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Titel I: Bepalingen onderworpen aan administratieve sancties 
 
Hoofdstuk 1 - OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN, VERTONINGEN EN 
DANSPARTIJEN 
Art.1.1. Danspartijen, vertoningen en vermakelijkheden op het openbare domein 
mogen slechts plaatsvinden mits voorafgaande machtiging vanwege de 
burgemeester. 
Art.1.2. Het dragen van maskers op de openbare weg is verboden. 
Het dragen van maskers in lokalen waar het publiek toegang heeft, is enkel 
geoorloofd tijdens de karnavaldagen. Bij voorafgaande aanvraag kan de 
burgemeester schriftelijk een afwijking toestaan op het verbod voor het dragen van 
maskers. De gemaskerden moeten steeds bij de eerste aanmaning vanwege de 
politie het masker afnemen. 
Hoofdstuk 2 - GELDOMHALINGEN, INZAMELINGEN, COLLECTES. 
Art.2.1. Het bedelen op de openbare weg of aan de huizen is verboden. 
Art.2.2. Onverminderd het Koninklijk Besluit van 22.09.1823 betreffende de 
huis-aan-huis collectes moet voor geldinzamelingen op de openbare weg de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging van de burgemeester verkregen worden. 
Hoofdstuk 3 - OPENBARE WEGEN 
Art.3.1. Buiten de van overheidswege toegestane gevallen is het verboden een 
wapen te gebruiken of gebruiksklaar te dragen op de openbare weg of in de 
nabijheid ervan. 
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Als wapen wordt beschouwd: een voorwerp bestemd om iemand letsel toe te 
brengen ofwel er zich mee te verdedigen. 
Art.3.2. Alle soort van geldspel op de openbare weg is verboden. 
Art.3.3. Het is verboden, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke machtiging van 
de burgemeester, op de openbare weg: 
a) bijeenkomsten, betogingen of optochten te houden of te organiseren; 
b) op welke wijze ook samenscholingen te veroorzaken waardoor de doorgang 

versperd of gehinderd wordt. 
Art.3.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, is het verboden op of nabij de openbare weg derwijze te 
spelen of zulkdanige spelen te organiseren dat het verkeer of de voorbijgangers 
erdoor kunnen gehinderd worden. 
Art.3.5. Het is verboden op of boven openbare plaatsen of met gebruikmaking van 
installaties van de openbare weg publiciteit, aanplakbiljetten, opschriften, 
aankondigingen, pamfletten, zelfklevers, fotokopieën enz. aan te brengen, tenzij 
mits voorafgaande en schriftelijke vergunning van de beheerder van de weg en op 
de plaatsen en onder de voorwaarden in die vergunning bepaald. 
Het aanbrengen van aanplakbiljetten op de openbare weg voor initiatieven van 
organisaties zonder winstoogmerk, is echter geoorloofd op de plaatsen, welke 
hiervoor door het gemeentebestuur zijn aangewezen. 
Het is verboden de wettig aangebrachte aanplakbiljetten onleesbaar te maken door 
ze te vernielen of te besmeuren, deze aanplakbiljetten te overplakken vooraleer ze 
nutteloos geworden zijn of deze kwaadwillig af te trekken of te scheuren. 
Bij overtreding van dit artikel zijn de aanbrengers van de aanplakkingen, de 
verantwoordelijke uitgever van de aanplakkingen en de organisator van de 
activiteit waarvoor reclame wordt gemaakt, hoofdelijk aansprakelijk. 
Art.3.6. Het is onder alle omstandigheden verboden de openbare gebouwen, de 
openbare weg en de inrichtingen op de openbare weg, met inbegrip van bomen en 
aanplantingen, te beschilderen, te besmeuren of er om het even welke 
vermeldingen, opschriften, beeld- en fotografische voorstellingen of 
aanplakbiljetten op aan te brengen. 
Bij overtreding van dit artikel zijn de aanbrengers van de aanplakkingen, de 
verantwoordelijke uitgever van de aanplakkingen en de organisator van de 
activiteit waarvoor reclame wordt gemaakt, hoofdelijk aansprakelijk. 
Art.3.7. Het is verboden het zicht van op de openbare weg naar de uitstalramen 
van winkels en handelshuizen te hinderen alsook het uitzicht vanuit de vensters 
van woningen en gebouwen op de openbare weg. 
Het is eveneens verboden de vrije en ongestoorde toegang te versperren of te 
belemmeren vanop de openbare weg naar de woningen en andere gebouwen en 
vanuit deze gebouwen naar de openbare weg. 
Art.3.8. Het gebruik van herbiciden op de zachte bermen behorende tot het 
openbaar domein is verboden. 
Art.3.9. Elders dan in daartoe bestemde plaatsen is wildplassen of zijn behoefte 
doen (op de openbare weg) tegen of in publieke gebouwen en hun aanhorigheden, 
woningen en hun aanhorigheden, vaste constructies of voertuigen, verboden. 
Braken op het openbaar domein of op privé-eigendom toebehorend aan derden is 
eveneens verboden. 
Met behoud van de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder 
de bevuilde plaats onmiddellijk reinigen. Als de overtreder dit nalaat, kan de 
gemeente zich het recht voorbehouden de plaats re reinigen op kosten en op risico 
van de overtreder. 
Art.3.10. Het plaatsen op de openbare weg en inzonderheid op de voetpaden 
(trottoirs), van terrassen, toonbanken, banken, tafels, stoelen, kramen, 
niet-bestendige verkoopspunten, boompjes, koopwaren en alle andere voorwerpen 
en stoffen, al of niet dienstig voor een handels- of nijverheidsexploitatie, is 
verboden, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande machtiging van de 
burgemeester, nadat het advies is ingewonnen van de korpschef en onder 
navermelde voorwaarden: 
a) in ieder geval zal aan de rand van het voetpad een vrije en onbedekte 

doorgang moeten blijven van minstens 1,5 meter breed, gemeten vanuit de 
rand van het voetpad of van het fietspad, indien dit geïntegreerd is in het 
voetpad. 
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b) de voorwerpen zullen niet aan de muur van het gebouw noch aan de openbare 

weg mogen vastgehecht worden. 
c) de voorwerpen zullen moeten aangebracht worden op minstens één meter 

afstand van de zijdelingse perceelsgrens van de aanpalende eigendommen. 
Dit verbod is eveneens toepasselijk op braakliggende gronden, op 
landbouwgronden en in het algemeen op alle terreinen gelegen langs de 
openbare weg, indien de weggebruikers door het opstellen van de kramen, 
verkoopspunten e.d. rechtstreeks of onrechtstreeks in gevaar worden 
gebracht. Onverminderd de toepassing van de voorziene straffen, kunnen de 
kramen, verkoopspunten e.d. die in strijd met deze bepalingen worden 
opgesteld, ambtshalve worden verwijderd door de burgemeester. 

Art.3.11. Het is verboden, buiten noodzaak of zonder toelating van de bevoegde 
overheid, straten, pleinen of enig ander deel van de openbare weg te belemmeren, 
hetzij door materialen, steigers of om het even welke andere voorwerpen achter te 
laten, hetzij door er uitgravingen te doen. 
Het is verplicht te zorgen voor de verlichting van de materialen, steigers of om het 
even welke andere voorwerpen, die op de straten, pleinen of andere delen van de 
openbare weg werden neergelegd of werden achtergelaten, of van de uitgravingen 
die daar werden gedaan. 
Bij het uitvoeren van bouw- of herstellingswerken op een eigendom, palend aan de 
openbare weg, zal de uitvoerder van deze werken een afsluiting in stevige 
materialen moeten plaatsen met een hoogte van minstens twee meter om de 
voorbijgangers te beveiligen tegen vallende stenen enz. 
Deze afsluiting moet nochtans, indien daartoe enige mogelijkheid bestaat, op het 
voet- of rijwielpad een ruimte vrijlaten van één meter breed, gemeten van de 
buitenkant van de boordsteen. 
Het bestaan van deze hindernis moet behoorlijk gesignaleerd worden, 
onverminderd de bepalingen dienaangaande van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer. 
Art.3.12. Het is verboden, zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd, graszoden, 
aarde, stenen of materialen weg te nemen op plaatsen die tot het openbaar 
domein behoren.. 
Art.3.13. Het is verboden: 
 voorwerpen op de openbare weg neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, 

die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden; 
 op de openbare straten, wegen, pleinen of plaatsen, werktuigen, 

gereedschappen of wapens achter te laten, waarvan misbruik gemaakt kan 
worden voor het plegen van criminele feiten; 

 op enigerlei wijze voorwerpen op iemand te werpen dat hem kan hinderen of 
bevuilen; 

 stenen of andere harde lichamen, en voorwerpen die kunnen bevuilen of 
beschadigen, tegen voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen van een 
ander te werpen, of in tuinen en besloten erven. 

Art.3.14. De bewoners, of bij ontstentenis hiervan, de eigenaars van een eigendom 
zijn ertoe gehouden ervoor te zorgen dat: 
 de afsluitingen, hagen en andere beplantingen, welke de bebouwde of 

braakliggende eigendommen afsluiten, niet van die aard zijn dat ze de 
weggebruiker hinderen. Bovendien dient voldoende zichtbaarheid voor veilig 
verkeer te allen tijde te worden gegarandeerd. Hiertoe dienen de hagen en 
beplantingen op tijd en stond te worden ingekort. Bij het in gebreke blijven na 
schriftelijke aanmaning, wordt dit van ambtswege gedaan door de 
gemeentelijke diensten op kosten van de betrokkenen en dit onverminderd de 
straffen door dit reglement bepaald. 

 Planten dienen zodanig te worden gesnoeid dat geen enkele tak ervan: 
 op minder dan 4,00 m van de grond boven de rijbaan hangt; 
 op minder dan 2,50 m van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven 

het trottoir hangt; 
 de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt.  

Art.3.15.- Op het grondgebied van de gemeente wordt het gebruik van een 
inrichting die met vaste of bewegende lichtsignalen lichtbundels in openlucht 
uitzendt of projecteert, zij het met gewoon kunstlicht, gebundelde lichtstralen, 
lichtspel of laserlicht, 20° of meer boven het horizontale vlak, niet toegelaten. 
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Hoofdstuk 4 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ VORST. 
Art.4.1. Het is verboden bij vorstweer water te storten of te laten afvloeien op de 
openbare weg. 
Art.4.2. Bij ijzelvorming op de wegen zijn de bewoners en/of gebruikers van de 
benedenverdiepingen in de aaneengebouwde gedeelten van de gemeente 
verplicht ervoor te zorgen dat zout, as of zand gestrooid wordt op de voetpaden 
langsheen het door hen betrokken pand. 
Art.4.3. Bij sneeuwval zijn de bewoners en/of gebruikers van de 
benedenverdiepingen in de aaneengebouwde gedeelten van de gemeente 
verplicht ervoor te zorgen dat de sneeuw en eventueel het gevormde ijs 
weggeruimd worden van de openbare weg vóór het door hen betrokken pand en 
dat deze sneeuw en ijs op de uiterste rand van het betegelde voetpad aldaar 
gebracht worden, op zulke wijze dat het verkeer op de rijweg hierdoor geen hinder 
ondervindt en voldoende ruimte wordt gelaten voor het afvloeien van het 
dooiwater. 
Autobushaltes, rioolkolken en de deksels boven de brandkranen moeten hierbij vrij 
blijven. 
Sneeuw en ijs afkomstig van het privé-domein mogen niet op de openbare weg 
gebracht worden. 
Art.4.4. Bij ijsvorming op de grachten, beken, waterlopen, vijvers enz. van het 
openbaar domein, mag niemand zich op het ijs begeven, tenzij de burgemeester 
hiervoor toestemming heeft gegeven; het ijs mag slechts betreden worden op de 
plaatsen en tijdens de uren die in de toestemming vermeld zijn. 
Hoofdstuk 5 – RIOOL- EN AFVALWATERS, BAANGRACHTEN EN 
WATERLOPEN. 
Art.5.1. Het is verboden riool- en afvalwaters, overloopwaters van aalputten en 
dergelijke op de openbare weg of in de baangrachten of waterlopen te laten 
vloeien. 
Bij de uitvoering van bouwwerken aan funderingen moet het grondwater, dat door 
middel van pompen aan de oppervlakte wordt gebracht, zodanig afgeleid worden 
dat dit respectievelijk in een aanwezige baangracht, waterloop of gescheiden 
riolering voor hemelwater stroomt. Enkel tenzij het technisch niet anders kan, mag 
het water naar de openbare riolering bestemd voor afwater worden afgeleid. De 
aannemers en uitvoerders van de bouwwerken moeten zorgen voor de goede 
afvloeiing van het water en dienen te verhinderen dat een waterplas gevormd 
wordt of enig ander ongemak ontstaat op de openbare weg of op de naburige 
eigendommen. 
Art.5.2. In de riolen, baangrachten en waterlopen op het grondgebied van de 
gemeente mag niets geworpen, gestort of afgeleid worden waardoor verslijking of 
verstopping zou kunnen ontstaan. 
Indien zich een verstopping voordoet in de buizen waardoor huiswaters naar de 
gemeentelijke riool geleid worden, dan zal de eigenaar van het gebouw op zijn 
kosten het nodige moeten doen voor het openmaken van deze afleidingsbuizen 
mits voorafgaande machtiging van de burgemeester indien werken noodzakelijk 
zijn op of onder de openbare weg. 
Art.5.3. Het ruimen van aalputten moet steeds geschieden door middel van 
zuigpompen en daaraan verbonden slangen, zodat de uitwasemingen en 
hinderlijke geuren tot een minimum beperkt worden. 
De exploitanten van ruimingsdiensten mogen de opgehaalde aal niet lozen op het 
grondgebied van Brasschaat. 
Art.5.4. Het aanbrengen van overwelvingen en afdammingen in de baangrachten 
mag slechts geschieden mits machtiging van de bevoegde overheid en mits 
naleving van de voorwaarden, bepaald in deze machtiging. 
Het onderhoud en, zo nodig, de herstelling van deze overwelving of afdamming 
valt ten laste van degene die ze aangebracht heeft. 
Hoofdstuk 6 - ALGEMENE MAATREGELEN VOOR VEILIGHEID EN ORDE. 
Art.6.1. Elke uitgraving of inzinking op privé-terrein, gelegen op minder dan twintig 
meter afstand van de openbare weg, moet door de zorgen en op kosten van de 
eigenaar afgesloten worden door middel van een stevige afsluiting van minstens 
twee meter hoogte. 
Art.6.2. Niemand mag mijten van graan, hooi of stro of stapels van andere 
brandbare stoffen, of hopen van mest, huis- en tuinafval aanleggen of doen 
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aanbrengen op een afstand van minder dan twintig meter van de grens van de 
openbare weg en van alle gebouwen en hun aanhorigheden. 
Art.6.3. Door de zorgen en op kosten van de bewoner of gebruiker moeten de nog 
in gebruik zijnde schoorstenen van iedere woning minstens éénmaal per jaar, 
namelijk in de loop van de zomerperiode, geveegd en gereinigd worden. 
Art.6.4. Het is verboden met opzet brand te verwekken in schoorstenen bvb. met 
het doel deze daardoor te kuisen. 
Hoofdstuk 7 – BEPERKING GELUIDSHINDER 
Art.7.1. Onverminderd de wetten en besluiten betreffende de bestrijding van de 
geluidshinder gelden volgende bepalingen tot bestrijding van de geluidshinder voor 
het grondgebied van de gemeente Brasschaat. 
Art.7.2. Elk gerucht of rumoer bij dag of nacht dat zonder noodzaak wordt 
veroorzaakt of dat te wijten is aan gebrek aan vooruitzicht of voorzorg en dat van 
aard is de rust der inwoners te verstoren, is verboden. 
Art.7.3. Het aanwenden van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, 
geluidverwekkende hulpmiddelen door handelsinrichtingen, bewegende 
verkoopinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen 
en dienstverleners, met het doel de aandacht te vestigen op de verkoop van een 
product of het verlenen van een dienst is enkel geoorloofd tijdens de weekdagen 
tussen 9 uur en 21 uur en is steeds verboden op zon- en feestdagen, met 
uitzondering nochtans voor ijsventers tussen 9 uur en 21 uur. 
Art.7.4. Het gebruik van de luidsprekers of de radio-installaties die met het oog op 
het maken van reclame of propaganda, aangebracht zijn op of in voertuigen, is 
onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de burgemeester. 
In de machtiging van de burgemeester kan een beperking worden opgelegd inzake 
stilstaan, reisweg en tijdstippen van gebruik. De machtiging van de burgemeester 
dient steeds aanwezig te zijn in het voertuig. 
Art.7.5. Het gebruik van houtzagen of grasmaaiers en andere werktuigen 
aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren is verboden tussen 21 uur 
en 8 uur indien het van die aard is dat het de rust verstoort. 
Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen 
volledig verboden, behalve voor elektrische grasmaaiers en elektrische 
haagscharen, waarvan het gebruik op zon- en feestdagen tussen 10 uur en 14 uur 
geoorloofd is. 
Art.7.6. Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juni 1976 
houdende maatregelen tot inrichting van wedstrijden, test- en oefenritten met 
motorvoertuigen, is het verboden met ontploffingsmotoren aangedreven 
speeltuigen, experimenteertuigen en voertuigen te gebruiken om er oefeningen, 
vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden 
of te organiseren in openlucht of op openbare of privé terreinen die gelegen zijn op 
minder dan 500 meter van woonwijken of woonkernen. 
Afwijkingen op voorgaande alinea kunnen door de burgemeester worden 
toegestaan ter gelegenheid van feesten of vieringen. 
Art.7.7. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen 
betreffende de jacht is het verboden, behoudens voorafgaande en schriftelijke 
machtiging van de burgemeester, vuurwapens af te vuren op de openbare weg en 
op alle plaatsen palende aan de openbare weg. Deze verbodsbepaling is niet van 
toepassing op de schietstanden welke onderworpen zijn aan de bepalingen van het 
Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming. 
Art.7.8. Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden 
door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs. De houders van dieren zijn 
verplicht deze op een degelijke wijze onderdak en verzorging te verlenen. 
Art.7.9. Het is verboden motoren te testen, te laten proefdraaien, warmdraaien, 
batterijen te laden, koelinstallaties in werking te houden wanneer de daardoor 
voortgebrachte geluidsterkte de rust van de omgeving verstoort. 
Art.7.10. Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen zoals 
parken en groene zone’s, in openlucht radio’s, televisietoestellen, juke-boxen, 
grammofonen, platendraaiers, registreerapparaten, luidsprekers en in het 
algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, welke de 
rust van de omgeving verstoren. 
Afwijkingen op voorgaande alinea kunnen door de burgemeester worden 
toegestaan ter gelegenheid van feesten of vieringen. 
Art.7.11. Het lossen van de naar de markt aangebrachte koopwaren, groenten, 
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kramen, bakken, dozen en dergelijke mag niet geschieden voor 6 uur. 
Art.7.12. Het is verboden de openbare rust te verstoren door elk geluid, 
voortgebracht door een muziekinstallatie, geplaatst in een voertuig, waarbij het 
geen belang heeft of het voertuig open vensters of een open dak heeft; de 
overtreding wordt verondersteld door de bestuurder van het voertuig te zijn 
begaan. Indien de bestuurder niet gekend is, zal de eigenaar van het voertuig 
aansprakelijk worden gesteld. 
Art.7.13. Wordt niet als hinderlijk beschouwd het geluid dat: 
a) het gevolg is van werken aan de openbare weg of werken voor het aanleggen 

