. 1, 3 en 4.
Deze vrijstellingen, die door de Burgemeester vergund worden, treffen gebouwen die
bouwelementen bevatten (gevels, trappenhuizen, zolderingen, vaste versieringen, daken,
enz.) met een onbetwistbare historische, architecturale of folkloristische waarde.
Deze vrijstellingen worden evenwel slechts toegelaten in de mate dat ze onontbeerlijk zijn
om het behoud te verzekeren van de in voorgaand lid vermelde elementen en op
uitdrukkelijke voorwaarde dat aanvullende brandbestrijdingsmiddelen worden
aangebracht overeenkomstig de eisen van de brandweerdienst.
De vraag tot het bekomen van een afwijking moet vergezeld gaan van een gedetailleerd
verslag dat aangeeft waarom een afwijking noodzakelijk is.

Afdeling 2 - Watervoorraden voor het blussen van branden
Artikel 34
De personen die er bij sneeuwval mee belast zijn zonder verwijl voor de door hen
gebruikte eigendom een doorgang vrij te maken voor de voetgangers, zijn er eveneens
toe gehouden de bereikbaarheid van de brandmonden en van de zuigputten te
verzekeren.

Afdeling 3 - Onderhouden en vegen van schoorstenen en rookkanalen
Artikel 35
De gebruikers van een gebouw of van een gedeelte van een gebouw zijn verplicht ervoor
te zorgen dat de schoorsteen en rookkanalen die zij gebruiken:
a) voortdurend in goede staat onderhouden worden;
b) minstens éénmaal per jaar geveegd worden.

Afdeling 4 - Verplichtingen opgelegd in geval van brand
Artikel 36
Diegenen die een brand opmerken moeten dit onmiddellijk meedelen aan de
gemeentelijke of gewestelijke brandweerdienst.

Hoofdstuk 2 - Ophaling van huishoudelijk afval strekkende tot de beheersing van de
huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen.

TITEL I. DEFINITIES

Artikel 37 - Huisvuil
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder huisvuil alle afvalstoffen die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die
daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering en die in het door de
Intercommunale of de gemeente vastgestelde recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen
geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, glas, K.G.A., G.F.T. en P.M.D.
Artikel 38 - Grofvuil
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder grofvuil alle afvalstoffen die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die
daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering en die omwille van
aard, omvang of gewicht niet in het gebruikelijke recipiënt voor de huisvuilophaling
kunnen aangeboden worden zoals fornuizen, meubelen e.d.; met uitzondering van papier,
karton, glas, K.G.A., G.F.T. en P.M.D.
Artikel 39 - Gelijkgestelde afvalstoffen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder gelijkgestelde afvalstoffen
industriële, ambachtelijke en bedrijfsafvalstoffen die omwille van herkomst, aard en
samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, overeenkomstig het
bepaalde in het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 1982 betreffende de
gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan huishoudelijke, bijzondere of aan industriële
afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 3 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het
beheer van afvalstoffen.

Artikel 40 - Glas
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder glas verstaan, alle glazen voorwerpen
ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. Vuurvaste voorwerpen, gewapend glas,
kristal, opaal glas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, TL-lampen, stenen,
tegels, porselein en aardewerk worden niet als glas beschouwd.
Artikel 41 - Papier en karton
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder papier en karton verstaan: alle kranten
en
periodieken,
reclamedrukwerk,
tijdschriften,
schrijfpapier,
kopieerpapier,
computerpapier en boeken die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding of ermee vergelijkbare handelsafvalstoffen, met uitzondering van geolied
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, papieren voorwerpen
waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden,
behangpapier en cementzakken
Artikel 42 - Klein Gevaarlijk Afval
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna K.G.A.
genoemd, verstaan: de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 1 § 1 van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene voorwaarden die
gelden voor de verwijdering van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare
handelsafvalstoffen.
Artikel 43 - Groente-, Fruit- en Tuinafval
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder Groente-, Fruit- en Tuinafval,
hierna G.F.T. genoemd: organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen,
schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, eierschalen, doppen van
noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en koffiefilters, papier van keukenrol, kleine
hoeveelheden etensresten, mest van kleine huisdieren, verwelkte snijbloemen en
kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen,
gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin en die ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare
handelsafvalstoffen.
Timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen, kadavers, wegwerpluiers, aarde
en zand, vetten en oliën, stofzuigerzakken, asse, houtskool, kunststoffen, metalen en
kattebakvulling worden niet als G.F.T. beschouwd.
Artikel 44 - Plastiek-, Metaal- en Drankverpakkingen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder Plastiek-, Metaal- en
Drankverpakkingen, hierna P.M.D. genoemd : plastiek flessen en flacons van frisdrank,
water, melk, detergenten en verzorgingsprodukten; metalen blikjes van dier, frisdrank en
water; conservenblikken; metalen deksels en schroefdoppen van flessen en bokalen en
kartonnen drankverpakkingen.