van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met machtiging of in opdracht van 
de bevoegde overheid en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om 
overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden; 

b) het gevolg is van werken of handelingen die bij hoogdringendheid en zonder 
verder uitstel dienen te geschieden ter bescherming van personen of 
eigendommen of ter voorkoming van rampen; 

c) het gevolg is van met helikopters of vliegtuigen uitgevoerde vluchten boven het 
grondgebied van Brasschaat die geoorloofd zijn volgens de geldende 
onderrichtingen, of toegestaan zijn door de Regie der Luchtwegen; 

d) het gevolg is van spelende kinderen tot 21 uur. 
Art.7.14. Luidsprekers en zulkdanige toestellen of apparaten die opgesteld zijn 
langs de openbare weg, in gebouwen, afgesloten ruimten of tuinen kunnen op 
ieder ogenblik tijdelijk verboden worden door de politie, indien dit geluid de 
openbare orde stoort of hinderlijk blijkt te zijn voor de geburen. 
Art.7.15. Indien de openbare rust verstoord wordt door gelijk welk geluid 
veroorzaakt in en/of vanuit lokalen toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van 
het daaraan palende terras, dan kan de inrichting tijdelijk gesloten worden.” 
Art.7.16. Het gebruik van eender welk toestel dat geluid met een frequentie boven 
8.000 hertz produceert en als doel heeft personen te verjagen, is verboden. 
Hoofdstuk 8 - DIEREN. 
Afdeling 1: Algemeen 
Art.8.1. Het is verboden: 
 honden, paarden, vee en gevaarlijke dieren onbewaakt op de openbare weg te 

laten. Op de openbare weg in de bebouwde kommen en in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen moeten de eigenaars of houders van honden deze 
dieren aan de leiband houden; 

 honden op te hitsen; 
 een huisdier kwaadwillig te doden of zwaar te verwonden. 
Art.8.2. Eigenaars en houders van dieren zijn verplicht: 
 hun dieren terug te houden wanneer deze de voorbijgangers aanvallen of 

vervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt; 
 de uitwerpselen van het dier te verwijderen, ongeacht of de uitwerpselen zich 

bevinden op openbaar dan wel privaat domein. Hiertoe is iedere eigenaar en 
houder van een hond verplicht bij het uitlaten van het dier enkele zakjes bij 
zich te hebben. 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op assistentiehonden. 
Afdeling 2: Hinderen van duiven op dagen van wedstrijdvluchten  
Art.8.3. Het is eenieder verboden alle soorten duiven, die niet aan prijskampen 
deelnemen, te laten uitvliegen tot één uur na het einde van de wedstrijd, op de 
dagen dat er vliegduivenwedstrijden worden gehouden, en dit van 1 april tot en met 
de laatste zondag van de maand oktober. Het vluchtprogramma dient door de 
inrichtende verenigingen kenbaar gemaakt te worden in de plaatselijke pers. 
Art.8.4. Bij overmacht, slechte weersomstandigheden of andere oorzaken 
waardoor de vluchten niet op de gestelde dagen worden gehouden, geldt het 
verbod in artikel 8.3 vermeld voor de daaropvolgende dag en is de medekampende 
liefhebber verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op de gestelde datum 
konden gelost worden. 
Art.8.5. Elke handeling die tot doel heeft de medekampende liefhebber schade te 
berokkenen is te allen tijde verboden. Hieronder wordt onder meer verstaan: 
opzettelijk lawaai maken, zwaaien met vaandels, vlaggen of andere voorwerpen, 
ophangen van allerlei voorwerpen die de duiven doen schrikken en elke daad die 
voor gevolg heeft dat de duiven worden op- of afgeschrikt. 
Afdeling 3: Bestrijding van de processierups 



 7.- 
 
Toepassing 
Art.8.6. De eigenaars, huurders, bezetters of uitbaters van cultuurgronden, bossen 
of wouden, en alle eigenaars of gebruikers van terreinen, dienen de ontwikkeling 
en verspreiding van de zogenaamde processierupsvlinder (Thaumetopea 
processionea L.) en de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea L.) efficiënt te 
laten bestrijden. 
Daarom moeten zij het gemeentebestuur onmiddellijk in kennis stellen van de 
aanwezigheid van rupsen van genoemde vlindersoorten op bomen op de openbare 
weg, of op andere bomen die zodanig zijn gelegen dat de aanwezigheid van 
rupsen erop een gevaar vormt voor de gezondheid van de bevolking. 
Bovendien moeten zij alle medewerking verlenen aan de dienst(en) die het 
gemeentebestuur heeft aangeduid om bijstand te verlenen bij de bestrijding. 
Art.8.7. Voor de bestrijding van de rupsen is enkel mechanische vernietiging en 
verwijdering toegelaten en/of het gebruik van de in België erkende 
gewasbeschermingsmiddelen op basis van Bacillus thuringiensis (d.i. een 
microbieel insecticide) of diflubenzuron (d.i. een insectengroeiregulator). 
Art.8.8. Voormelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op de bestrijding van 
de rupsen die zich bevinden op de bermen langs wegen, waterlopen en 
spoorwegen, beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen. In die gevallen 
gebeurt de bestrijding echter op de voor de bermfauna en -flora minst belastende 
of schadelijke wijze. 
Afwijkingen 
Art.8.9. De in artikel 8.6 vermelde bestrijdingsplicht geldt niet voor de eigenaars, 
huurders, bezetters, uitbaters of gebruikers van erkende natuurreservaten en 
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde volgens het gewestplan. 
Zij moeten wel de aanwezigheid van rupsen van de processierupsvlinder en/of 
bastaardsatijnvlinder op die gronden onmiddellijk melden aan het 
gemeentebestuur, zodat kan worden nagegaan of alsnog tot de verdelging moet 
worden overgegaan. 
Art.8.10. Bij nalatigheid zal het gemeentebestuur bovendien (laten) overgaan tot de 
rupsenbestrijding, op kosten van de overtreder. 
Hoofdstuk 9 – OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN HET 
GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
Art.9.1. 
Definities 
Huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij 
besluit van de Vlaamse Regering, zijnde straat- en veegvuil, zoals gedefinieerd in 
artikel 3, §2 van het afvalstoffendecreet betreffende de algemene definitie van 
huishoudelijke afvalstoffen). 
Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen:  
bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als 
huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van 
dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere 
huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.1, §2, 82° van het Vlarea betreffende 
de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en in artikel 
2.1.1 van het Vlarea betreffende de met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgestelde 
afvalstoffen (straat en veegvuil). 
Art.9.2. 
§1. De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet worden aangeboden, noch 
bij om het even welke selectieve inzameling, noch op het containerpark: 
- gashouders of andere ontplofbare voorwerpen; 
- krengen van dieren en slachtafval. 
De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen eveneens niet worden 
aangeboden op het containerpark: 
 huisvuil (alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een 

particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die in de 
voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, 
met uitzondering van papier, karton, textiel, glas, KGA (klein gevaarlijk afval), 
GFT of groenafval, PMD en andere selectief ingezamelde afvalstoffen). 
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§2. Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten aan te bieden 
voor inzameling in de gemeente. 
§3. Het is eveneens verboden grond aan te bieden op het containerpark. 
Art.9.3. Het is voor iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof 
mee te nemen. Alleen de ophalers daartoe aangewezen door het college van 
burgemeester en schepenen of IGEAN intergemeentelijke samenwerking, zijn 
gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. 
Art.9.4. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het 
verboden om het even welke huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen te verbranden, in open lucht behalve wanneer het gaat om 
afvalstoffen, afkomstig van het onderhoud van de eigen tuin of van eigen 
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden en rekening houdend met de bepalingen 
van artikel 89, 8° van het Veldwetboek dat het aansteken van vuur op minder dan 
100 m afstand van huizen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, 
mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, verbiedt. 
Art.9.5. 
§1. Het is verboden op de openbare weg, op de openbare ruimte of op aanpalende 
terreinen gelijk welke voorwerpen die schade kunnen toebrengen of bevuilen, 
daarin begrepen huishoudelijk afval, te werpen of achter te laten. 
§2. Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met 
deze verordening, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de 
daders, betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen overeenkomstig 
het belastingreglement op het illegaal storten van afvalstoffen. 
§3. Het is verboden slijk, zand, tuinafval of vuilnis 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, afvalstoffen in de riolering te 
brengen die een verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn 
voor de openbare gezondheid en het leefmilieu zoals bijvoorbeeld vetten en 
derivaten van petroleum. 
Art.9.6. 
§1. Huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten worden 
aangeboden zoals voorzien in deze verordening. Huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet 
voldoet aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. De 
aanbieder dient dezelfde dag nog de niet aanvaarde afvalstoffen terug te nemen. 
§2. Het toezicht op de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen, wordt uitgevoerd door de ophalers die van het college van 
burgemeester en schepenen de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen, door 
IGEAN intergemeentelijke samenwerking en door de parkwachter in geval van 
inzameling via het containerpark. Deze ophalers en de parkwachter zijn 
gemachtigd de aanbieders te wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige 
richtlijnen verstrekken. 
§3. Onverminderd de bepalingen van dit artikel, zijn de officieren van de 
gerechtelijke politie, de leden van de lokale politie en de ambtenaren bedoeld in 
artikel 54 van het Afvalstoffendecreet bevoegd voor het vaststellen van inbreuken 
op deze verordening en het opstellen van proces-verbaal. 
Art.9.7. 
§1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten vóór 
zeven uur 's ochtends en wat de Bredabaan betreft vóór zes uur ’s ochtends van 
de dag waarop de huisvuilophaling plaatsvindt op de openbare weg geplaatst 
worden. Het is daarom toegelaten het huisvuil reeds vanaf 19 uur van de dag vóór 
de ophaling op de openbare weg te plaatsen. De lege containers moeten zo 
spoedig mogelijk van de openbare weg verwijderd worden en zulks in ieder geval 
voor 20 uur. Het is verboden het huishoudelijk afval op de openbare weg te 
brengen of te laten staan op andere dagen dan die door het college van 
burgemeester en schepenen zijn vastgesteld voor de huisvuilophaling in de 
betrokken straat. 
§2. De voorgeschreven recipiënt moet door de inwoners aangeboden worden aan 
de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het 
verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De recipiënten 
moeten met de handgrepen naar de straatzijde worden geplaatst. De inwoners van 
wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, 
of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten de 
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voorgeschreven recipiënt neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen 
straathoek die wel bereikbaar is. 
§3. De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het 
eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
§4. Het is verboden de stickers van de langs de openbare weg staande recipiënten 
te verwijderen, de recipiënten te openen, de inhoud ervan te ledigen, een gedeelte 
van de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken, met uitzondering door het 
bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie. 
Art.9.8. De uitbaters van drankautomaten, snackbars, frituren, ijssalons en meer 
algemeen alle uitbaters van inrichtingen die voedingswaren of dranken verkopen 
bestemd om buiten hun inrichting te gebruiken, dienen ervoor te zorgen dat 
behoorlijk en goed bereikbare, voor selectieve afvalverzameling bestemde 
afvalrecipiënten duidelijk zichtbaar zijn geplaatst. Zij dienen de recipiënten zelf 
tijdig te ledigen en de recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van 
hun inrichting rein te houden. 
Art.9.9. Indien een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren ervan in 
samenspraak met de gemeente de nodige acties te ondernemen om het afval te 
voorkomen en het afval selectief in te zamelen. De gemeente kan in dit verband 
een politieverordening opstellen. 
Art.9.10. 
§1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in 
leegstaande panden of ze achter te laten op andere plaatsen dan in de brievenbus. 
§2. Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld met de tekst 
"geen reclamedrukwerk a.u.b." die op de brievenbus kan worden gekleefd. Het is 
verboden reclamedrukwerk te bedelen in de brievenbussen voorzien van klever 
waaruit blijkt dat geen reclamedrukwerk gewenst is.  
Afdeling 2 – inzameling van huisvuil 
Definitie 
Art.9.11. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil verstaan: alle 
afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en de gelijkgestelde afvalstoffen die in de voorgeschreven recipiënt voor de 
huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, 
textiel, glas, klein gevaarlijk afval (KGA), groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) of 
groenafval en plastiek, metaal en drankkartons en andere selectief ingezamelde 
afvalstoffen. 
Inzameling 
Art.9.12. 
§1. Het huisvuil wordt minstens tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de 
straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van 
burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Indien straten, wegen en pleinen 
omwille van hun toestand of door omstandigheden niet toegankelijk zijn voor het 
dienstverkeer van de ophaalwagens kan het gemeentebestuur hetzij tijdelijk de 
bewoners van deze weg verplichten hun afval aan een nabijgelegen weg te 
plaatsen, hetzij tijdelijk of blijvend de normale ophaling opheffen. 
§2. Huisvuil mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een andere 
inzameling, andere dan deze van huisvuil. 
Wijze van aanbieding 
Art.9.13. 
§1. Het huisvuil en vergelijkbaar bedrijfsafval moet, tegen de geldende retributie, 
aangeboden worden in de voorgeschreven recipiënten die bij het gemeentebestuur 
kunnen gekocht worden. 
De containers met het huisvuil dienen te worden voorzien van stickers ten bewijze 
van de betaling van de retributie. De containers met vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen dienen te worden voorzien van een oranje sticker. Het huisvuil 
kan ook aangeboden worden in zalmroze zakken die bij het gemeentebestuur 
kunnen aangekocht worden. Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen in een 
groene zak worden aangeboden die eveneens bij het gemeentebestuur kunnen 
aangekocht worden. 
Zowel de minicontainers als de huisvuilzakken en de groene zakken bestemd voor 
de vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn voorzien van de opdruk van de gemeente 
Brasschaat. 
De recipiënten moeten zorgvuldig gesloten worden. 
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§2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 80 kg, wat 
de minicontainers betreft, en 15 kg wat de huisvuilzakken betreft. 
§3. Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar 
kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen. 
Afdeling 3 – Inzameling van grofvuil. 
Definitie 
Art.9.14. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grofvuil verstaan: 
alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die omwille van de omvang, de aard 
en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen 
worden, met uitzondering van papier, karton, textiel, glas, KGA, GFT-afval of 
groenafval, plastiek, metaal en drankkarton, bouw- en sloopafval, autobanden en 
andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 
Inzameling 
Art.9.15. 
§1. Het grofvuil wordt tegen betaling en na oproep opgehaald langs de straten, 
wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht. Het grofvuil kan ook worden 
aangeboden op het containerpark. Het herbruikbaar grofvuil kan worden 
aangeboden in de kringwinkel Antwerpen, sociale werkplaats WOTEPA vzw en in 
het OCMW Brasschaat. 
§2. Grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil of een andere 
inzameling, andere dan deze van grofvuil. 
Wijze van aanbieding 
Art.9.16. 
Het grofvuil moet onverpakt aangeboden worden en op een zulkdanige wijze dat 
het geen gevaar kan opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen. 
Afdeling 4 - Selectieve inzameling van glas 
Definitie 
Art.9.17. 
§1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan: holglas 
en vlakglas dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding 
en de gelijkgestelde afvalstoffen, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, 
gewapend glas, serreglas, kristal, opaal glas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, 
plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk en 
beeldbuizen en dergelijke. 
§2. Holglas betreft alle flessen en bokalen. 
§3. Vlakglas betreft alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die 
geen holglas zijn. 
Inzameling 
Art.9.18. 
§1. Holglas moet worden aangeboden op het containerpark of in de glascontainers 
die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik van de containers is 
uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente. 
§2. Vlakglas moet worden aangeboden op het containerpark. 
§3. Glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere 
selectieve inzameling, andere dan deze van glas. 
Wijze van aanbieding 
Art.9.19. 
Holglas dat naar de glascontainer gebracht wordt moet, afhankelijk van de kleur, in 
de daartoe voorziene opening van de glascontainers worden gedeponeerd. 
Holglas wordt bij de aanbieding ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. 
Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn. 
Art.9.20. 
§1. Het storten in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan glas, 
is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, 
kratten, zakken, glas of andere voorwerpen achter te laten. 
§2. Het is verboden glas te storten in de glascontainers tussen 21 uur en 8 uur. 
Afdeling 5 -Selectieve inzameling van papier en karton 
Definitie 
Art.9.21. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: 
alle kranten, reclamedrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier, 
kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen die 