TITEL II. ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN
Artikel 45
Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om volgende voorwerpen
mee te geven met om het even welke ophaling van huishoudelijke afvalstoffen:
- autobanden
- autowrakken

- afbraakmateriaal
- gasflessen of andere ontplofbare voorwerpen
- grond
- kabels en kettingen
- krengen van dieren
- geneesmiddelen
- puin
- toxisch en gevaarlijk afval
- brandende en bijtende stoffen
- afvalwaters en vloeibare afvalstoffen
Artikel 46
par. 1

Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten met om het even welke
ophaling van huishoudelijke afvalstoffen of recycleerbare produkten mee te geven.

par. 2

Het is verboden, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de
Burgemeester, om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de
ophaaldienst, daartoe aangewezen door de gemeente, is bevoegd om afvalstoffen
in te zamelen.

par. 3

Het is verboden, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de
Burgemeester, om het even welke afvalstof op te slaan om te recycleren,
onverminderd andere vereiste goedkeuringen en/of vergunningen.

TITEL III. SELECTIEVE OPHALING

Afdeling 1 - Gemeenschappelijke bepalingen voor huisvuil en grofvuil
Artikel 47 - Ophaalfrequentie
Wanneer frequentie bepaald wordt door de Intercommunale:
De frequenties en dagen van de ophalingen van gewoon huisvuil en grofvuil worden
vastgesteld door de Intercommunale die de gemeente vooraf inlicht. In principe is de
ophaling van huisvuil en grofvuil wekelijks.
De ophaalfrequentie kan door de Intercommunale worden gewijzigd, in overleg met de
gemeente, ondermeer in functie van de organisatie van selectieve inzamelingen.
Wanneer een ophaalronde op een feestdag valt, wordt deze automatisch verplaatst naar
dezelfde dag van de volgende week, tenzij anders wordt vastgesteld door de
Intercommunale.
Wanneer frequentie wordt bepaald door de Gemeente:
Het gewoon huisvuil wordt éénmaal per week opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het College van Burgemeester en
Schepenen bepaalde dagen.
Artikel 48 - Ophaalronde
De Burgemeester bepaalt (in voorkomend geval), bij afzonderlijk besluit, langs welke
straten en woningen eventueel geen ophalingen van huisvuil en grofvuil worden ingericht.
Een afschrift van dat besluit stuurt hij ter kennisgeving aan de Intercommunale.
De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille van zijn toestand
geen normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, of van percelen die
afgelegen zijn van de openbare weg, kunnen door de Burgemeester verplicht worden om

hun afvalstoffen langs een andere straat op de dichtsbij hun perceel gelegen straathoek
die wel bereikbaar is, aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente)
maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het gemeentebestuur. Een bericht van
kennisgeving wordt verstuurd aan de Intercommunale.
Artikel 49 - Gelijkgestelde afvalstoffen
De ophaling van gelijkgestelde afvalstoffen kan gebeuren samen met al naar de aard van
die gelijkgestelde afvalstoffen, het huisvuil of het grofvuil onder de voorwaarden bepaald
door de Intercommunale.

Afdeling 2 - Huisvuil
Artikel 50 - Aanbieding
Met het oog op zijn verwijdering moet het gewoon huisvuil door de inwoners in de
voorgeschreven recipiënten aangeboden worden en tegen de gevel of op de rooilijn
geplaatst worden. De aanbieding dient te gebeuren voor het betrokken perceel aan de
rand van de openbare weg, op een wijze dat er geen hinder ontstaat voor het normale
verkeer van voertuigen, rijwielen en voetgangers.
De dagen van ophaling worden per afzonderlijk bericht aan de inwoners meegedeeld.
Het recipiënt dient, voor zover voorzien van wieltjes, met wieltjes en handvat naar de
straatkant gericht aangeboden te worden.
Artikel 51 - Behandeling van het recipiënt
Het is verboden:
 de langs de straat staande recipiënten te openen, de inhoud ervan te ledigen, een
gedeelte van de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het
bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie;
 de buitenkant van de recipiënten te schilderen of gelijk welke aanduiding aan te
brengen;
 de andere dan de vastgestelde dagen recipiënten langs de openbare weg te plaatsen
en te laten staan.
Artikel 52 - Verboden afvalstoffen voor het recipiënt
Het is ten strengste verboden om in de recipiënten, bestemd voor het ophalen van
huisvuil volgende afvalstoffen te deponeren:
1. Oud papier en karton voor de delen van de gemeenten waar de selectieve ophaling
van oud papier en karton is georganiseerd.
2. Glas, onder welke vorm dan ook, met inbegrip van scherven en spiegelglas.
3. K.G.A., met inbegrip van minerale vetten en oliën (vb. motorolie) en plantaardige vetten
en oliën (vb. frituurvet).
4. Afbraakmateriaal van woningen en gebouwen, van iedere aard.
5. Tuinsnoeisel en tuinafval.
6. G.F.T._afval.
7. Metaalafval.
8. Recycleerbare kleding.
9. Dierlijke uitwerpselen.

Afdeling 3 - Grofvuil
Artikel 53
Grofvuil wordt op verzoek tweemaandelijks opgehaald. De inwoners die van deze dienst
gebruik wensen te maken dienen hiertoe een aanvraagformulier in waarvan het model
door het Schepencollege wordt vastgesteld en dat voorafgaandelijk in het gemeentelijk
informatieblad verschijnt. De kosten voor de ophaling worden vastgesteld door de
gemeenteraad.
Grofvuil mag per voorwerp of per pak worden aangeboden. Indien grofvuil wordt
samengebundeld of verpakt, mag de colli niet zwaarder wegen dan 25 kg per stuk en niet
groter zijn dan 1 kubieke meter.De colli moet stevig ingepakt en/of degelijk gebonden zijn
zodat zij bij behandeling niet uit elkaar valt. De colli moet aan de bovenzijde open zijn
zodat de inhoud ervan zichtbaar is. In de colli mag geen huisvuil zitten. Het grofvuil moet
aangeboden zijn voor 7 uur ‘s morgens.
Het is verboden volgende afvalstoffen aan te bieden voor de ophaling van grofvuil:
 afbraakmateriaal van woningen en gebouwen beperkt tot steenpuin en niet-gewapend
betonpuin
 tuinsnoeisel en tuinafval
 glas, met inbegrip van scherven en spiegelglas
 papier en karton
 kunststoffen
 recycleerbare kleding
 K.G.A. (Klein Gevaarlijk Afval, zoals bepaald in art. 1§1 van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 13 maart 1991 tot vaststelling van de Algemene Voorwaarden
voor het verwijderen van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen), waaronder minerale
vetten en oliën (vb. motorolie) en plantaardige vetten en oliën (vb. frituurvet).

Afdeling 4 - Selectieve inzameling van glas
Artikel 54 - Inzameling van glas
par. 1

Voor het verwijderen van glas kunnen de inwoners van de gemeente terecht op het
gemeentelijk containerpark.

par. 2

Glas mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grofvuil of een andere
selectieve ophaalmethode, dan omschreven in deze afdeling.

Artikel 55
Het glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene glascontainers worden
gedeponeerd. Vlak glas, serreglas en rookglas kunnen verwijderd worden via het
containerpark.
Artikel 56
Alle glazen voorwerpen dienen ontdaan te worden van deksels, stoppen en
ontwikkelingen en dienen leeg en voldoende gereinigd te zijn.
Artikel 57
par. 1

Het storten van ander huisvuil dan glas in de glascontainer is verboden. Het is
verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of
andere voorwerpen achter te laten. Dit wordt beschouwd als sluikstorten.

par. 2

Het is verboden glas te storten in de glascontainers tussen 22:00 en 07:00 uur.

Afdeling 5 - Selectieve inzameling van papier en karton
Artikel 58
par. 1

Voor het verwijderen van papier en karton kunnen de omwoners van de gemeente
terecht op het gemeentelijk containerpark.

par. 2

Papier en karton mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof
huisvuil of een andere selectieve ophaalmethode, dan omschreven in deze afdeling.
Het mag ook niet worden aangewend als recipiënt voor andere afvalstoffen.