 11.- 
 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de 
gelijkgestelde afvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier 
met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen 
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in 
verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cementzakken, 
meststofzakken en sproeistofzakken en dergelijke. 
Inzameling 
Art.9.22. 
§1. Papier en karton wordt minstens éénmaal per maand huis-aan-huis opgehaald 
langs de straten wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het 
college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Papier en karton kan 
ook worden aangeboden op het containerpark. 
§2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een 
andere selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton. 
Wijze van aanbieding 
Art.9.23. 
Het papier en karton moet ofwel samengebonden met een touw ofwel in een 
kartonnen doos aangeboden worden. Plastieken omslagen van tijdschriften en 
reclamefolders moeten eerst worden verwijderd.  
Afdeling 6 - Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 
Definitie 
Art.9.24. 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder klein gevaarlijk afval 
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 het verwijderen van gevaarlijke huishoudelijke 
afvalstoffen. 
Inzameling 
Art.9.25. 
§1. Het KGA wordt via wijkinzamelingen opgehaald. De inzameling van KGA kan 
ook via het containerpark gebeuren. 
§2. KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere 
selectieve inzameling, andere dan deze van KGA. 
Wijze van aanbieding 
Art.9.26. 
§1. Het KGA moet, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk 
van andere afvalstoffen aangeboden worden in de milieubox die door de gemeente 
ter beschikking wordt gesteld. 
§2. Het achterlaten op de stoep of op de openbare weg van de milieubox, 
bijvoorbeeld in afwachting van de wijkinzameling, is verboden. 
Art.9.27 
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, 
inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en 
indien nodig brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de 
samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. 
Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd en tevens 
dient de verpakking van elk afzonderlijk product te worden aangepast om lekken of 
andere ongewenste effecten te voorkomen. 
Art.9.28. 
§1. Het KGA dat wordt aangeboden bij de wijkinzameling wordt door de begeleider 
van het ophaalvoertuig in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. 
De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen. 
§2. Het KGA dat wordt aangeboden op het containerpark wordt door de 
parkwachter in een inrichting aansluitend bij het containerpark gedeponeerd (KGA-
kluis). De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen. 
§3. De afgifte van KGA gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van een 
aangestelde van de vergunninghouder. 
Afdeling 7 - Selectieve inzameling van groente- en fruitafval 
Definitie 
Art.9.29. 
§1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groente- en fruitafval 
verstaan: organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen van 
citrus- of andere vruchten, groenten- en fruitresten, doppen van noten, 
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theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van 
keukenrol, wegwerpluiers, kleine hoeveelheden etensresten, mest van kleine 
huisdieren, dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding 
en de gelijkgestelde afvalstoffen. 
§2. Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, beenderen, 
mosselschelpen, resten van schaaldieren, kadavers, aarde en zand, sausen, 
vetten en oliën, stofzuigerzakken, asse, houtskool, kunststoffen, metalen, glazen 
bokalen en kattenbakvulling worden niet als groente- en fruitafval beschouwd. 
Inzameling 
Art.9.30. 
§1. Het groente- en fruitafval wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de 
straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van 
burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 
§2. Groente- en fruitafval mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil 
of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van groente- en fruitafval. 
Wijze van aanbieding 
Art.9.31. 
§1. Het groente- en fruitafval moet aangeboden worden in de voorgeschreven 
groene groente- en fruitcontainer van 40 liter die door het gemeentebestuur ter 
beschikking wordt gesteld en die voorzien is van de opdruk van de gemeente 
Brasschaat. Per gezin wordt door het gemeentebestuur 1 groene groente- en 
fruitcontainer van 40 liter verkocht. 
§2. Het gewicht van de recipiënt mag niet hoger zijn dan 25 kg. 
Gebruik van de groente- en fruitcontainer 
Art.9.32. 
§1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en 
onderhoud van de groente- en fruitcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt 
begrepen dat de groente- en fruitcontainer uitsluitend mag gebruikt worden voor de 
opslag van groente- en fruitafval. 
§2. In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan 
onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door 
een nieuwe groente- en fruitcontainer. De kosten van herstelling of vervanging 
kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. 
Afdeling 8 - Selectieve inzameling van tuinafval 
Definitie 
Art.9.33. 
§1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder tuinafval verstaan: 
organisch composteerbaar afval zoals verwelkte snijbloemen en kamerplanten, 
versnipperd en grof onversnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en 
schaafkrullen, gazonmaaisel, wegbermmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit 
groente- en siertuin, dat ontstaat door de normale werking van een particuliere 
huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen. 
§2. Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, beenderen, 
mosselschelpen, kadavers, aarde en zand, sausen, vetten en oliën, 
stofzuigerzakken, asse, houtskool, kunststoffen, metalen, glazen bokalen en 
kattenbakvulling worden niet als tuinafval beschouwd. 
Inzameling 
Art.9.34. 
§1. Het tuinafval wordt minstens éénmaal om de twee weken huis-aan-huis 
opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de 
door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 
§2. Tuinafval mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een 
andere selectieve inzameling, andere dan deze van tuinafval. 
Wijze van aanbieding 
Art.9.35. 
§1. Het tuinafval moet aangeboden worden in de voorgeschreven groene 
tuinafvalcontainer van 240 liter of 120 liter voorzien van de opdruk van de 
gemeente Brasschaat. Grote hoeveelheden tuinafval kunnen gestort worden in het 
containerpark. 
§2. Het gewicht van de recipiënt mag niet hoger zijn dan 80 kg. 
Gebruik van de tuinafvalcontainer 
Art.9.36. 
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§1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en 
onderhoud van de tuinafvalcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat 
de tuinafvalcontainer uitsluitend mag gebruikt worden voor de opslag van tuinafval. 
§2. In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan 
onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door 
een nieuwe tuinafvalcontainer. De kosten van herstelling of vervanging kunnen 
verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. 
Art.9.37. 
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen 
beschikking hebben over een tuinafvalcontainer kunnen bij de gemeente een 
tuinafvalcontainer kopen. 
Afdeling 9 - Selectieve inzameling van plasticverpakkingen en metalen 
verpakkingen en drankkartons 
Definitie 
Art.9.38. 
§1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder "PMD-afval” verstaan: 
plasticflessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.  
§2. Het aangeboden PMD-afval mag geen KGA, glas, etensresten 
of andere afvalstoffen bevatten. 
Inzameling 
Art.9.41. 
§1. Het PMD-afval wordt via de veertiendaagse huis-aan-huisinzameling 
opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de 
door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Het PMD-afval 
kan ook worden aangeboden op het containerpark. 
§2. PMD-afval mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een 
andere selectieve inzameling, andere dan deze van PMD-afval. 
Wijze van aanbieding 
Art.9.42. 
§1. Het PMD-afval moet aangeboden worden in de daartoe ter door het 
gemeentebestuur te koop aangeboden blauwe zakken. 
§2. De verschillende fracties van het PMD-afval mogen gemengd in de 
voorgeschreven recipiënt worden aangeboden. 
§3. Het gewicht van één recipiënt mag niet hoger zijn dan 7 kg en moet volledig 
gesloten worden aangeboden. 
Afdeling 10 - Het containerpark 
Definitie 
Art.9.43. 
Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van 
huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de 
maximale recyclage van deze stoffen. 
Art.9.44. 
Het containerpark is gelegen Ploegsebaan 275 te Brasschaat. 
Art.9.45. 
§1. Het containerpark is toegankelijk voor de inwoners van de gemeente op 
voorlegging van hun identiteitskaart en voor de ondernemingen die op het 
grondgebied van de gemeente gevestigd zijn in zoverre de door hen aangevoerde 
afvalstoffen gelijkgesteld werden. Het containerpark is eveneens toegankelijk voor 
particulieren die binnen de gemeente een eigendom hebben op voorlegging van 
een kopie van de eigendomsakte en nadat zij een aanvraag tot toegang aan de 
gemeentelijke milieudienst hebben gericht.  
§2. Het containerpark is geopend op het door het college van burgemeester en 
schepenen bepaalde data en openingsuren, met name: 
 van 1 maart tot 31 oktober: 

maandag, dinsdag en donderdag, van 9 tot 17 uur, woensdag van 9 tot 19 uur, 
vrijdag van 9 tot 12 uur en zaterdag, van 9 tot 15 uur; 

 van 1 november tot eind februari: 
maandag tot donderdag, van 9 tot 16 uur, vrijdag van 9 tot 12 uur en zaterdag 
van 9 tot 15 uur. 

Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen 
vreemd aan de dienst. 
Gebruik van het containerpark 
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Art.9.46. 
Op het containerpark mogen minstens de hierna vermelde vooraf maximaal 
gesorteerde huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen aangeboden worden. De 
afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel 
in de daartoe voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container, 
recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. 
1. Papier en karton 
2. Holglas (alle flessen en bokalen) en vlak glas 
3. Kunststoffen 
4. PMD 

Alle aangeboden PMD moeten leeg, uitgespoeld en platgedrukt aangeboden 
worden. 

5. Textiel en lederwaren 
6. Oude metalen (metalen gemengd) 
7. Oliën en vetten 
8. Groenafval (maximum 1 m³ per dag) 
9. Witgoed 
10. Bruingoed 
11. Boomstronken 
12. KGA in een inrichting aansluitend bij het containerpark (KGA-kluis) 
13. Grof vuil (maximum 0,50 m³) 
14. EPS (piepschuim) 
15. plastic folie 
16. gebonden asbesthoudende afvalstoffen 
Art.9.47. 
Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de 
parkwachter. 
Art.9.48. 
§1. Het is de parkwachter toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten de 
omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het 
containerpark bevinden en in functie van een goede verkeersregeling op het 
containerpark. 
§2. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn door een volwassen 
begeleider. 
§3. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark. 
Art.9.49. 
De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden, 
teneinde de verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid 
van de voertuigen is beperkt tot 20 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij 
het lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden 
de aanwijzingen van de parkwachter te volgen. 
Art.9.50. 
§1. De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers 
en de overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen 
door de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. 
§2. Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden om afval te 
deponeren voor de toegangspoorten of over de omheining op het containerpark te 
gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten. 
Art.9.51. 
Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te 
maken. Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, 
containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting. 
Hoofdstuk 10 – GEMEENTEPARKEN 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
Art.10.1. De gemeenteparken van Brasschaat-Centrum, Kattekensberg en de Mik 
zullen iedere dag toegankelijk zijn van 5 uur 's ochtends tot 4 uur 's nachts. 
Niemand mag buiten hogervermelde openingsuren in een gemeentelijk park 
aanwezig zijn, met uitzondering van de personen die in de gemeentelijke parken 
hun woon- of verblijfplaats hebben. 
De burgemeester kan afwijkingen toestaan op hogervermelde openings- en 
sluitingsuren voor bijzondere gelegenheden, zoals onder meer voor feesten welke 
ingericht worden in de parken en inzonderheid ook in de lokalen van de aldaar 
gevestigde drankgelegenheden. 
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Art.10.2. 
Het is verboden tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester of het 
college van burgemeester en schepenen: 
a) Dieren in de parken te laten loslopen. Honden moeten steeds aan de leiband 

gehouden worden, tenzij in zones waarvoor hier uitdrukkelijk toelating voor 
wordt verleend. De eigenaars van de dieren zijn persoonlijk verantwoordelijk 
voor alle schade welke door deze dieren veroorzaakt wordt. 

b) Bloemen, takken af te snijden, bomen te beschadigen, insnijdingen te maken 
in de bomen, gewassen uit te trekken, in bomen te klimmen, op banken, 
balustrades of afsluitingen te klimmen, op enigerlei wijze schade toe te 
brengen aan de grasbegroeiïngen van de grasperken, sport- en spelterreinen, 
enz. 
In de decretaal erkende speelzones en in domein Kattekensberg is het 
geoorloofd zich tussen het schaarhout te begeven en er te vertoeven. 

c) Vogels te vangen, hun eieren of nesten te roven, klemmen te zetten of strikken 
te spannen om wild te vangen, zich plichtig te maken aan wild- of visstroperij. 

d) Om het even welk gevaarlijk of hinderlijk voorwerp of gevaarlijke of hinderlijke 
stoffen binnen te brengen in de parken. 

e) Papier, afval, vuilnis of om het even welke voorwerpen in de parken neer te 
leggen, weg te werpen of achter te laten, elders dan in de daartoe bestemde 
bakken en manden; in die bakken en manden mogen nochtans geen 
uitwerpselen, as, gruis of grote voorwerpen gelegd worden. 

f) Andere publiciteit te voeren dan degene die door het gemeentebestuur werd 
aangebracht. 

g) Geschriften, druksels of publiciteitsartikelen van welke aard ook neer te 
leggen, aan te plakken, te verkopen of uit te delen. 

h) Om het even wat te verkopen of te koop aan te bieden tenzij met een 
uitdrukkelijke en voorafgaande machtiging vanwege het gemeentebestuur en 
onverminderd de reglementering op de leurhandel. 

i) Vuur te maken in de parken. 
j) Te baden in de vijvers of dieren te laten baden. 
k) Schouwspelen te vertonen, feesten, vergaderingen, muziek- of 

zanguitvoeringen of vermakelijkheden in te richten. Deze bepaling slaat niet op 
de activiteiten als voormeld binnen de gebouwen en op jeugd- en 
sportterreinen die zich in de parken bevinden. 

l) Sport- en spelactiviteiten in te richten of deel te nemen aan dergelijke 
activiteiten en onverminderd de bepalingen vermeld onder artikel 21 van 
onderhavige verordening inzake het gebruik van sportterreinen, 
sportinstallaties en kleedlokalen. 

m) Op om het even welke manier en onder meer onder een tent of in een voertuig 
of in caravan of campingwagen in de parken te kamperen, er maaltijden te 
bereiden of zich daarin te ontkleden. 

n) Een caravan- of campingwagen in de parken binnen te brengen, deze aldaar 
te plaatsen, zelfs op de aangeduide parkeerterreinen, er maaltijden in te 
bereiden, zich daarin te ontkleden. 

o) Om het even waar in de parken een tent op te stellen, daarin te verblijven, er 
maaltijden te bereiden of zich daarin te ontkleden. 

p) Zich in de parken te begeven of er te vertoeven buiten de openingsuren en 
zoals bepaald in artikel 10.1. van onderhavige verordening. 

q) Op om het even welke manier enige schade te veroorzaken aan de 
beplantingen, de wegen, de gebouwen, de afsluitingen, de installaties, de 
uitrustingen, enz. 

r) Kinderen zonder enig toezicht te laten. 
s) In de parken lawaai te maken dat de openbare rust kan verstoren. 
t) met een luchtballon op te stijgen vanuit het park.  
In afwijking van de bepalingen vermeld onder m) van onderhavig artikel, wordt het 
parkeren gedoogd van zwerfauto’s, waarvan de gebruikers gedurende maximum 
twee nachten in hun voertuig kunnen overnachten, op het daarvoor aangeduide 
parkeerterrein. 
Afdeling 2 - Bepalingen inzake het vissen in de vijvers. 
Art.10.3. Het vissen in de vijver van het gemeentepark van Brasschaat-Centrum 
alsook in de hofgracht in het gemeentepark "De Mik", is enkel toegelaten voor 
leden van de concessiehoudende vereniging door middel van een handlijn of een 
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werpstok (lancé). 
Art.10.4. Onder handlijn dient verstaan dat de visdraad dezelfde lengte heeft als de 
stok. Onder werpstok (lancé) dient verstaan te worden een stok, voorzien van een 
molen. 
Art.10.6. Het vissen in de vijver van het gemeentepark van Brasschaat-Centrum is 
toegestaan alle dagen van zonsopgang tot zonsondergang. 
Het vissen in de zone ter hoogte van het kasteel van Brasschaat is nochtans 
verboden. 
Art.10.7. Het vissen in de hofgracht in het gemeentepark "De Mik" is toegestaan 
alle dagen van zonsopgang tot zonsondergang, met uitzondering van op het kleine 
stukje weide tussen de torenpoort en de Kerkedreef, waar op zon- en feestdagen 
niet mag gevist worden. 
Art.10.8. Het vissen is enkel toegestaan van op de boord van het water. 
Art.10.9. Het is verboden: 
a) putten in de oevers te graven; 
b) bruggen, staketsels of gelijkwaardige constructies te bouwen; 
c) op andere plaatsen te vissen dan deze door de gemeenteoverheden 

aangeduid; 
d) gebruik te maken van een leefnet, uitgezonderd bij wedstrijden. 
Art.10.10. Het is de vissers verboden in de maanden april en mei enige gevangen 
vis in hun bezit te houden en/of mede te nemen; alsdan dient elke gevangen vis 
onmiddellijk terug in de vijver gebracht te worden. 
Art.10.11. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 
ongevallen. 
Art.10.12. Het vissen staat onder het toezicht van parkwachters en politie. Elke 
visser zal deze in elke omstandigheid bijstaan. 
Art.10.13. Elke plaats behoort hem die ze het eerst bezet. De laatste gekomenen 
zullen zich derwijze plaatsen dat ze hun buurman niet hinderen. Iedereen moet 
zich schikken naar de aanwijzingen en aanduidingen van parkwachters en/of de 
politie. 
Art.10.14. De gemeente heeft het recht over de vijvers te beschikken voor het 
inrichten van feesten, werken van openbaar nut, enz. Tijdens deze periodes kan 
het vissen tijdelijk verboden worden. 
Afdeling 3 - bepalingen inzake het gebruik van speeltuigen. 
Art.10.15. Het gebruik van de speeltuigen die zich bevinden in het gemeentepark 
van Brasschaat-Centrum is uitsluitend voorbehouden aan personen die de leeftijd 
van 12 jaar niet bereikt hebben en op voorwaarde dat deze kinderen vergezeld zijn 
door hun ouders of door de persoon of personen aan wiens hoede ze toevertrouwd 
werden. 
Art.10.16. Onder de woorden "vergezeld zijn" vermeld in voorgaand artikel dient 
verstaan te worden dat de personen of persoon zich op een plaats dienen te 
bevinden van waaruit het bedoelde kind steeds onder voldoende toezicht blijft. 
Art.10.17. Alle schade die aan de speeltuigen wordt toegebracht moet vergoed 
worden door de verantwoordelijken, ongeacht het feit of de betrokkenen al dan niet 
gerechtigd waren de speeltuigen te gebruiken. 
Art.10.18. De gebruikers van de speeltuigen dienen de nodige voorzichtigheid in 
acht te nemen om mogelijke ongevallen te voorkomen en om gebeurlijke 
diefstallen en beschadigingen van persoonlijke voorwerpen te vermijden. 
Het enkele feit van het gebruik van de speeltuigen houdt verzaking in aan ieder 
verhaal tegenover de gemeente Brasschaat, haar organen en aangestelden. 
Art.10.19. Personen die de in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen niet naleven, 
zich onbetamelijk gedragen of geen gevolg geven aan de bevelen en/of 
aanwijzingen die hun gegeven worden door het politie-, park- of toezichtpersoneel, 
zullen verplicht worden het park te verlaten, onverminderd de toepassing van de 
straffen die door de sanctionerend ambtenaar bepaald worden. 
Afdeling 4 - bepalingen inzake verkeer 
Art.10.20. In de gemeenteparken van Brasschaat is het verboden voor 
motorvoertuigen, op de voor hen bestemde wegen een snelheid te voeren hoger 
dan 20 km per uur. 
Art.10.21. In het gemeentepark van Brasschaat-Centrum is het verboden elders 
dan op de daartoe bestemde wegen en plaatsen of met miskenning van de 
gestelde voorwaarden, zich met motorvoertuigen, uitgezonderd bromfietsen, voort 
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te bewegen of te parkeren. Fietsers en voetgangers hebben steeds voorrang op 
het andere verkeer. 
In het gemeentepark Brasschaat-Centrum is het verkeer van motorvoertuigen 
verboden, uitgezonderd de voertuigen van openbare diensten en aangestelden, 
bromfietsen en de motorvoertuigen met bestemming parking, dit langs de daartoe 
bestemde wegen. 
In het gemeentepark Brasschaat-Centrum is de toegang tot navermelde wegen 
verboden voor iedere bestuurder, met uitzondering van de voertuigen van 
openbare diensten, fietsers en bromfieters: 
- Hemelhoevedreef, vanaf toegangsweg naar het parkeerterrein; 
- Graaf Reusensdreef; 
- Molenzichtdreef, vanaf toegangsweg naar het parkeerterrein; 
In het gemeentepark Brasschaat-Centrum geldt een volledig parkeerverbod buiten 
de aangeduide parkeerplaatsen, behoudens de voertuigen van openbare diensten. 
In het gemeentepark Brasschaat-Centrum is het verboden om, komende van de 
Miksebaan, de links van de Hemelhoevedreef gelegen parking te verlaten via de 
uitrit leidende naar het kasteel, met uitzondering van ceremoniewagens. 
In het gemeentepark Brasschaat-Centrum is het verboden te parkeren op en langs 
de toegangsweg naar de sporthal en het sporthotel, namelijk het gedeelte tussen 
de twee aangelegde parkeerterreinen, behoudens voertuigen van openbare 
diensten. 
In het gemeentepark Brasschaat-Centrum zijn de bestuurders van paarden 
verplicht hun paarden enkel stapvoets te laten voortbewegen, mits het in acht 
nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen ten opzichte van voetgangers, 
fietsers en bromfietsers. 
Op de parkeergelegenheid ter hoogte van de Remise in het gemeentepark van 
Brasschaat-Centrum worden twee parkeerplaatsen voorbehouden voor de 
voertuigen die gebruikt worden door mindervaliden. 
Op elk van de twee parkeergelegenheden in de Hemeldreef in het gemeentepark 
van Brasschaat-Centrum wordt één parkeerplaats voorbehouden voor de 
voertuigen die gebruikt worden door mindervaliden. 
In het gemeentepark Brasschaat-Centrum op de parking aan de overzijde van de 
sporthal wordt een mobilehomeparking voorzien, die wordt ingericht met een 
sanizuil voor waterinneming en –lozing (aan de sporthal Centrum) en 
aansluitingspunten voor elektriciteit. Een gebruiker kan maximaal voor een 
aaneengesloten periode van 72 uur verblijven op de mobilehomeparking. 
Art.10.22. In het gemeentepark de Mik is de toegang verboden voor iedere 
bestuurder, behoudens voertuigen van openbare diensten en fietsers. Echter alle 
verkeer is toegelaten op de verbindingsweg vanaf de Kerkedereef naar het ronde 
punt. 
Art.10.23. In het domein Kattekensberg is het verkeer voor alle motorvoertuigen 
verboden, uitgezonderd voertuigen van openbare diensten. Bestuurders van 
paarden zijn verplicht hun paarden enkel stapvoets te laten voortbewegen, mits het 
in acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen ten opzichte van voetgangers 
en fietsers. 
Hoofdstuk 11 - RECREATIEDOMEIN E-10 PLAS EN WEEKENDZONE 
MIKSEHEIDE 
Art.11.1.- De gemeente beheert het terrein en wateroppervlak van de vroegere 
zandwinningsput nabij de E-19 autoweg te Brasschaat, en stelt dit ter beschikking 
van het publiek, onder de vorm van een passief recreatiedomein. 
Art.11.2.- Tenzij uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester of het college 
van burgemeester en schepenen, is het op het terrein verboden: 
a) Dieren te laten loslopen. Honden moeten steeds aan de leiband gehouden 