par. 3

Voor het verwijderen van papier en karton kunnen de inwoners van de gemeente
terecht bij de maandelijkse huis-aan-huis ophalingen langs de openbare weg waar
de ophaling van papier en karton is ingericht door de Intercommunale.
Voor de ophaling van papier en karton kan de gemeente beroep doen op jeugd- en
socio-culturele verenigingen en de de voorwaarden bepaald door en mits
voorafgaandelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 59 - Ophaalfrequentie
De ophaalfrequentie wordt bepaald door de Intercommunale of door het College van
Burgemeester en Schepenen. De dagen van de ophaling worden aan de inwoners
meegedeeld.
Wanneer een ophaalronde op een feestdag valt, wordt deze automatisch verplaatst naar
dezelfde dag van de volgende week, tenzij anders wordt bepaald door de
Intercommunale.
Artikel 60 - Aanbieding
Het papier en karton moet met het oog op de selectieve inzameling aangeboden worden
hetzij ingebonden door een natuurtouw hetzij verpakt in kartonnen dozen.
Het papier en karton mag slechts tussen 20.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag
waarop de ophaling van het papier en karton zal plaatsvinden en 07.00 uur door de
inwoners buiten geplaatst worden. Het papier en karton moet door de inwoners voor het
betrokken perceel langs de rand van de openbare weg geplaatst worden op een wijze die
geen hinder vormt voor voertuigen, rijwielen en voetgangers.
De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille van zijn toestand
geen normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, of van percelen die
afgelegen zijn van de openbare weg, kunnen door de Burgemeester verplicht worden om
hun papier en karton langs een andere straat op de dichtsbij hun perceel gelegen
straathoek die wel bereikbaar is, aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke of
permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het gemeentebestuur. Een
bericht van kennisgeving wordt verstuurd aan de Intercommunale.
Papier dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit
reglement, wordt niet meegenomen.
De aanbieder dient dit papier en karton nog dezelfde dag van de openbare weg te
verwijderen.
Artikel 61
De inwoners die het papier en karton buiten plaatsen zijn verantwoordelijk voor het
eventueel uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen ervan.

Artikel 62
De industriële afvalstoffen kunnen slechts meegegeven worden met de ophalingen van
papier en karton indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van
deze afdeling.

Afdeling 6 - Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval
Artikel 63
par. 1

Voor het verwijderen van K.G.A. kunnen de inwoners van de gemeente terecht op
het gemeentelijk containerpark.

par. 2

Het K.G.A. mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of
een andere selectieve ophaalmethode dan omschreven in deze afdeling.

par. 3

In de delen van de gemeenten waar de selectieve ophaling van K.G.A. is
georganiseerd gelden voor deze afzonderlijke ophaling de volgende bepalingen:
- Voor het verwijderen van K.G.A. kunnen de inwoners van de gemeente terecht bij
de driemaandelijkse wijkinzamelingen waar de ophaling van K.G.A. ingericht is door
de Intercommunale op de door de Intercommunale en het College van
Burgemeester en Schepenen vastgestelde standplaatsen en tijdstippen.
- Motorolie, frituurolie en vetten kunnen verwijderd worden via het gemeentelijk
containerpark.

Artikel 64
Het K.G.A. moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden aangeboden. Hiervoor wordt
één milieubox ter beschikking gesteld aan iedere inwoner, ingeschreven in het
bevolkings-of vreemdelingenregister van de gemeente per adres (huis, appartement,
enz.)
De milieubox is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt slechts voor gebruik ter
beschikking gesteld. De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het juist
benutten van de milieubox en zijn aansprakelijk voor elk oneigenlijk gebruik ervan.
Het gebruik van de milieubox dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement. Kunnen uitsluitend aangeboden worden in de milieubox, de afvalstoffen
vermeld in artikel 1 § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 1991 tot
vaststelling van de algemene voorwaarden die gelden voor de verwijdering van
gevaarlijke afvalstoffen.
Artikel 65
De aan de inwoners overhandigde milieubox is en blijft verbonden aan het adres
waarvoor hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om
de milieubox mee te nemen naar diens nieuw adres.
Bij verhuizing zijn de inwoners verplicht de milieubox in goede staat, net en geledigd voor
de nieuwe bewoners achter te laten op het adres dat zij verlaten. Indien er geen nieuwe
bewoners komen, dienen de inwoners de milieubox af te leveren bij de gemeentelijke
milieu-ambtenaar.
Artikel 66
Het aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig
brengt de voortbrenger zelf aanduiding over de aard, samenstelling en de eventuele
gevaren van het K.G.A. op de verpakking aan.