worden. De eigenaars van de dieren zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle 
schade welke door deze dieren veroorzaakt wordt. 

b) Bloemen, vruchten of fruit te plukken, takken af te snijden, bomen te 
beschadigen, insnijdingen te maken in de bomen, gewassen uit te trekken, in 
bomen te klimmen, op banken, balustrades of afsluitingen te klimmen. 

c) Vogels te vangen, hun eieren of nesten te roven, klemmen te zetten of strikken 
te spannen om wild te vangen, zich plichtig te maken aan wild- of visstroperij. 

d) Om het even welk gevaarlijk of hinderlijk voorwerp of gevaarlijke of hinderlijke 
stoffen binnen te brengen. 

e) Papier, afval, vuilnis of om het even welke voorwerpen neer te leggen, weg te 
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werpen of achter te laten, elders dan in de daartoe bestemde bakken en 
manden; in die bakken en manden mogen nochtans geen uitwerpselen, as, 
gruis of grote voorwerpen gelegd worden. 

f) Andere publiciteit te voeren dan degene die door het gemeentebestuur werd 
aangebracht of uitdrukkelijk en voorafgaandelijk werd vergund. 

g) Geschriften, druksels of publiciteitsartikelen van welke aard ook neer te 
leggen, aan te plakken, te verkopen of uit te delen. 

h) Om het even wat te verkopen of te koop aan te bieden 
i) Vuur te maken. 
j) Bij ijsvorming op het wateroppervlak zich daarop te begeven zonder dat zulks 

uitdrukkelijk toegestaan is. 
k) Schouwspelen te vertonen, feesten, vergaderingen, muziek- of 

zanguitvoeringen of vermakelijkheden in te richten 
l) Sport- en spelactiviteiten in te richten of deel te nemen aan dergelijke 

activiteiten 
m) Op om het even welke manier en onder meer onder een tent of in een voertuig 

te kamperen, een caravan- of campingwagen of een tent binnen te brengen, 
deze aldaar te plaatsen, zelfs op de aangeduide parkeerterreinen, er 
maaltijden in te bereiden of zich daarin te ontkleden. 

n) Kinderen zonder enig toezicht te laten. 
o) Lawaai te maken dat de openbare rust kan verstoren. 
p) dieren of planten uit te zetten 
Art.11.3.- Tenzij uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester of het college 
van burgemeester en schepenen, is het verboden te zwemmen en het 
wateroppervlak te gebruiken voor elke vorm van sportbeoefening. 
Hoofdstuk 12 - HUISNUMMERS EN STRAATNAAMBORDEN. 
Art.12.1. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt welk huisnummer 
toegekend wordt aan ieder gebouw langs de openbare wegen, dat tot woning dient 
of daarvoor dienen kan. Dit nummer dient op een van de openbare weg duidelijk 
zichtbare plaats te worden aangebracht.  
Art.12.2. Het is verboden de huisnummers, straatnaamborden of borden voor 
hydrantaanduiding weg te nemen of ze te wijzigen of er nieuwe aan te brengen 
met aanduidingen welke niet door de gemeenteraad of het college van 
burgemeester en schepenen werden vastgesteld. 
Het is eveneens verboden de vernieuwing of wijziging van de huisnummers en 
straatnaamborden of borden voor hydrantaanduiding te beletten of te hinderen. 
Art.12.3. De eigenaars, de vruchtgebruikers en de bewoners van gebouwen zijn 
verplicht te gedogen, zonder de minste vergoeding, dat huisnummers, 
straatnaamborden en borden voor hydrantaanduiding op de gevels van het 
gebouw aangebracht worden. 
Hoofdstuk 13 – VERHURING VAN EEN GOED BESTEMD VOOR BEWONING 
Art.13.1. Wie goederen, bestemd voor bewoning, gelegen in Brasschaat verhuurt, 
dient de bepalingen vastgesteld bij wet na te leven.  
Art.13.2. In afwijking van hoofdstuk 14 van onderhavig reglement rechtvaardigt 
niet-naleving de betaling van een administratieve boete overeenkomstig de 
bepalingen van het artikel 1716 van Burgerlijk Wetboek.  
Hoofdstuk 14 - ORGANISEREN VAN EVENEMENTEN 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
Art.14.1 
§1 Toepassingsgebied 
De hiernavolgende bepalingen zijn, behoudens een schriftelijk gemotiveerde en 
toegestane afwijking van het college van burgemeester en schepenen, van 
toepassing op elk evenement dat een publieke toegankelijke manifestatie of 
gebeurtenis is met al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers op het 
gebied van feesten, kermis, sport, kunst, cultuur op de openbare weg en/of op 
openbaar terrein of op privaat terrein. Voorbeelden zijn fuiven, gemeente- of 
wijkfeesten, muziekfestivals, kermissen, braderij, markten, sportmanifestaties,…  
Hierin zijn niet inbegrepen: privé-feesten of privé-evenementen zoals een tuinfeest, 
communiefeest, familiefeest, etc. Een privé-evenement is wanneer een 
persoonlijke band bestaat tussen de organisator en de aanwezigen, m.a.w. 
wanneer er wordt gewerkt met een persoonlijke uitnodiging. 
§2 Definities 
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Coördinatievergadering: een overleg dat voor het evenement plaatsvindt met 
organisator, gemeentelijke overheid, politie en eventueel andere betrokken partijen 
waarbij alle adviezen van de betrokken partijen m.b.t. de organisatie van het 
evenement en de veiligheidsaspecten hieromtrent worden gebundeld en overlopen 
met de organisatie met het oog op een zo goed mogelijke besluitvorming van de 
betrokken overheid. Het is de gemeentelijke overheid die de vergadering 
samenroept.  
Een dag: kalenderdag 
Evenement: een publieke toegankelijke manifestatie of gebeurtenis met al dan niet 
betalende bezoekers en/of deelnemers op het gebied van feesten, kermis, sport, 
kunst, cultuur op de openbare weg en/of op openbaar terrein of op privaat terrein. 
Voorbeelden zijn fuiven, gemeente- of wijkfeesten, muziekfestivals, kermissen, 
braderij, markten, sportmanifestaties, … Hierin zijn niet inbegrepen: privé-feesten 
of privé-evenementen zoals een tuinfeest, communiefeest, familiefeest, etc. Een 
privé-evenement is wanneer een persoonlijke band bestaat tussen de organisator 
en de aanwezigen, m.a.w. wanneer er wordt gewerkt met een persoonlijke 
uitnodiging. 
Evenement (heel groot): een evenement met een bovengemeentelijke uitstraling of 
een capaciteit van 2000 of meer bezoekers/deelnemers  per dag of evenement dat 
gespreid is over meerdere dagen en/of gekoppeld aan een kampeersite. 
Evenement (groot): een evenement met een capaciteit van 500 tot maximum 2000 
bezoekers/deelnemers 
Evenement (middelgroot): een evenement met een louter lokaal karakter en een 
capaciteit van 150 tot maximum 500 bezoekers/deelnemers 
Evenement (klein): een evenement met een louter lokaal karakter en een 
maximum capaciteit van 150 bezoekers/deelnemers 
Evenemententerrein: het terrein waar het evenement plaatsvindt 
Exploitant: de exploitant van een vergunde inrichting waar een evenement wordt 
georganiseerd. Indien voor het terrein of gebouw waar een evenement plaatsvindt 
geen milieuvergunning vereist is, is de exploitant de eigenaar van het terrein of 
gebouw dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator van het evenement. 
Op het openbaar domein is dit het bevoegde openbaar bestuur. 
Geïntegreerd aanvraagformulier evenementen (GAE): het evenementenformulier 
bestaat uit twee delen, nl. een hoofddocument en bijlagen. Het hoofddocument 
omvat de basisgegevens, die door elke organisator verplicht zijn in te vullen als 
kennisgeving of vraag voor toelating. Naar gelang de complexiteit van de activiteit 
zal de organisator nog binnen een af te spreken termijn extra info moeten 
bezorgen door het invullen van één of meer bijlagen.   
Motorvoertuigen: elk voertuig uitgerust met een motor 
Muziekinstallatie: elk toestel of groep toestellen die elektronische versterkte muziek 
maakt 
Openbare plaats: de openbare weg met inbegrip van de bermen en voetpaden, de 
openbare pleinen en terreinen en de niet-openbare terreinen op het ogenblik dat zij 
voor één of meerdere personen vrij toegankelijk zijn. 
Openbare weg: een openbare of private plaats, toegankelijk voor alle 
weggebruikers 
Organisator: de publieke of private rechtspersoon of natuurlijk persoon die een 
evenement organiseert 
Parkeerterrein: parkeerplaatsen specifiek voorzien bij het organiseren van het 
evenement. Dit kan op de openbare weg of op privéterrein. 
Steward: een begeleider die de organisator voorziet met het oog op de 
ordehandhaving voor, tijdens en na het evenement. Deze stewards hebben tot 
taak actief en zichtbaar sociale controle uit te oefenen. Hun kledij moet minimaal 
herkenbaar zijn. Stewards hebben geen politionele bevoegdheid. Voor stewards 
kan beroep gedaan worden op vrijwilligers of op een professionele 
bewakingsonderneming. 
Afdeling 2 - Organiseren van een evenement 
Onderafdeling 1 - Voorafgaande toelating en/of kennisgeving 
Art. 14.2. §1 Evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen 
plaatsvinden, kunnen slechts plaatsvinden nà voorafgaande toelating van het 
college van burgemeester en schepenen 
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- voor evenementen tot 500 personen dient deze toelating, schriftelijk 60 dagen 

voor de datum van het evenement worden aangevraagd (via het GAE en/of 
digitaal loket gemeente Brasschaat) 

- voor evenementen vanaf 500 personen dient deze toelating, schriftelijk 90 dagen 
voor de datum van het evenement worden aangevraagd. (via het GAE en/of 
digitaal loket gemeente Brasschaat) 

§2 Indien de termijn van de aanvraag wordt overschreden, wordt het evenement 
ambtshalve geweigerd. 
§3 De organisator van het evenement wordt op de hoogte gebracht van de 
beslissing:   
- voor evenementen tot 500 personen 30 dagen (1 maand) nà het (volledig) 

indienen van het GAE  
- voor evenementen vanaf 500 personen 42 dagen (6 weken) nà het (volledig) 

indienen van het GAE 
Art.14.3. §1 evenementen in open lucht of in tenten op privaat domein kunnen 
slechts plaatsvinden na voorafgaande toelating van de burgemeester 
- voor evenementen tot 500 personen dient deze toelating, schriftelijk 60 dagen 

voor de datum van het evenement worden aangevraagd (via het GAE en/of 
digitaal loket gemeente Brasschaat) 

- voor evenementen vanaf 500 personen dient deze toelating, schriftelijk 90 dagen 
voor de datum van het evenement worden aangevraagd (via het GAE en/of 
digitaal loket gemeente Brasschaat) 

§2 Indien de termijn van de aanvraag wordt overschreden, wordt het evenement 
ambtshalve geweigerd. 
§3 De organisator van het evenement wordt op de hoogte gebracht van de 
beslissing:   
- voor evenementen tot 500 personen ten laatste 30 dagen (1 maand) nà het 

(volledig) indienen van het GAE 
- voor evenementen vanaf 500 personen ten laatste 42 dagen (6 weken) nà het 

(volledig) indienen van het GAE 
Art.14.4. §1 evenementen die niet in open lucht plaatsvinden en plaatsvinden in 
gemeentelijke infrastructuur worden ter kennis gegeven (via het GAE en/of digitaal 
loket gemeente Brasschaat) 
§2 evenementen die niet plaatsvinden in openlucht en op privaat domein, en 
waarbij elektronisch versterkte muziek wordt gebruikt, zoals fuiven, kunnen slechts 
plaatsvinden nà voorafgaande kennisgeving aan de burgemeester (via het GAE - 
digitaal loket gemeente Brasschaat) 
- voor evenementen tot 150 personen dient deze kennisgeving, schriftelijk 30 

dagen voor de datum van het evenement worden aangevraagd (via het GAE 
en/of digitaal loket gemeente Brasschaat) 

- voor evenementen vanaf 150 tot 2000 personen dient deze kennisgeving, 
schriftelijk 45 dagen voor de datum van het evenement worden aangevraagd (via 
het GAE en/of digitaal loket gemeente Brasschaat) 

- voor evenementen vanaf 2000 personen dient deze kennisgeving, schriftelijk 90 
dagen voor de datum van het evenement worden aangevraagd. (via het GAE 
en/of digitaal loket gemeente Brasschaat) 

Onderafdeling 2 - veiligheid en ordelijk verloop van het evenement 
Art.14.5. §1 voor evenementen vanaf 2000 personen dient de organisator bij 
schriftelijke aanvraag of kennisgeving, met name 90 dagen voor de datum van het 
evenement, een veiligheidsplan op te maken en in te dienen bij de gemeentelijke 
dienst integrale veiligheid, Bredabaan 182.  
§2 een model van veiligheidsplan zal door het college van burgemeester en 
schepenen worden vastgesteld. 
§3 organisatoren kunnen met hun vragen over de opmaak van het veiligheidsplan 
terecht bij de gemeentelijke dienst integrale veiligheid 
§4 voor bijzondere evenementen tot 2000 personen (vb. activiteiten met een 
verhoogd veiligheidsrisico) kan de burgemeester na advies van de 
veiligheidsdiensten de opmaak van een veiligheidsplan eisen. In samenspraak met 
de organisator worden hiervoor op dat moment nieuwe termijnen bepaald. 
§5 organisatoren van een evenement dat doorgaat in een permanente inrichting 
dienen er zich van te vergewissen dat de betrokken infrastructuur voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften van toepassing op dergelijke infrastructuur. Hij dient zich 
tevens te schikken naar deze veiligheidsvoorschriften. 
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Art.14.6. §1 De organisatie houdt zich aan de begeleidende medische maatregelen 
bij risicomanifestaties (PRIMA), die worden opgelegd door de burgemeester op 
advies van de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.  
§2 Bij alle evenementen wordt bij de ingang van het evenement een parkeerplaats 
voor hulpdiensten voorzien. 
§3 Er moet een gemakkelijke doorgang worden voorzien tussen de parkeerplaats 
voor de hulpdiensten en/of hulppost en de openbare weg zodat de ziekenwagen 
zonder probleem tot bij de ingang van het evenement of hulppost kan komen. 
Art.14.7. §1 Voor evenementen vanaf 2000 personen wordt ten laatste 60 dagen 
voor het evenement plaatsvindt een coördinatievergadering gehouden.  
§2 voor bijzondere evenementen tot 2000 personen (vb. activiteiten met een 
verhoogd veiligheidsrisico) kan de burgemeester na advies van de 
veiligheidsdiensten een coördinatievergadering eisen. In samenspraak met de 
organisator wordt hiervoor een datum bepaald. 
Art.14.8. §1 De organisator van elk evenement heeft de plicht om al het mogelijke 
te doen opdat het ordelijk verloop van het evenement gehandhaafd kan blijven en 
dient zich te houden aan alle met het gemeentebestuur en de hulpdiensten 
gemaakte afspraken. 
§2 Elke persoon die deelneemt aan een evenement op een openbare plaats dient 
zich te schikken naar iedere vordering of elk bevel van de bevoegde politiediensten 
die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te 
herstellen. 
Art.14.9. De organisator van elk evenement is verplicht om een verzekering af te 
sluiten ter dekking van hun burgerlijke aansprakelijkheid. 
Onderafdeling 3 - negatieve evaluatie 
Art.14.10. Bij een negatieve evaluatie op vlak van de geluidsbepalingen kan het 
gebruik van een geluidsniveaubegrenzer door de burgemeester worden opgelegd 
bij de organisatie van een volgende editie. 
Art.14.11. Wanneer een evenement negatief wordt geëvalueerd op vlak van 
voorwaarden opgelegd bij de aanvraag van het evenement en/of voorwaarden 
opgenomen in het veiligheidsplan kan voor het eerstvolgende aanvraag een 
sluitingsuur worden opgelegd of de toelating voor het organiseren van het 
evenement worden geweigerd. 
Onderafdeling 4 - aanplakken en plaatsen van tijdelijke reclame- en 
bewegwijzeringsborden 
Art.14.12. Het college van burgemeester en schepenen stelt de plaatsen van het 
openbaar domein vast waar iedereen mag aanplakken. Het is verboden om op 
andere plaatsen aan te plakken, tenzij het uitdrukkelijk aanwijst. 
Art.14.13. Het hangen van affiches op gemeentelijke aanplakborden is 
onderworpen aan volgende voorwaarden :  
1) de initiatieven zijn van Brasschaatse en niet-Brasschaatse verenigingen en 

individuen of organisaties zonder winstoogmerk 
2) op de affiche worden de naam, adres en telefoonnummer van de 

verantwoordelijke uitgever (VU) en van de inrichtende instantie vermeld. 
3) op eenzelfde kant van de gemeentelijke aanplakborden mogen de 

aangebrachte affiches voor eenzelfde activiteit niet meer dan 1m² (A0-formaat) 
plaats innemen 