Produkten van verschillende aard mogen niet samengevoegd worden en tevens moet de
verpakking van elk afzonderlijk produkt aangepast worden om lekken of andere
ongewenste effecten te voorkomen.
Artikel 67
De aanbieder van K.G.A. mag deze niet zelf in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten
deponeren, met uitzondering van motorolie of frituurolie en - vetten.
Motorolie of frituurolie en -vetten die op het gemeentelijk containerpark aangeboden
worden, dient de aanbieder ervan zelf in de daarvoor bestemde recipiënten over te gieten
of te deponeren.
De afgifte van K.G.A. gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van een aangestelde van
de vergunninghouder. Deze aangestelde verantwoordelijke persoon heeft ten allen tijde
het recht om de identiteit van de persoon die het K.G.A. aanbrengt te controleren.
Artikel 68
De industriële afvalstoffen kunnen niet meegegeven worden met de ophalingen van het
K.G.A.

Afdeling 7 - Selectieve inzameling van plastiek, metalen en drankverpakking
Artikel 69
par 1.

Het P.M.D.- afval wordt éénmaal om de twee weken opgehaald langs het traject van
de ophaalronde voor huisvuil zoals bepaald in art. 47 en 48 van dit besluit en op de
door de Intercommunale of het College van Burgemeester en Schepenen bepaalde
dagen.

par 2.

De ophaalfrequentie wordt bepaald door de Intercommunale of door het College van
Burgemeester en Schepenen.
De dagen van de ophaling worden aan de inwoners meegedeeld.
Wanneer een ophaalronde op een feestdag valt, wordt deze automatisch
verschoven naar dezelfde dag van de volgende week, tenzij anders bepaald wordt
door de Intercommunale.

Artikel 70
Het P.M.D.-afval mag niet meegegeven worden met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of
een andere selectieve inzamelmethode dan omschreven in deze afdeling.
Artikel 71 - Aanbieding
par 1.

Het P.M.D. moet met het oog op de selectieve inzameling verpakt worden in
speciaal daartoe bestemde recipiënten (kunststofzakken).
Deze recipiënten zijn verkrijgbaar bij de gemeente tegen een door de gemeenteraad
te bepalen bedrag.

par 2.

De verschillende fracties van het P.M.D. -afval mogen gemengd in de daartoe
bestemde recipiënten aangeboden worden.

par 3.

Het gewicht van één recipiënt (zak) P.M.D. -afval mag niet hoger zijn dan 25 kg en
het recipiënt moet volledig gesloten aangeboden worden.

Artikel 72
P.M.D. -afval dat aangeboden wordt op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden
van deze afdeling wordt niet meegenomen.

Artikel 73
par 1.

Het P.M.D.-afval mag slechts tussen 20.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag
waarop de ophaling van het P.M.D. zal plaatsvinden en 07.00 uur door de inwoners
buiten geplaatst worden aan de rand van de openbare weg.
Het P.M.D. -afval moet door de inwoners voor het betrokken perceel langs de rand
van de openbare weg geplaatst worden op een wijze die geen hinder vormt voor
voertuigen, rijwielen en voetgangers.
De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille van zijn
toestand geen normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, of van
percelen die afgelegen zijn van de openbare weg, kunnen door de Burgemeester
verplicht worden om hun P.M.D. -afval langs een andere straat aan te bieden, op de
dichtsbij hun perceel gelegen straathoek die wel bereikbaar is. In dit geval wordt
deze (tijdelijke of permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het
gemeentebestuur. Een bericht van kennisgeving wordt verstuurd aan de
Intercommunale.

par 2.

De inwoners die het P.M.D.-afval buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het
eventueel verspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen
ervan.

par 3.

P.M.D.-afval dat aangeboden wordt op een wijze die niet voldoet aan de
voorwaarden van deze afdeling, wordt niet meegenomen.

Artikel 74
De industriële afvalstoffen kunnen slechts meegegeven worden met de ophalingen van
P.M.D. indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van deze
afdeling.

Hoofdstuk 3 - Diverse bepalingen.

Afdeling 1 - Algemene bepaling betreffende de openbare weg
Artikel 75
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, is de
openbare weg dat gedeelte van het gemeentelijk patrimonium dat in hoofdzaak bestemd
is voor het verkeer van personen en/of voertuigen en voor iedereen toegankelijk binnen
de bij de wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken.
Hij omvat tevens de installaties voor vervoer en distributie van goederen, energie en
signalen, behoudens de bij de wetten, besluiten, reglementen en plannen van aanleg
bepaalde uitzonderingen.
Hij omvat :
a. De verkeerswegen, met inbegrip van de bermen en de trottoirs;
b. De openbare plaatsen ingericht als aanhorigheden van de verkeerswegen en
ondermeer
bestemd voor het stationeren van voertuigen, voor tuinen, voor
wandelparken en voor markten
c. De installaties voor vervoer en distributie.