4) het aanplakken van affiches mag gebeuren vanaf 21 dagen voor de datum van 
de activiteit of evenement 

5) aanplakkers mogen de affiches die een activiteit of evenement op een vaste 
datum aankondigen niet overplakken vóór deze datum voorbij is. De affiches 
die geen aankondiging bevatten van een activiteit of evenement op een bepaald 
tijdstip zullen door de aanplakkers met een datumstempel worden bekleed en 
mogen niet worden overplakt, tenzij na het verstrijken van een termijn van vijf 
kalenderdagen na datum in datumstempel 

6) het is verboden de affiches af te rukken, ze te bevuilen of onleesbaar te maken 
of er meldingen of tekeningen op aan te brengen 

Art.14.14. §1 Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op 
het openbaar domein langs gemeentewegen is mogelijk voor een activiteit of 
evenement dat plaatsvindt binnen de gemeente en nà goedkeuring van het college 
van burgemeester en schepenen. 
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§2 De reclame- en/of bewegwijzeringsborden die op het openbaar domein langs 
gemeentewegen worden geplaatst, moeten voldoen aan de volgende 
voorwaarden:  
1) de borden mogen niet groter zijn dan 0,5m² 
2) de plaatsing van de borden dient zodanig te gebeuren zodat dit geen 
belemmering vormt voor het verkeersoverzicht 
3) de plaatsing van de borden gebeuren van 14 dagen voor de datum van de 
activiteit of het evenement 
4) de borden dienen ten  laatste 1 week na de activiteit verwijderd te worden 
Art.14.15. Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op het 
openbaar domein langs gewestwegen dient te worden aangevraagd bij de 
provinciale afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest en onder de 
voorwaarden zoals door hen opgelegd. 
Art.14.16. §1 Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op 
privéterrein dient te worden afgesproken met de betreffende eigenaar. 
§2 Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op privéterrein 
is onderworpen aan de volgende voorwaarden:  
1) de plaatsing van de borden dient zodanig te gebeuren zodat dit geen 
belemmering vormt voor het verkeersoverzicht 
2) de borden dienen ten laatste 1 week na de activiteit verwijderd te worden 
Art.14.17. Affiches die niet in overeenstemming met bovenstaande artikelen 
aangebracht worden, zullen door de zorgen van de gemeente en op kosten van de 
overtreders verwijderd worden. Dit geldt eveneens voor borden, panelen en 
dergelijke die verkeerdelijk of zonder toelating langs of op de openbare weg staan. 
Afdeling 3 - algemene bepalingen opgelegd door de hulpdiensten  
Onderafdeling 1 - met de brandweer gerelateerde bepalingen 
Art.14.18  
Inname op (of over) de openbare weg, openbaar domein of publiek toegankelijk 
terrein 
§1 Het plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare 
weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein is slechts toegestaan 
indien men rekening houdt met volgende bepalingen: 
a) de opstelling en activiteiten mogen geen hinder vormen voor een vlotte en 

veilige ontruiming van het evenement; noch van de achterliggende en nabij 
gelegen gebouwen; geen gevaar opleveren voor personen, gebouwen en 
andere particuliere eigendommen en ze mogen de hulpdiensten tijdens het 
uitvoeren van hun taak niet hinderen; 

b) in functie van de bereikbaarheid van de gebouwen moet er te allen tijde een 
toegangsweg of vrije doorgang van minimaal 4 m hoogte en 4 m breedte 
gewaarborgd zijn voor de voertuigen van de brandweer en de overige 
hulpdiensten; deze vrije doorgang mag niet doodlopend zijn en moet 
draaistralen van minimaal 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant 
hebben zodat de voertuigen van de brandweer en de overige hulpdiensten 
kunnen in- en uitdraaien en de nodige manoeuvres kunnen uitvoeren; 

c) deze vrije doorgang mag niet verder dan 10 m verwijderd zijn van de gevellijn 
van een gebouw met meer dan een gelijkvloers niveau; gebouwen met slechts 
een gelijkvloers niveau moeten bereikbaar zijn tot op minder dan 60 m. 

d) alle opstellingen moeten op minimum 100 cm van de gevel van bewoonde of 
uitgebate panden worden opgesteld, opdat in geval van hulpbieding de 
werkzaamheden van de brandweer niet zouden worden gehinderd. 

e) De opstelling en activiteiten mogen de goede opstelling van de autoladder van 
de brandweer niet nadelig beïnvloeden, met andere woorden dienen de 
gebouwen die normaliter bereikbaar zijn voor de autoladder van de brandweer 
dit te allen tijde te blijven tijdens evenementen of activiteiten op de openbare 
weg. 

§2  Alle nodige maatregelen dienen te worden genomen opdat de toegangswegen 
voor de brandweervoertuigen te allen tijde vrij blijven van geparkeerde voertuigen, 
fietsen, bromfietsen, e.d. De eventuele aanwezige bakens dienen snel en 
eenvoudig verwijderd te kunnen worden door de hulpdiensten. Het terrein dient vlot 
bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de brandweer. 
§3 De inplanting van de kramen, borden, voertuigen, e.d. mag het gebruik van 
aanwezige hydranten en gasafsluiters niet verhinderen.  
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§4 De hydranten en gasafsluiters moeten steeds vrijgehouden worden en voor de 
brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn. 
§5 Het evenement dient op een egaal terrein plaats te vinden. Eventuele putten en 
obstakels op het terreinoppervlak dienen te worden weggewerkt. 
§6 Op het volledige evenemententerrein dient veiligheidsverlichting voorzien te 
worden die een veilige evacuatie van alle aanwezige bezoekers permanent 
waarborgt. Een goed werkende en afdoende openbare verlichting kan een goed 
alternatief bieden voor open ruimten. 
§7 Er dienen voldoende middelen aanwezig te zijn die een evacuatie van het 
terrein onmiddellijk en zonder verwarring kunnen bevelen. Hierbij wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan een krachtige megafoon met sirene. 
§8 Er dienen draagbare blustoestellen met 6 kg ABC-poeder aanwezig te zijn op 
het terrein en oordeelkundig verspreid (kramen, podium, enz.). Deze 
snelblustoestellen moeten jaarlijks door een bevoegde firma nagezien en op 
deugdelijkheid beproefd worden.  
§9 De uitgangen en nooduitgangen dienen voldoende zichtbaar gesignaleerd te 
worden met pictogrammen conform het K.B. van 17 juni 1997 betreffende de 
veiligheidssignaleringen op het werk. De pictogrammen dienen voldoende groot te 
zijn en waarneembaar voor alle aanwezigen. 
§10 Er dient minimaal één verantwoordelijke belast te worden met de veiligheid 
van het evenement inzonderheid het goed gebruik van de blustoestellen alsook 
hulp bij een eventuele evacuatie. 
§11 In geval van brand of ongeval moeten vanuit het evenement de hulpdiensten 
telefonisch kunnen verwittigd worden. Bij het toestel moeten de oproepnummers 
van brandweer, politie en andere hulpdiensten aangegeven zijn. 
§12 De inrichter moet 2 gedetailleerde inplantingsplannen van dit evenement 
(formaat A3 of A4) bezorgen aan de brandweer Brasschaat, en dit minimum een 
week voor aanvang van dit evenement. Op deze inplantingsplannen moeten de 
obstakels, tenten, parking, e.d. worden aangeduid, alsook de plaatsing van 
gasflessen en andere risicohoudende toestellen. Een telefoonlijst van bereikbare 
personen bij eventuele calamiteit dient eveneens bijgevoegd te worden. 
Art.14.19.  
Installatie voor bak-, braad- en kookdoeleinden 
§1 De installatie voor bak-, braad- en kookdoeleinden moet zijn uitgevoerd volgens 
de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap zodat haar 
werking geen hinder veroorzaakt, geen gevaar oplevert voor brand en degelijk is 
beschermd ter voorkoming van ongevallen.  
§2 De verwarmingsinstallaties en kooktoestellen dienen derwijze opgesteld dat zij 
alle waarborgen van veiligheid tegen brand bieden. Zij moeten op een stenen 
vloerplaat of op een plaat van onbrandbaar en de warmte slecht geleidend 
materiaal zijn aangebracht, op een gemakkelijk bereikbare, tot in de buitenlucht 
verluchte veilige plaats. 
§3 Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gestookt met alcohol, benzine 
of petroleum is streng verboden. 
§4 In het geval vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden, zijn de 
flessen en houders te plaatsen op een voor de hulpdiensten gemakkelijk 
bereikbare, goed verluchtbare veilige en reglementaire plaats buiten de 
“inrichtingen”. De verbinding met de toestellen zal uitgevoerd worden met buizen in 
roodkoper, aan elkaar gesoldeerd met een zilverlegering. Een technisch 
evenwaardige oplossing kan aanvaard worden. 
§5 Gasinstallaties met flexibele verbindingen zijn toegestaan wanneer volgende 
zaken in acht genomen worden: 
1) slangen voor ontspannen gas zijn oranje, maximaal 2 m lang, mogen niet ouder 

zijn dan 2 jaar en moeten een fabricagedatum vermelden; deze slangen worden 
vervangen zodra er scheurtjes, barsten of enige andere abnormale 
vervormingen zichtbaar zijn, 

2) de slangen voor ontspannen gas worden steeds vastgemaakt met 
slangenklemmen op een slangenpilaar, 

3) slangen voor niet-ontspannen gas (voor onderling verbinden van de gasflessen) 
zijn zwart, maximaal 1 m lang en beschikt over voorgemonteerde 
koppelstukken; deze slangen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar en dienen een 
vervaldatum te vermelden. 
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§6 De voorraad gasflessen aanwezig nabij de installatie mag maximaal een 
dagvoorraad zijn (maximum 2 gasflessen per verkoopseenheid). 
§7 Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad- of kookdoeleinden 
evenals deze voor demonstratiedoeleinden is slechts toegestaan in de 
"inrichtingen" en stands die daarvoor speciaal zijn uitgerust. Nabij deze 
verwarmings- of kooktoestellen zullen, bijkomend, één of meerdere geschikte en 
bedrijfsklare draagbare blustoestellen worden opgesteld. 
§8 Indien gebruik wordt gemaakt van een mobiel ingerichte wagen voor de 
verdeling van warme snacks zal deze in overleg met de brandweer Brasschaat op 
het evenementterrein een plaats toegewezen krijgen. 
§9 De afvoerkokers voor verbrandingsgassen dienen grondig te worden geïsoleerd 
zodat zij geen brandgevaar opleveren. 
Art.14.20. 
Inrichtingen van tijdelijke aard 
§1 Toepassingsgebied 
De maatregelen zijn van toepassing op: 
- inrichtingen van tijdelijke aard, zoals de tenten en getimmerten voor het 
organiseren van vermakelijkheden en het geven van vertoningen;  
- de jaarbeurzen en tentoonstellingen, die niet plaatsgrijpen in zalen van 
permanente inrichtingen; 
die voor ten hoogste drie maanden op eenzelfde plaats zijn gevestigd en die een 
totaal grondoppervlak hebben dat groter is dan 60 m2. De inrichtingen waarop deze 
maatregelen van toepassing zijn zullen hieronder kortweg "inrichtingen" genoemd 
worden. 
Deze maatregelen zijn van toepassing, onafhankelijk van de wettelijke en 
reglementaire voorschriften aan dewelke de gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde 
inrichtingen onderworpen zijn, zelfs indien zij van tijdelijke aard zijn, alsmede op de 
installaties en apparaten geviseerd door het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming (A.R.A.B.). Zij zullen gebruikt worden net als de na te leven 
voorschriften die opgelegd worden bij het verlenen van de vergunning tot oprichten 
van tenten of getimmerten voor het houden van vermakelijkheden, vertoningen, 
jaarbeurzen en tentoonstellingen. 
§2 Inplanting en toegangswegen 
a) De horizontale vrije afstand, rond de "inrichtingen" moet ten minste 6 m 

bedragen. Dit impliceert dat een parkeerverbod in deze zone rondom de 
"inrichtingen" dient te worden ingesteld en dat verkooppunten van snacks e.d. 
niet toegelaten worden in deze zone rondom de "inrichtingen". 

b) In deze zone mogen echter wel spantouwen en hun bevestigingspunten 
aangebracht worden indien deze de evacuatie niet hinderen. De 
bevestigingspunten van de spantouwen in de grond dienen degelijk beschermd 
te zijn ter voorkoming van ongevallen. 

c) De "inrichtingen" moeten zodanig opgericht worden ten opzichte van andere 
gebouwen dat door de inplanting ervan noch de evacuatie, noch de veiligheid 
van de gebruikers, noch de actie van de brandweer ten overstaan van deze 
gebouwen in het gedrang komen. 

d) De "inrichtingen" moeten steeds bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen 
via wegen die onderstaande karakteristieken vertonen: 
- minimale vrije breedte: 4 m; 
- minimale vrije hoogte: 4 m; 
- minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant. 
Deze toegangswegen mogen niet gehinderd worden door geparkeerde 
voertuigen die een vrije beweging van de brandweerwagens zouden kunnen 
beletten. 

§3 Opbouw en evacuatie 
a) Het zeil en de eventuele harde zijwanden van de "inrichtingen" moeten uit 

materialen gemaakt zijn met een reactie bij brand min. klasse A2 of M2 cfr. 
bijlage 5 van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de 
preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten 
voldoen. 

b) De materialen nodig voor de inwendige inrichting, omvattende de banken en 
vloeren dienen steeds in goede staat van deugdelijkheid en onderhoud te zijn. 
Banken en stoelen moeten stevig op de vloer bevestigd zijn, met uitzondering 
nochtans voor de stoelen in een verbruiksalon. 
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c) De versieringen moeten uit materialen gemaakt zijn met een reactie bij brand 

min. klasse A2 of M2 cfr. bijlage 5 van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van 
de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe 
gebouwen moeten voldoen. Materialen die bij lage temperatuur smelten zijn 
verboden. Versieringen die de evacuatie kunnen hinderen zoals o.a. netten, 
losse doeken e.d. zijn niet toegelaten. 

d) Spantouwen moeten goed aangespannen zijn en hun bevestigingspunten 
moeten stevig vastzitten. 

e) Elke "inrichting" moet minstens twee afzonderlijke uitgangen bezitten. De 
uitgangen mogen maximaal een doorgangsbreedte verschillen en moeten zich 
in tegenovergestelde zones van de "inrichtingen" bevinden. Ze moeten uitgeven 
op een veilige plaats waarvan de oppervlakte in verhouding staat tot de 
maximale capaciteit van de "inrichtingen". 

f) Indien de bezetting per "inrichting" meer dan 500 personen bedraagt dienen 
minimaal 2 + n uitgangen te worden voorzien waarbij n het geheel getal is 
onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van de 
"inrichtingen".  

g) De uitgangen moeten verder zodanig over de "inrichtingen" verdeeld zijn dat er 
vanuit gelijk welke plaats in de "inrichtingen" nooit meer dan 20 m moet 
afgelegd worden om een rechtstreekse buitenuitgang te bereiken. 

h) Iedere uitgang moet minstens 80 cm breed zijn. De totale breedte van de 
uitgangen is minstens gelijk aan, in centimeter uitgedrukt, het maximaal aantal 
gelijktijdige gebruikers van de "inrichtingen" .  

i) Het aantal gelijktijdige gebruikers van de "inrichtingen" wordt door de uitbater 
bepaald met een maximum van 1 persoon per m2 oppervlakte van de 
"inrichtingen" gemeten tussen de "wanden". 

j) De uitgangen moeten over hun ganse breedte en over een hoogte van min. 2 m 
volledig vrijblijven (voor een uitgang via een opening met schuin weghangend 
deel van een tentzeil wordt enkel dat deel van de uitgang in rekening gebracht 
dat min. 2 m hoog is). Spantouwen en hun bevestigingspunten mogen de 
evacuatie niet hinderen. 

k) De uitgangsdeuren dienen te openen in de richting van de ontruiming.  
l) Kas- en controleloketten dienen stevig vastgehecht, derwijze dat zij de vereiste 

nuttige breedte en hoogte der gangen en uitgangen niet verminderen. 
m) Gangen, met een minimale breedte die gelijk is aan de breedte van de uitgang 

of nooduitgang waarop ze uitgeven, moeten steeds geheel vrij gehouden 
worden van belemmeringen en moeten een snelle ontruiming mogelijk maken; 
zij moeten rechtstreeks naar de uitgangen en nooduitgangen leiden en mogen 
hiervoor in geen geval andere bezette ruimten doorlopen. 

n) De plaats van elke uitgang of nooduitgang moet aangegeven zijn door het 
opschrift "UITGANG" of "NOODUITGANG" en door een reglementair pictogram 
dat voldoet aan de bepalingen van artikel 54 quinquies van het A.R.A.B. Deze 
opschriften zijn groen op een witte achtergrond of wit op een groene 
achtergrond. Hun verlichting wordt zowel door de normale elektrische 
verlichting als door de veiligheidsverlichting verzekerd. 