Afdeling 2 - Het gebruik van een schietwapen op de openbare weg of in de nabijheid
ervan
Artikel 76
Het is verboden op de openbare weg of in de nabijheid ervan een schietwapen te
gebruiken.
Artikel 77
Het in artikel 76 bedoelde verbod slaat niet op het gebruik van schietwapens op de
openbare weg of in de nabijheid ervan door een persoon belast met een politie-opdracht,
tijdens de uitoefening van dit ambt.
Artikel 78
Voor de toepassing van artikel 76 wordt aangenomen dat het schietwapen in de nabijheid
van de openbare weg wordt gebruikt, wanneer het gevaar bestaat dat een projectiel ervan
een gebruiker van deze weg zou raken.
Afdeling 3 - Afloop van regenwater en van afvalwater
Artikel 79
Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen- en afvalwater enig voorwerp te gooien
waardoor ze kunnen verstoppen.

Afdeling 4 - Lawaaibestrijding
Artikel 80
Het is verboden aan woningen aan te bellen of te kloppen met de bedoeling de bewoners
te storen of te plagen.

Afdeling 5 - Openen van drankslijterijen
Artikel 81
Wordt bestraft met de straffen bepaald bij artikel 84, de uitbater van een drankslijterij die
een besluit van de Burgemeester overtreedt, waarbij met het oog op de vrijwaring van de
openbare rust, de sluiting van zijn inrichting bevolen wordt.

Afdeling 6 - Leurhandel

Artikel 82
par 1. De leurders moeten bij het uitoefenen van hun bedrijf zindelijk zijn, zij mogen zich niet
op zo’n manier kleden dat zij door hun kleding op om het even welke manier een
valse schijn wekken en het medelijden van de voorbijgangers opwekken.
par 2. Het is de leurders verboden de voorbijgangers aan te klampen, lastig te vallen,
staande te houden of te volgen om hun waren aan te prijzen of aan te bieden. Het is
hun eveneens verboden de deuren te openen en de woningen binnen te treden
zonder daartoe aangezocht te zijn.
par 3. De Burgemeester wordt gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden zoals
congressen, feesten, openbare plechtigheden, enz. het leuren te verbieden op door
hem te bepalen plaatsen en in de straten waar dit het verkeer zou kunnen
belemmeren of de openbare orde zou kunnen verstoren. Ook mag hij bij dergelijke
gelegenheden de uren inkrimpen tijdens dewelke, volgens art. 1 van het KB van
18.12.1939 en latere wijzigingen, het leuren van deur tot deur is toegelaten.

Afdeling 7 - Het houden en laten rondlopen van honden
Artikel 83
par 1.

Indien de eigenaar van dwalende of verloren gelopen honden die gevangen worden
niet gekend is, zullen de dieren in het schuthok van de Veurnse Dierenbescherming
opgesloten worden.
Indien de identiteit van de eigenaar kan worden achterhaald, zal de politie deze
verwittigen. Binnen de veertien dagen moet de eigenaar het dier afhalen den de
onderhoudskosten betalen.
Zo de eigenaar binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan de verwittiging
dienaangaande, zal verondersteld worden dat de eigenaar afstand doet van zijn
dier, waarbij alle gemaakte of te maken kosten hem worden aangerekend.

par 2.

Indien nodig, zullen de houders van honden hun eigendom op zodanige wijze
afsluiten, dat het hun dieren onmogelijk wordt op de eigendommen van de buren te
komen of vanop het eigendom van de houder zelf de buren te bijten of lastig te
vallen, wanneer deze onder andere aan de scheidingslijn staan.
Indien de houder van honden weigert zijn eigendom van een degelijke omheining te
voorzien, heeft het gemeentebestuur het recht om na ontvangen klachten onverwijld
zelf een degelijke omheining te plaatsen en dit op kosten van de nalatige eigenaar.

Hoofdstuk 4 – Strafbepaling
Artikel 84
Overtredingen op dit reglement worden bestraft met een politiestraf, voor zover door de
wetten, besluiten of verordeningen van de nationale of provinciale overheden of decreten
van de Vlaamse Regering voor wat betreft de bepalingen van Hoofdstuk 7 geen andere
straffen zijn voorzien, inzonderheid het decreet van de Vlaamse Regering van 2 juli 1981
betreffende het beheer van afvalstoffen.