§4 Elektrische installaties 
a) Voor het verlichten van de "inrichtingen" en de stands wordt enkel elektrisch 

licht toegelaten. Bovendien moeten de "inrichtingen" uitgerust zijn met een 
veiligheidsverlichting die voldoet aan de geldende Belgische normen terzake en 
die voldoende lichtsterkte geeft om hindernissen zichtbaar te stellen en om een 
ordelijke ontruiming te verzekeren (minimaal op te hangen boven elke uitgang 
en nooduitgang en verder in de gangen indien dit nodig is voor een veilige 
evacuatie). Deze verlichting treedt onmiddellijk en automatisch in werking bij het 
uitvallen van de gewone verlichting en bezit een autonomie van minstens een 
half uur.  

b) Alle verlichting moet op een veilige wijze worden opgehangen (voldoende 
afstand ten opzichte van o.a. het tentzeil of lichte wanden, eventuele 
versieringen, enz. - stabiele ophangpunten – enz.) zodat geen brand of ander 
gevaar kan ontstaan. 

c) Indien de openbare verlichting onvoldoende is, moet buiten de "inrichtingen" 
gezorgd worden voor verlichtingspunten nabij de uitgangen en nooduitgangen. 
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d) De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de voorschriften van de 

geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen 
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.). 

§5 Verwarmingsinstallaties 
a) De verwarmingsinstallaties en kooktoestellen dienen derwijze opgesteld dat zij 

alle waarborgen van veiligheid tegen brand bieden. Zij moeten op een stenen 
vloerplaat of op een plaat van onbrandbaar en de warmte slecht geleidend 
materiaal zijn aangebracht, op een gemakkelijk bereikbare, tot in de buitenlucht 
verluchte veilige plaats. 

b) Inwendige verbrandingsmotoren, warmeluchtgeneratoren evenals de 
brandstofvoorraad (in metalen recipiënten) moeten op een veilige plaats 
ondergebracht worden, buiten de “inrichting” op een afstand van ten minste 1 
m. 

c) De aanwezigheid in de "inrichting" van verplaatsbare verwarmingstoestellen, 
flessen met vloeibaar gemaakte brandbare, brandbevorderende of giftige 
gassen, brandbare vloeistoffen en licht brandbare vaste stoffen is verboden. 

d) Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gestookt met alcohol, benzine 
of petroleum is streng verboden. 

e) In het geval vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden, zijn de 
flessen en houders te plaatsen op een voor de hulpdiensten gemakkelijk 
bereikbare, goed verluchtbare veilige en reglementaire plaats buiten de 
"inrichting". 

f) De verbinding met de toestellen zal uitgevoerd worden met buizen in roodkoper, 
aan elkaar gesoldeerd met een zilverlegering. Een technisch evenwaardige 
oplossing kan aanvaard worden. 

g) Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad- of kookdoeleinden 
evenals deze voor demonstratiedoeleinden is slechts toegestaan in de 
"inrichtingen" en stands die daarvoor speciaal zijn uitgerust. 

h) Nabij deze verwarmings- of kooktoestellen zullen, bijkomend, één of meerdere 
geschikte en bedrijfsklare draagbare blustoestellen worden opgesteld. 

i) De afvoerkokers voor verbrandingsgassen dienen grondig te worden geïsoleerd 
zodat zij geen brandgevaar opleveren.  

§6 Energiebronnen  
Alle energiebronnen, zowel deze die een vaste plaats innemen op een daartoe 
ingerichte wagen of als toestel verplaatsbaar zijn, dienen te voldoen aan de 
wettelijke voorschriften, derwijze dat hun werking niemand hindert, zij geen 
gevaren opleveren voor brand en degelijk beschermd en afgeschermd zijn ter 
voorkoming van ongevallen. 
§7 Rookverbod 
Het rookverbod wordt opgelegd en reglementair aangeduid met wettelijke 
pictogrammen. Aan de ingang van deze "inrichtingen" zullen met zand gevulde 
onbrandbare bakjes geplaatst worden voor het inwerpen van smeulende 
tabaksresten. 
§8 Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen 
a) De inplanting van de "inrichtingen" mag het gebruik van aanwezige hydranten 

en gasafsluiters niet verhinderen. De hydranten, gelegen nabij de 
toegangswegen, moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer 
gemakkelijk bereikbaar zijn. 

b) Papierresten, leeg brandbaar verpakkingsmateriaal en brandbare afval moeten 
terstond verwijderd worden en mogen niet onder de vloeren van de barakken, 
getimmerten en stands geborgen of weggeworpen worden. 

c) In alle "inrichtingen" moeten draagbare snelblustoestellen met min. 6 kg ABC-
poeder ofwel andere specifieke snelblustoestellen, afhankelijk van het risico, 
aanwezig zijn (minstens 2 toestellen per 100 m2). Deze moeten op goed 
zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaatsen aangebracht worden (nabij de 
uitgangen, nabij een podium of een toog, enz.). 

d) Deze snelblustoestellen moeten jaarlijks door een bevoegde firma nagezien en 
op deugdelijkheid beproefd worden. 

e) Ballonnetjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gas mogen niet in de 
"inrichtingen" aanwezig zijn. 

f) Ten minste één afgevaardigde moet met de veiligheid belast zijn om preventief 
toezicht te kunnen uitoefenen en onmiddellijk te kunnen ingrijpen in geval van 
brand of andere onregelmatigheid.  
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g) In geval van brand of ongeval moeten vanuit de "inrichtingen" of de nabije 

omgeving de hulpdiensten telefonisch kunnen verwittigd worden. Bij het toestel 
moeten de oproepnummers van brandweer, politie en andere hulpdiensten 
aangegeven zijn. 

h) Bij elke sluitingstijd wordt door het personeel een rondgang binnen en buiten de 
"inrichting" uitgevoerd. 

i) De inrichting dient een voldoende stabiliteit te hebben in normale 
omstandigheden. Bij gebrek aan een verklaring of attest, van een bevoegd 
ingenieur of organisme, inzake de stabiliteit van de "inrichting" bij een 
windsnelheid hoger dan 50 km per uur, dient de "inrichting" te worden gesloten 
en ontruimd gedurende de tijd dat deze windsnelheid overschreden wordt. 

Art. 14.21.  
Kampvuur 
Het houden van een kampvuur is toegestaan, indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
1) Het kampvuur kan enkel plaatsvinden op minstens 100 m van bewoonde en/of 

uitgebate panden. 
2) Tijdens brandfase geel, oranje of rood dient het kampvuur plaats te vinden op 

minstens 100 m van begroeiingen of bebossingen; 
3) Rond het kampvuur dienen dranghekkens geplaatst op minstens 6 m van de 

brandhaard; 
4) Het vuur dient bestendig onder controle gehouden te worden om uitbreiding te 

vermijden en de veilige afstand van 6 m te blijven behouden; 
5) Een voldoende aantal poederblustoestellen (gevuld met min. 6 kg ABC poeder) 

dient bij de hand gehouden; 
6) De verbrandingsresten dienen met zand te worden afgedekt om heropflakkering 

te vermijden. 
Art. 14.22.  
Vuurkorven en -manden  
Er mogen geen vuurmanden onbeheerd worden achtergelaten op de openbare 
weg. 
1) Vuurmanden met een diameter groter dan 60 cm of hoger dan 90 cm - dit is 

groter dan een 208 liter of 55 gallon olievat - zijn niet toegestaan. 
2) Een vuurmand moet zodanig worden opgesteld dat ze niet kan worden 

omgestoten. Ze moet op voldoende afstand - tenminste 120 cm - van brandbare 
materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden 
afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen. 

3) De ondergrond moet vrij zijn van brandbare materialen. 
4) Een vuurmand moet zodanig worden opgesteld, of afgeschermd, dat 

onopzettelijk contact van personen - en in het bijzonder kinderen - met de 
vuurmand of het vuur onmogelijk is. Een vuurmand mag niet worden opgesteld 
in de vrije doorgang. 

5) Een vuurmand is verboden in een tijdelijke inrichting (kraam, tent, container, 
wagen, kermisexploitatie, podium, tribune of gelijkaardig). 

6) Als brandstof voor een vuurmand wordt slechts onbehandeld hout of een 
andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of houtskool, toegestaan. 
De opslag van brandstof moet steeds buiten het bereik van het publiek 
gebeuren. Deze opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer. 

7) In de nabijheid van elke vuurmand moet tenminste één ABC-type (poeder of 
waterig schuim) snelblusser van 1 bluseenheid (conform de norm NBN S 
21.014) beschikbaar zijn. In functie van het risico kan de brandweer bijkomende 
blusmiddelen opleggen. 
De blusmiddelen moeten bedrijfsklaar zijn, op een goed zichtbare en 
gemakkelijk bereikbare plaats worden opgesteld, en duidelijk worden 
gesignaleerd d.m.v. de juiste pictogrammen. Elke medewerker moet deze 
blusmiddelen kunnen gebruiken en moet ingrijpen bij het minste gevaar. De 
organisator moet op eenvoudige vraag een bewijs van nazicht van de 
blusmiddelen kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 12 maanden. 
Elke dag en bij sluitingstijd wordt door de organisator een rondgang uitgevoerd. 
Bij sluitingstijd moet elke vuurmand worden gedoofd met een overvloedige 
hoeveelheid water en moet de resterende brandstof worden verwijderd. 

Art.14.23. 
Het gebruik van springstoffen/vuurwerk 
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§1 Buiten de gevallen bij de wet toegestaan is het verboden om, zonder 
schriftelijke vergunning van de burgemeester, zowel op de openbare weg als op 
private plaatsen, vuurwerk te ontsteken, stoffen die rook ontwikkelen en die 
bovendien vallen onder het MB van 3 februari 2003 (BS 19/02/2000) te ontsteken, 
knalbussen of voetzoekers te doen ontploffen, buskruit af te steken of om 
automatische knalkanonnen of gelijkaardige apparaten te gebruiken.  
Het gebruik van wensballonnen of gelijkaardig is te allen tijde verboden. 
§2 De vergunning bevat de maatregelen om het ontsteken van vuurwerk op een 
veilige en gecontroleerde manier te laten verlopen. 
§3 Alle voorwerpen waarmee de overtreding in §1 werd begaan, zowel springstof 
als de apparaten kunnen in beslag worden genomen. In dit geval worden ze, op 
diens verzoek, teruggegeven aan de bezitter of eigenaar de eerstvolgende 
werkdag tijdens de kantooruren. 
Onderafdeling 2 - met de politie gerelateerde bepalingen 
Art.14.24.  
geluidsbepalingen 
Van toepassing met betrekking tot de geluidsbepalingen : a) Koninklijk Besluit van 
24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in 
openbare en private instellingen b) Algemeen politiereglement Brasschaat artikel 
7.10 
§1 Binnen het wettelijk kader m.b.t. elektronische versterkte muziek moeten door 
de organisator of uitbater maatregelen uitgewerkt worden om de overlast van 
muziek tot een minimum te herleiden. 
1) Bewoners wonend in een straal van 250 m van het evenementgebeuren 

worden door de organisator vooraf schriftelijk geïnformeerd. 
2) De opstelling van geluidsboxen moet zo zijn opgesteld dat het geluid wordt 

verstuurd naar het centrum van de zaal/tent en niet naar de uitgang of naar 
muren/zeilen toe. De geluidsboxen bevinden zich verspreid in de zaal/tent. Als 
elke bezoeker zich dichtbij een box bevindt, is er minder vermogen nodig en is 
er dus ook een lager geluidsniveau in de inrichting en in de omgeving van het 
evenement. 

§2 Iedere verantwoordelijke van een openbare inrichting of organisator van een 
evenement of privé-evenement waarbij muziek wordt gespeeld of 
geluidsversterkende apparatuur wordt gebruikt, is verplicht:  
1) de bepalingen na te leven van het KB van 24 februari 1977 houdende 

vaststelling van de geluidsnormen voor muziek in openbare en private 
inrichtingen, behoudens de afwijkende geluidsnormen toegestaan door het 
college van burgemeester en schepenen in uitvoering van artikel 6.7.2 en artikel 
6.7.3 van het Vlaams milieureglementering Vlarem II. 

2) de aanvraag tot afwijking op de geluidsnorm moet samen met de aanvraag of 
kennisneming van het evenement worden ingediend. 

§3 Iedere verantwoordelijke van een openbare inrichting of organisator van een 
evenement of privé-evenement waarbij muziek wordt gespeeld of 
geluidsversterkende apparatuur wordt gebruikt:  
1) staat in voor de communicatie met politie en geluidstechnicus betreffende 

afstelling geluidsniveau muziek 
2) is aansprakelijk inzake overtredingen geluidshinder 
3) staat in voor (zelf)controle van het geluidsniveau 
Art. 14.25.  
mobiliteitsplan 
Bij een evenement vanaf 500 personen zal de organisator in overleg met de politie 
(de organisator doet een voorstel) een mobiliteitsplan opstellen. In dit 
mobiliteitsplan zullen volgende elementen aan bod komen: 
§1 bereikbaarheid 
De locatie van het evenement wordt gekozen in functie van de bereikbaarheid en 
het beoogde bezoekersaantal.  Met betrekking tot de bereikbaarheid wordt 
gekozen volgens het “STOP principe”. (stappers, trappers, openbaar vervoer, 
personen vervoer) 
Bij een sportmanifestatie zal een parcoursanalyse deel uitmaken van het 
mobiliteitsplan.  Er wordt gestreefd naar een minimale impact op de 
verkeersstroom en de leefomgeving. 
Op gewestwegen dient tevens een toelating te worden aangevraagd bij afdeling 
wegen en verkeer Antwerpen. 
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§2 circulatieplan 
Het circulatieplan heeft als doel: om zowel het bestemmingsverkeer als het 
doorgaand verkeer te beheersen, de doorstroming van het verkeer te verzekeren 
en de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de hulpdiensten te bepalen 
Een model van circulatieplan zal door het college van burgemeester en schepenen 
worden vastgesteld. 
De organisatie zal stimulerende initiatieven nemen voor het gebruik van het 
openbaar vervoer, carpooling en het gebruik van de fiets. 
§3 parkeerplan 
De organisator dient te zorgen voor een parkeerplan, met garantie voor de 
verkeersveiligheid, zowel voor het in- als uitgaand verkeer  als voor de 
geparkeerde voertuigen. Een model van parkeerplan zal door het college van 
burgemeester en schepenen worden vastgesteld. 
§4 communicatieplan 
Het communicatieplan heeft als doel: om de bezoekers, de niet bezoekers 
(doorgaand verkeer) en de omwonende (bewoners langsheen het evenement) in te 
lichten betreffende het evenement, het circulatieplan en het parkeerplan. 
Een model van communicatieplan zal door het college van burgemeester en 
schepenen worden vastgesteld. 
De organisatie staat voor een maximale verspreiding van de hierboven vermelde 
informatie. Deze informatie wordt gevalideerd door de hulpdiensten. 
De organisatie zal het communicatieplan schriftelijk informeren aan de bewoners 
langsheen het evenemententerrein. 
Art.14.26.  
het inzetten van signaalgevers 
Zij voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake signaalgevers opgenomen in de 
wegcode KB 1/12/1975 onder de artikels 41.3.1 – 41.3.2 en 59.19 en zijn drager 
van een geel of oranje fluo vestje. De organisator bezorgt ten laatste een week op 
voorhand de lijst met seingevers aan de bevoegde politiediensten. 
Art.14.27. 
inzetten van camerabewaking 
Indien er gebruik wordt gemaakt van camerabewaking dient de organisatie te 
voldoen aan de camerawetgeving van 12/11/2009.  
Afhankelijk van het evenement kan het college van burgemeester en schepenen 
op advies van de hulpdiensten de organisatie het gebruik van camerabewaking 
opleggen.  De politiediensten worden nauw betrokken in de installatie en het 
gebruik van deze camerabewaking. 
Art.14.28.   
inzetten van een private bewakingsonderneming 
Indien een samenwerking wordt aangegaan met een private 
bewakingsonderneming dient dit conform de  wet van 10 april 1990 op de private 
en bijzondere veiligheid te gebeuren. 
§1 Binnen het wettelijk kader m.b.t. personen die slechts sporadisch 
bewakingsactiviteiten voor de eigen organiserende vereniging uitoefenen,  moet de 
organisator ten laatste een week op voorhand de lijst overmaken van de personen 
die hij voorstelt om in te zetten voor bewakingsopdrachten.  
Deze lijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de burgemeester. 
§2 Enkel nà uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester mag er een 
oppervlakte controle van kledij en goederen gebeuren. De namenlijst van personen 
die eventueel controle zullen uitvoeren moeten ten laatste één week op voorhand 
aan de burgemeester worden bezorgd. 
 
Hoofdstuk 15 - STRAFFEN en BEMIDDELING 
Art.14.1. De overtredingen op de bepalingen van titel I van dit reglement zullen 
worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250,00 euro, 
overeenkomstig artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet. Minderjarigen die de 
volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op het tijdstip van de feiten, kunnen een 
administratieve geldboete opgelegd krijgen van maximum 125,00 euro. 
Art.14.2. §1 De bemiddelingsprocedure die verplicht moet gevolgd worden bij de 
sanctionering van alle inbreuken begaan door minderjarigen die de leeftijd van 16 
jaar bereikt hebben op het ogenblik van het plegen van de feiten die aanleiding 
geven tot een overtreding op de bepalingen van onderhavig politiereglement, wordt 
vastgesteld als volgt: 
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In de brief tot opstarting van de administratieve procedure, uitgaande van de 
sanctionerend ambtenaar, worden volgende bewoordingen opgenomen: "In het 
kader van de in artikel 119ter Nieuwe Gemeentewet voorziene voorafgaande 
bemiddelingsprocedure, verzoek ik u mij binnen een termijn van 15 dagen het 
schriftelijk bewijs te willen leveren dat de door u aangerichte schade vergoed of 
hersteld is". 
Het staat de sanctionerend ambtenaar vrij alle vereiste maatregelen te nemen en 
contacten te leggen ten einde de opgestarte bemiddelingsprocedure tot een goed 
einde te brengen. 
Van de gevoerde bemiddelingsprocedure en het resultaat hiervan, wordt een 
schriftelijke neerslag opgemaakt. Van dit verslag wordt minstens melding gemaakt 
in de uiteindelijke beslissing van de sanctionerend ambtenaar. 
Indien door de dader tot (schriftelijk bewezen) vergoeding of herstelling van de 
schade werd overgegaan, kan de sanctionerend ambtenaar overwegen om een 
minder zware boete of helemaal geen sanctie op te leggen.  
§2 Bovenstaande bemiddelingsprocedure kan door de sanctionerende ambtenaar 
facultatief toegepast worden voor meerderjarigen. 
 
Titel II: Bepalingen onderworpen aan strafsancties  
 
Hoofdstuk 1 - DRANKGELEGENHEDEN 
Art.15.1. Voor de drankgelegenheden en openbare plaatsen waar drank verkocht 
wordt, geldt geen sluitingsuur. 
Art.15.2. De exploitanten van drankgelegenheden en van openbare plaatsen waar 
drank verkocht wordt, alsook hun aangestelden, zullen steeds toegang moeten 
verlenen tot de lokalen van de exploitatie, aan de burgemeester en aan de 
politiebeambten, op het eerste verzoek daartoe. 
Art.15.3. Overeenkomstig artikel 21, §2 en artikel 26, §1, 3° van de wet van 
28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke 
drank wordt de weigering van toegang bestraft met een geldboete van 125,00 euro 
tot 625,00 euro. 
Hoofdstuk 2 – BEGRAVINGEN. 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen  
Art.16.1. De begraafplaatsen zijn bestemd voor: 
- de teraardebestelling van het stoffelijk overschot van navermelde personen; 
- de teraardebestelling van de urn met de as van navermelde personen; 
- de bijzetting in het columbarium van de urn met de as van navermelde 

personen; 
- de verstrooiing van de as van navermelde personen. 
Het betreft: 
a) personen ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister 

van de gemeente, kosteloos in zoverre er geen sprake is van een concessie; 
b) personen niet ingeschreven in de gemeente mits voldaan wordt aan het 

gemeentelijk belastingreglement op de begravingen; 
c) doodgeboren kinderen wiens ouders voldoen aan bovenvermelde bepalingen; 
d) levenloze foetussen wiens ouders voldoen aan bovenvermelde bepalingen en 

waarvoor de teraardebestelling gebeurt in de Sterrenweide, waarvoor de 
bepalingen van afdeling 3, 4, 5 en 6 niet van toepassing zijn. 

Art.16.2. Het recht op teraardebestelling, asverstrooiing en bijzetting van een asurn 
in het columbarium of in het urnenveld in de gemeente vervalt: 
a) wanneer het stoffelijk overschot van de persoon die in de gemeente overleden 

is, tijdelijk buiten de gemeente wordt gebracht, tenzij dit laatste geschiedt met 
het oog op het organiseren van kerkelijke en burgerlijke plechtigheden, het 
aanbieden in een crematorium of wegens de noodwendigheden van een 
gerechtelijk onderzoek of wanneer het stoffelijk overschot voor medisch 
wetenschappelijk onderzoek werd afgestaan; 

b) wanneer het stoffelijk overschot van de persoon die in de gemeente overleed 
en er zijn verblijfplaats had volgens de inschrijving in het bevolkings- en 
vreemdelingenregister, op een begraafplaats buiten de gemeente werd ter 
aarde besteld. 

Art.16.3. Op verzoek van de nabestaanden mogen de op het grondgebied van de 
gemeente overleden personen op een begraafplaats buiten de gemeente ter aarde 
besteld worden mits eerst en vooral rekening te houden met de uiterste wil van de 
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afgestorvene. In orde van nabestaanden komt op de eerste plaats principieel de 
echtgeno(o)t(e), de wettelijk of feitelijk meer dan 3 jaar samenwonende, voor zover 
geen echtscheidingsprocedure lopende is, dan de kinderen, vervolgens de ouders 
en daarna de andere familieleden. 
Het vervoer van het stoffelijke overschot zal plaatsvinden volgens de hiervoor 
geldende wettelijke bepalingen. 
Afdeling 2 – Algemeenheden 
Art.16.4. De teraardebestellingen, bijzettingen in het columbarium en in het 
urnenveld alsook de asverstrooiingen hebben plaats zonder onderscheid van 
godsdienstige of filosofische opvattingen, op de plaatsen aangeduid door de 
burgemeester. De onderscheiden plaatsen worden aangeduid door passende 
borden. 
De burgemeester kan, op schriftelijk voorstel van de behandelende geneesheer, bij 
uitzonderlijk hoogdringende gevallen zoals epidemieën, besmettelijke ziekten, 
vervroegde of onmiddellijke begraving bevelen. 
Art.16.5. De burgemeester mag toestaan dat het stoffelijk overschot van een 
moeder en een levenloos geboren kind in eenzelfde graf geplaatst worden. 
Art.16.6. De teraardebestelling van de stoffelijke overschotten in de gewone lijn 
gebeurt in volle aarde. De teraardebestelling van de stoffelijke overschotten in 
vergunde gronden geschiedt in volle aarde of in grafkelders. In volle grond worden 
de lijken horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil, op een diepte van ten 
minste vijftien decimeter. 
In grafkelders worden de lijken bijgezet op een diepte van ten minste acht 
decimeter. 
In grond, welke niet in concessie is gegeven, heeft de begraving plaats in een kuil 
waarin sedert tien jaar niet is begraven. 
De afstand tussen de verschillende grafkuilen zal 15 cm bedragen. 
De teraardebestelling van levenloze foetussen in de Sterrenweide gebeurt in volle 
grond. De foetussen worden begraven op een diepte van ten minste zestig 
centimeter. De teraardebestelling gebeurt naamloos en zonder graftekens, 
beplantingen of andere persoonlijke objecten. Aan de Sterrenweide worden door 
de zorgen van het gemeentebestuur “sterren” geplaatst. 
Art.16.7. De afmetingen van het omhulsel der asurnen voor teraardebestelling 
mogen niet groter zijn dan die van een kubus van 0,50m zijde. De asurnen voor de 
gewone lijn worden ter aarde besteld tussen de niet-veraste lijken op minstens 
0,80m diepte. 
De as van de verbrande stoffelijke overschotten kan worden uitgestrooid op het 
daartoe bestemde perceel van de begraafplaatsen. 
Art.16.8.- Bij de opruiming van de parken zullen geen graven mogen behouden 
blijven. 
De asurnen voor het columbarium (indien geen concessie) worden bijgezet voor 
een periode van minimum tien jaar en worden na deze termijn verwijderd indien 
het gemeentebestuur het noodzakelijk acht. De as zal dan, indien geen concessie 
wordt aangevraagd, verstrooid worden op de daartoe bestemde weide. 
Art.16.9. Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en 
procédés die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie 
beletten, is verboden. 
Art.16.10. Bij aankomst op de begraafplaats overhandigt de begrafenisondernemer 
of een lid van de familie, aan de grafmaker, het door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand afgeleverde verlof tot begraven. Daarna begeeft de rouwstoet 
zich naar de dichtst bij het graf gelegen weg die kan bereikt worden. Het stoffelijk 
overschot wordt door de aangestelde van de begrafenisondernemer verder tot het 
graf gedragen en in het graf neergelaten. 
Art.16.11. Alvorens de teraardebestelling uit te voeren bevestigt de grafmaker het 
volgnummer op het omhulsel. 
Afdeling 3 – Concessies. 
Art.16.12. De concessies worden verleend door het college van burgemeester en 
schepenen, ingevolge de bevoegdheid welke hiervoor door de gemeenteraad werd 
opgedragen.  
De concessies hebben betrekking ofwel op de teraardebestelling van een stoffelijk 
overschot ofwel op de teraardebestelling van een asurn ofwel op de bijzetting van 
een asurn in het columbarium. 
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De concessies worden op het ogenblik van het eerste overlijden, onmiddellijk, in 
verhouding tot het toegelaten aantal, nominatief toegekend. 
Art.16.13. De prijs van de grafconcessies op de begraafplaatsen is bij wijze van 
algemeen eenvormig tarief vastgesteld per concessie. De prijs verschilt naargelang 
de mogelijkheid tot het plaatsen van een grafkelder. De prijs kan verschillend zijn 
naargelang van het feit of de persoon voor wie de grafconcessie wordt 
aangevraagd inwoner is van Brasschaat of niet. 
Een concessie die recht geeft op bijzetting in het columbarium of in het urnenveld 
wordt slechts toegestaan mits een forfaitair bedrag betaald wordt dat verschillend 
kan zijn naargelang van het feit of de overleden persoon inwoner was van 
Brasschaat of niet. 
De concessie wordt verleend voor de duur van het bestaan van de begraafplaats 
met een maximum duurtijd van vijfentwintig jaar en gaat in op de dag van het 
besluit van het college van burgemeester en schepenen, die de vergunning 
toekent. De prijs van de vergunning wordt vooraf in éénmaal betaald in handen van 
de financieel beheerder. 
Een hernieuwing van een concessie kan worden toegestaan, mits een schriftelijke 
aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 
ER WORDT ONDERSCHEID GEMAAKT TUSSEN: 
a) Hernieuwing algemene bepalingen: 

Een aanvraag tot hernieuwing van de concessie kan niet ingediend worden na 
het verstrijken van de termijn ervan. Tevens kan geen enkele nieuwe 
teraardebestelling toegelaten worden na dit verstrijken. 
Als er geen aanvraag voor een hernieuwing is gedaan vervalt de concessie. 

b) Hernieuwing zonder bijzetting: 
De opeenvolgende hernieuwingen, indien enige belanghebbende erom 
verzocht heeft voor de eerste vervaldatum van de concessie of vóór de latere 
vervaldata verstreken zijn, kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op 
het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. 

c) Hernieuwing met bijzetting: 
De concessie kan op uitdrukkelijke aanvraag van iedere belanghebbende voor 
een nieuwe periode van dezelfde duur worden hernieuwd naar aanleiding van 
elke nieuwe bijzetting in de concessie. 
Deze verlenging wordt slechts toegestaan mits betaling van de op dat ogenblik 
geldende retributie. 

d) Altijddurende concessies: 
Deze werden afgeschaft door de wet van 20 juli 1971 en omgezet in 
concessies die om de vijftig jaar, en zonder retributie, op aanvraag van elke 
belanghebbende kunnen hernieuwd worden. De hernieuwing is een recht voor 
de belanghebbenden. 

Art.16.14. Behalve voor de bijzetting van een asurn in het columbarium of voor 
grote kelders, worden de vergunningen bij onwijzigbare vaste maten verleend als 
volgt: 
a) voor de begraafplaatsen van Brasschaat-Centrum, Brasschaat-Maria-ter-Heide 

en Brasschaat-Kaart (oud gedeelte): 
1m breedte bij 2,25m lengte voor één persoon; 
2m breedte bij 2,25m lengte voor twee personen naast elkaar; 
3m breedte bij 2,25m lengte voor drie personen naast elkaar; 

b) voor de begraafplaats van Brasschaat-Mariaburg: 
0,90m breedte bij 3m lengte voor één persoon; 
1,95m breedte bij 3m lengte voor twee personen naast elkaar; 
3m breedte bij 3m lengte voor drie personen naast elkaar; 
ofwel: 
0,90m breedte bij 2,25m lengte voor één persoon; 
1,95m breedte bij 2,25m lengte voor twee personen naast elkaar; 
3m breedte bij 2,25m lengte voor drie personen naast elkaar; 
ofwel: 
0,90m breedte bij 2,10m lengte voor één persoon; 
1,95m breedte bij 2,10m lengte voor twee personen naast elkaar; 
3m breedte bij 2,10m lengte voor drie personen naast elkaar. 
Voor de kinderparken gelden bijzondere maten. 

c) Voor de begraafplaats te Brasschaat-Kaart (nieuw gedeelte): 
0,90m breedte bij 2,25m lengte voor één persoon; 
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1,95m breedte bij 2,25m lengte voor twee personen naast elkaar; 
3m breedte bij 2,25m lengte voor drie personen naast elkaar; 
ofwel: 
0,90m breedte bij 2m lengte voor  één persoon; 
1,95m breedte bij 2m lengte voor  twee personen naast elkaar; 
3m breedte bij 2m lengte voor drie personen naast elkaar. 
Voor de kinderparken; 
0,60m breedte bij 1,30m lengte; 
0,60m breedte bij 1m lengte. 

Art.16.15. Eenzelfde concessie in volle grond, in een kelder in een columbarium of 
in een urnenveld kan dienen voor de bijzetting van de aanvrager, van zijn 
echtgenoot, van zijn bloed- of aanverwanten evenals voor allen daartoe 
aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke 
overheid hun wil te kennen hebben gegeven. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij 
op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie 
aanvragen. 
In de grafconcessie mogen begraven worden: 
- niet meer dan twee stoffelijke overschotten boven elkaar in volle grond; 
- niet meer dan drie stoffelijke overschotten boven elkaar in grafkelders; 
- niet meer dan twee urnen achter elkaar in volle grond of in een ondergrondse 

nis in het urnenveld; 
- niet meer dan twee urnen in een nis van het columbarium. 
Art.16.16. De vergunningen mogen niet afgestaan worden. 
Art.16.17. Het schriftelijke verzoek tot het bekomen van een vergunning wordt 
gericht tot het college van burgemeester en schepenen. Formulieren voor het 
indienen van de aanvraag zijn verkrijgbaar ten gemeentehuize en bij de 
gemeentelijke grafmakers. 
Art.16.18. De vergunning is een bestuurshandeling, zij doet geen zakelijk recht 
ontstaan ten voordele van de vergunninghouder en verwekt geen splitsing van het 
eigendomsrecht. 
Door het aanvragen van een vergunning verbindt de aanvrager zichzelf evenzeer 
als zijn rechthebbenden, zich te schikken niet enkel naar de bepalingen van 
onderhavig reglement maar ook naar de wijzigingen die er later aan zouden 
kunnen gebracht worden. 
Bij mogelijke verplaatsing of buitengebruikstelling van de begraafplaats kunnen de 
concessiehouders geen aanspraak maken op een zelfde oppervlakte grond op de 
nieuwe begraafplaats. De gemeente draagt in geen enkel geval bij in enigerlei 
onkosten, de verplaatsingskosten van grafzerken en kelders of wat ook. 
Art.16.19. Maakt men geen gebruik van een bekomen concessie dan brengt die na 
het verstrijken van de termijn van rechtswege het verval mede van de vergunde 
rechten, zonder terugbetaling van de gestorte som. 
Evenmin volgt hieruit enig recht op het gratis bekomen van een nieuwe 
vergunning, noch op dezelfde, noch op een andere plaats van de begraafplaats. 
Art.16.20. De grafkelders mogen niet boven de begane grond uitsteken.  
Art.16.21. De vergunde grond op de begraafplaats mag door het gemeentebestuur 
teruggenomen worden, indien het openbaar nut of het belang van de dienst zulks 
vereist. 
In dit geval wordt aan de vergunninghouder, zonder schadeloosstelling, een 
nieuwe plaats toegewezen voor de overblijvende duur van de concessie. 
Het eventueel opgraven en overbrengen van stoffelijke overschotten evenals het 
verplaatsen van grafzerken en -tekens geschiedt in dit geval op kosten van de 
gemeente. 
Art.16.22. De vergunninghouder is verplicht het gemeentebestuur te verwittigen, bij 
aangetekende brief, van elke verandering van woonst. Hij die in de rechten treedt 
van de vergunninghouder is eveneens hiertoe gehouden. 
Art.16.23. Zonder dat het gemeentebestuur verplicht is aan de belanghebbende 
enige kennisgeving of herinnering te laten geworden, moeten de 
vergunninghouders of hun rechtverkrijgenden de graftekens wegnemen, binnen 
het jaar na verloop van de duur van de grafconcessie, indien geen verlenging van 
de concessie werd aangevraagd. De niet weggenomen graftekens worden 
eigendom van de gemeente. 
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Na verloop van een columbariumconcessie of een concessie in een urnenveld en 
indien geen verlenging van de concessie werd aangevraagd, zal de as verstrooid 
worden op de daartoe bestemde weide. 
Art.16.24.Terugneming van de concessie heeft plaats: 
a) op schriftelijk verzoek van de concessionaris zelf. 
Bij terugname van een concessie kan de familie beslissen om de stoffelijke 
overschotten die zich in het graf bevinden te laten cremeren. De terugname door 
de gemeente gebeurt zonder dat enige vergoeding verschuldigd is aan de 
concessiehouder. 
b) op initiatief van het gemeentebestuur bij vastgestelde verwaarlozing van het 

graf  
De last van onderhoud van graven op vergunde grond rust op de 
belanghebbenden. 
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt staat vast als het graf doorlopend 
onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is. 
De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn 
gemachtigde; die akte blijft één jaar lang bij het graf en aan de ingang van de 
begraafplaats uitgehangen. 
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan de gemeenteraad een 
einde maken aan het recht op de concessie. De gemeenteraad kan de reeds ter 
aarde bestelde stoffelijke overschotten laten overbrengen naar de gewone lijn. 
Afdeling 4 - Opgravingen 
Art.16.25. Het verlenen van toestemming tot ontgraving door de burgemeester kan 
enkel om ernstige redenen. Tijdens de opgraving wordt de plaats ervan voor het 
publiek visueel afgeschermd. 
Art.16.26. De ontgravingen hebben plaats in tegenwoordigheid van de daartoe 
gerechtigde personen. Van de ontgraving maakt de door de gemeente 
gemachtigde ambtenaar een proces-verbaal op. De kosten van ontgraving vallen 
ten laste van hem die erom verzoekt, tenzij de ontgraving gebeurt op rechterlijk 
bevel of ingevolge bestuurlijke beslissing. 
Art.16.27.- Wordt een stoffelijk overschot ontgraven om vervoerd en ter aarde 
besteld te worden in een andere gemeente dan zal de lijkkist eerst van buiten 
ontsmet worden, daarna in een metalen kist geborgen worden, luchtdicht gesloten 
en gesoldeerd (de metalen kist wordt daarna met een houten kist omkleed) - een 
en ander onverminderd andere door de burgemeester voorgeschreven 
maatregelen. 
De nieuwe kist zal daarna verzegeld worden door de ambtenaar die daartoe wordt 
gemachtigd door de gemeente. Zij zal het algemeen volgnummer dragen. 
Personen gelast met het vervoer van ontgraven stoffelijke overschotten moeten 
voorzien zijn van lint of banden met zegellak. 
Opgravingen dienen te gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van 
artikels 8 tot en met 12 van het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse Regering 
tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria. 
Art.16.28. De burgemeester weigert de machtiging of schrijft bijzondere 
maatregelen voor, indien het lichaam moet ontgraven worden, van een persoon die 
aan een besmettelijke ziekte gestorven is. 
Art.16.29. Het is onder geen enkel voorwendsel geoorloofd een stoffelijk overschot 
of urn uit een vergunde grond te ontgraven of een asurn uit een concessie van het 
columbarium of urnenveld te halen om opnieuw te begraven in de gewone lijn. 
Enkel de terugneming der vergunning, voorzien bij artikel 16.24 maakt hierop een 
uitzondering. 
Art.16.30. Indien zulks nodig mocht blijken, zal bij de opgraving een nieuwe kist 
voorgeschreven worden. De kosten hiervan worden gedragen volgens bepalingen 
van artikel 16.26. 
Dit artikel is niet toepasselijk in geval van toepassing van artikel 16.24.  
Afdeling 5 - Graftekens, grafkelders, inschriften, beplantingen: 
Art.16.31. Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich 
ertegen verzetten, heeft eenieder het recht op het graf van zijn verwante of vriend 
een grafteken te doen plaatsen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de 
concessiehouder. 
Voor het aanbrengen van een grafteken, grafzerk of grafkelder volstaat het een 
daartoe strekkende kennisgeving aan de burgemeester te richten om hem in staat 
te stellen zijn politierecht uit te oefenen waar nodig. Bij deze kennisgeving moet op 
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straf van nietigheid, een plan in tweevoud gevoegd zijn van het ontworpen 
grafteken, grafzerk en/of -kelder, met tekst van het inschrift, evenals van de 
eventuele veranderingswerken hieraan op schaal 1/20ste. De plannen moeten 
duidelijk lengte-, breedte- en hoogtematen opgeven. 
De grafzerken, graftekens en grafkelders moeten aangebracht worden op de door 
aangestelde van het gemeentebestuur aangegeven lijnrichting en niveau. 
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de werken niet mogen begonnen worden 
vooraleer de burgemeester schriftelijk de kennisneming heeft bevestigd en de 
grafmaker voorafgaandelijk van dag en uur van het begin der werken op de hoogte 
is gebracht. De grafmakers worden persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor de 
goede uitvoering van deze maatregel. De bevestiging van de kennisgeving door de 
burgemeester zal volgen binnen de maand na de datum van ontvangst der 
kennisgeving; bij ontstentenis hiervan mag de zerk geplaatst worden. 
- Voor de begraafplaatsen van Centrum, Maria-ter-Heide en Kaart (oud 

gedeelte) moeten de afmetingen van de zerken maximum 0,04m minder 
bedragen dan de maten van de begraafgrond en zulks zowel van de 
concessiegronden als voor de begraafpercelen in de rij. Voor een enkel 
begraafperceel zullen deze maximummaten dus de volgende zijn: 
voor een enkele concessie: 0,96m x 2,21m; voor een concessie voor twee 
personen: 1,96m x 2,21m; voor een concessie voor drie personen: 2,96m x 
2,21m. 

- Voor de begraafplaats van Mariaburg moeten de maximum afmetingen van de 
zerken de volgende zijn, naargelang van de grootte van het begraafperceel: 

a) voor volwassenen: 
1) concessiegronden: 

0,90m x 3m; 1,95m x 3m; 3m x 3m; 
ofwel 0,90m x 2,25m; 1,95m x 2,25m; 3m x 2,25m; 
ofwel 0,90m x 2,10m; 1,95m x 2,10m; 3m x 2,10m; 

2) niet-concessiegronden: 
0,80m x 1,75m; 

b) voor kinderen: 
1) concessiegronden: 0,60m x 1,20m; 
2) niet-concessiegronden: 0,60m x 1,00m. 

- Voor de begraafplaats van de Kaart (nieuw gedeelte) moeten de maximum 
afmetingen van de zerken de volgende zijn, naargelang van de grootte van het 
begraafperceel: 

a) voor volwassenen: 
1) concessiegronden: 0,90m x 2,25m, 1,95m x 2,25m of 3m x 2,25m ofwel 

0,90m x2m, 1,95m x 2m of 3m x 2m 
2) niet-concessiegronden: 0,90m x 2m 

b) voor kinderen: 
volgens de perken: 0,60m x 1,30m of 0,60m x 1m. 

Voor de begraafplaatsen van Centrum, Maria-ter-Heide en Kaart (oud gedeelte) 
gelden voor de funderingen en de muren van kelders bovenvermelde maten als 
maximumafmetingen zodat er tussen de zerken en de kelders bezijden 0,40m en 
langs de achterzijde 0,08m volle aarde zal open blijven. 
Voor de begraafplaats van Mariaburg en Kaart (nieuw gedeelte) gelden voor de 
funderingen en muren van kelders dezelfde maximumafmetingen als hierboven 
vastgesteld voor de zerken. 
Slechts op de concessiegronden van de gemeentelijke begraafplaatsen, welke 
gelegen zijn tegen een weg waarvan de breedte minimum 2,50m bedraagt, mag 
een grafkelder aangebracht worden. 
Concessiegronden op de begraafplaatsen van Centrum, Maria-ter-Heide, Kaart 
(oud gedeelte) en Mariaburg, bestemd voor de begraving van urnen in een 
ondergrondse nis in vervallen of ingetrokken grondconcessies die gelegen zijn 
tussen de nog bestaande grafconcessies, zal een ondergrondse nis geplaatst 
worden en deze nis zal, nadat er een urn in begraven is, door de zorgen van de 
gemeente afgedekt worden met een blauwe hardstenen plaat van 0,434m bij 
0,434m waarin de naam van de overledene, het geboortejaar, het jaar van 
overlijden en eventueel een erkend geloofssymbool gebeiteld worden. Deze 
afdekplaat wordt geplaatst volledig plat en gelijk met het maaiveld. Met het oog op 
de eenvormigheid zal het gemeentebestuur deze afdekplaten doen vervaardigen 
en plaatsen volgens intern gemaakt afspraken. De totale hieraan verbonden 
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kosten vallen volledig ten laste van de aanvragers. Nadien wordt deze concessie 
eveneens door de zorgen van de gemeente aan de achterzijde aangeplant met 
een taxushaag en voor het overige gedeelte met een lage beplanting met 
cotoneaster of een andere soort laaggroeiende struiken. Deze aanplantingen 
zullen gebeuren tijdens de periode van 15 oktober tot 1 april volgend op de 
teraardebestelling van de urn. De kosten van deze aanplanting worden gedragen 
door de aanvragers van de concessie. Het onderhoud van de aanplantingen 
gebeurt door de gemeente. 
Een nis in het columbarium zowel "in de gewone lijn" als in de "concessie" op de 
gemeentelijke begraafplaatsen Kaart en Maria-ter-Heide, zal afgesloten worden 
door middel van een stenen afdekplaat. Hierop zal door de gemeentediensten een 
goudgele plaat aangebracht worden van 20cm x 10cm waarin de naam van de 
overledene, het geboortejaar, het jaar van overlijden en eventueel een 
geloofssymbool zullen gegraveerd worden. De kosten voor het leveren, graveren 
en plaatsen van deze plaat vallen volledig ten laste van de aanvrager. 
De urn bestemd voor bijplaatsen in het columbarium moet uit duurzaam materiaal 
vervaardigd zijn en met zodanige afmetingen dat zij kan geplaatst worden in een 
nis van 0,25m x 0,31m x 0,45m. 
a) Een nis in het columbarium zowel "in de gewone lijn" als in een “concessie” op 

de gemeentelijke begraafplaats Centrum en Mariaburg zal afgesloten worden 
door middel van een blauwe hardstenen dekplaat. In deze plaat zal, door een 
opdracht van het gemeentebestuur, de naam van de overledene, het 
geboortejaar, het jaar van overlijden en een geloofssymbool gebeiteld worden. 
Het aanbrengen van een afdekplaat zal door de gemeentediensten gebeuren. 
De totale kosten voor het beitelen en het aanbrengen van de plaat vallen 
volledig ten laste van de aanvrager. 

b) Een ondergrondse nis in het urnenveld, zowel "in de gewone lijn" als in een 
"concessie" op de gemeentelijke begraafplaatsen Centrum, Kaart, Maria-ter-
Heide en Mariaburg zal geplaatst worden in het midden van een graf van 1m 
bij 1m. 
In deze nis zullen de urnen geplaatst worden. De nissen worden afgedekt met 
een blauwe hardstenen plaat van 0,434m bij 0,434m waarin de naam van de 
overledene, het geboortejaar, het jaar van overlijden en eventueel een 
geloofssymbool gebeiteld worden. Deze afdekplaat wordt geplaatst volledig 
plat en gelijk met het maaiveld. Met het oog op de eenvormigheid zal het 
gemeentebestuur deze afdekplaten doen vervaardigen en plaatsen volgens 
intern gemaakt afspraken. De totale hieraan verbonden kosten vallen volledig 
ten laste van de aanvragers. 
Op de vrije ruimte rondom deze afdekplaat mogen geen versieringen of 
dergelijke geplaatst worden. 

Aan de strooiweiden van de verschillende gemeentelijke begraafplaatsen worden 
door de zorgen van de gemeente herdenkingszuilen voorzien. 
Voor de nabestaanden bestaat de mogelijkheid om op deze herdenkingszuilen, 
gedurende een maximum termijn van drie jaar vanaf de asverstrooiing, een plaatje 
met de naam van de overledene te laten aanbrengen door de zorgen van de 
gemeente, ter herinnering aan de personen wier as daar uitgestrooid werd. 
Dit naamplaatje vervaardigd uit matte aluminium met afmetingen van 200mm 
breedte, 50mm hoogte en 4mm dikte zal enkel de naam van de overledene, het 
geboortejaar en het jaar van overlijden vermelden, met uitsluiting van elke andere 
vermelding. 
De te betalen retributie voor het leveren en plaatsen van het naamplaatje op de 
herdenkingszuil wordt vastgesteld door een afzonderlijk besluit van de 
gemeenteraad; deze kosten vallen volledig ten laste van de aanvrager. 
Het onderhoud van deze herdenkingszuilen, het leveren en plaatsen van de 
naamplaatjes en het verwijderen van de naamplaatjes na het verstrijken van de 
vastgestelde termijn gebeurt door de gemeente. 
Art.16.32. Kransdragers en steunpunten moeten bevestigd worden in het voetstuk 
of het verticale plat stuk aan de voorkant van het grafteken. Drie maanden na de 
teraardebestelling mogen zij niet uitspringen op het grasperk van het grafperceel.  
Art.16.33. Graftekens die bouwvallig zijn en dreigen om te vallen of vervallen zijn 
moeten onverwijld weggehaald en/of hersteld worden. Zoals bepaald in artikel 
15.24 b) voor wat de grafconcessie betreft wordt de toestand van verval 
vastgesteld door een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde, die 
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onmiddellijk aan de belanghebbenden betekend wordt. Wanneer zes maanden na 
de betekening het grafteken niet hersteld of verwijderd en vervangen werd, laat de 
burgemeester het wegnemen tenzij de openbare veiligheid het noodzakelijk maakt 
deze termijn voor wegneming te verkorten. Het aldus weggenomen grafteken 
wordt automatisch eigendom van de gemeente. Bij gevaar voor onmiddellijk 
instorting kan de burgemeester zelf onmiddellijk optreden zonder verwittiging aan 
belanghebbenden. Alle aan ambtshalve wegneming verbonden kosten worden 
teruggevorderd van de verwanten. 
Art.16.34. Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra de 
bloemen verwelken. Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden 
in omhulsels, die geheel of gedeeltelijk bestaan uit breekbaar glas. Op de graven 
aangebrachte bloemen en planten moeten behoorlijk onderhouden worden. Er 
mogen geen aanplantingen gebeuren voor-, naast- of achter het graf. 
Verkeren zij niet meer in goede toestand, dan moeten zij verwijderd worden en bij 
gebreke daarvan zal opruiming geschieden door de zorgen van het 
gemeentebestuur. 
Art.16.35. Inscripties moeten aangebracht worden vóór de plaatsing van het 
grafteken op de begraafplaats. Alleen op graftekens van vergunde percelen mag, 
na bijzetting van het tweede stoffelijk overschot, nog een opschrift gebeiteld 
worden in het reeds geplaatste grafteken. 
Art.16.36. De aannemers die een grafteken plaatsen dienen onmiddellijk de 
overtollige aarde buiten de begraafplaats te brengen. Dadelijk nadat de 
grondwerken klaar zijn, worden de graftekens geplaatst en algeheel afgewerkt 
zonder onderbreking van de werkzaamheden. 
Art.16.37. Behoudens dienstnoodwendigheid is het verboden binnen de omheining 
stenen, materialen voor voorwerpen neer te leggen van welke aard ook, al of niet 
dienende tot het oprichten van grafzerken of -tekens. 
Art.16.38. De stenen moeten gehouwen zijn en klaar om geplaatst te worden voor 
zij de begraafplaats binnengebracht worden. De te gebruiken stenen dienen op 
hun zichtbare gedeelten gehouwen of bewerkt te zijn. De onderscheiden delen 
moeten in éénmaal ter plaatse aangebracht worden. 
Art.16.39. De mortel moet gans toebereid zijn, wanneer hij aangevoerd wordt, hij 
dient in bakken of kuipen geschept te worden. Dient er vuur gemaakt om metalen 
te smelten of stukken te solderen dan moet dit uitsluitend geschieden in daartoe 
bestemde vuren. Voorziet de uitvoerder van werken aan graven dat kisten moeten 
blootgemaakt worden, dan dient hij daartoe verlof van de burgemeester te 
bekomen. Bij het bloot maken ervan moeten de kisten behoorlijk bedekt worden. 
Het is verboden erop te staan. 
Art.16.40. Op de begraafplaatsen worden geen voertuigen toegelaten. 
Steenblokken en zware materialen voor het oprichten van grafzerken dienen 
vervoerd te worden op een niet bespannen blokwagen met wielen van minstens 
0,25m breedte. Deze wagens zullen de aangelegde wegen of lanen moeten volgen 
voor zover zulks mogelijk is. De wagens moeten onmiddellijk afgeladen worden, zij 
mogen nooit tijdens de nacht op de begraafplaats vertoeven. Alle wagens moeten 
de weg volgen die door het personeel van de begraafplaats wordt aangeduid. 
Art.16.41. Alle uitgravingen en alle werken over het algemeen geschieden door de 
zorgen, op kosten en onder verantwoordelijkheid van de aannemers. Na voltooiing 
van de werken zullen de aanvullingen door middel van goed aangedamde aarde 
geschieden. Onmiddellijk na voltooiing van de werken moeten de 
vergunninghouders of hun aannemers alle materialen, steengruis, afval, enz. uit de 
wegen en van de graspleinen verwijderen. Zij zorgen dat de omgeving van de 
graftekens en de plaatsen waar de werken verricht werden terug zindelijk gemaakt 
worden. 
Afdeling 6 - Wedergebruik van grond: 
Art.16.42. In niet-geconcedeerde grond heeft de begraving plaats in een kuil 
waarin sedert tien jaar niet is begraven, zodat de graven slechts ten vroegste om 
de tien jaar opnieuw mogen gebruikt worden, te rekenen van de teraardebestelling. 
Wanneer niet-geconcedeerde gronden voor nieuwe begravingen moeten worden 
gebruikt, wordt vooraf en dit gedurende een termijn van één jaar, door middel van 
een aan de toegangen tot de gronden en aan de ingang van de begraafplaats 
aangeplakt bericht, aan de belanghebbenden kennis gegeven dat de graven 
worden ontruimd en de graftekens dienen verwijderd te worden. Bij het verstrijken 
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van deze termijn of van de door het college van burgemeester en schepenen 
toegestane verlenging worden de materialen eigendom van de gemeente.  
Art.16.43. De beenderen en overblijfselen van kisten, die door het wedergebruik 
van de graven of een andere oorzaak worden bovengehaald of blootgesteld, zullen 
verzameld en dadelijk opnieuw begraven worden. 
Afdeling 7 - Begraafplaatsen: 
Art.16.44. De begraafplaatsen zijn iedere dag voor het publiek toegankelijk als 
volgt: 
- van 1 april tot 30 september: van 8.30 uur tot 20 uur; 
- van 1 oktober tot 31 maart: van 8.30 uur tot 16.30 uur. 
De bezorging van de stoffelijke overschotten gebeurt: 
- op werkdagen van 9.00 tot uiterlijk 16.00 uur 
- op zaterdagen van 9.00 tot uiterlijk 14.00 uur 
- op zon- en feestdagen worden geen lijkbezorgingen uitgevoerd. 
Art.16.45. De toegang tot de begraafplaatsen is ontzegd aan wielrijders, dronken 
personen, venters, kinderen die niet vergezeld zijn door een persoon die de hoede 
over hen heeft en aan dieren met uitzondering van gids- of trekhonden voor 
gehandicapten. 
Art.16.46. Geen teraardebestellingen, bijzettingen in het columbarium en 
asverstrooiingen hebben plaats op zondagen en wettelijke feestdagen, op 
zaterdagen na 14 uur en op bijkomende feestdagen, namelijk op: Goede Vrijdag 
(namiddag), 11 juli, 2 november (na 14 uur),26 december en 31 december (na 
14 uur), behalve bij artikel 16.4, laatste alinea, bedoelde gevallen mogen op de 
begraafplaatsen ook geen werken uitgevoerd worden op die dagen. 
Art.16.47. Elk jaar worden ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen 
volgende schikkingen toegepast: 
1) het gewoon opsmukken en rein maken van de graven is geoorloofd tot en met 

de laatste werkdag van de maand oktober; 
2) het aanvoeren en plaatsen van gedenktekens alsook alle andere grote 

werkzaamheden is geoorloofd tot en met de voorlaatste week van oktober; 
3) de gewone werkzaamheden zullen slechts mogen hernomen worden op 

3 november; 
4) begravingen zijn geoorloofd tot 12 uur op de laatste werkdag van oktober. 
Art.16.48. De grafzerken of -tekens die niet tijdig geplaatst zouden zijn, zoals 
bepaald in artikel 16.47, 2), zullen de volgende werkdag door de belanghebbende 
weggenomen en buiten de begraafplaats vervoerd worden. De aarde afkomstig 
van grondwerken, de materialen en werktuigen die niet opgeruimd zullen zijn, 
worden door het personeel van de begraafplaats weggevoerd op kosten en risico 
van de belanghebbenden, zonder enig verhaal of onverminderd de gerechtelijke 
straffen. 
Art.16.49. De voorwerpen die op de begraafplaatsen gevonden worden, dienen 
onverwijld afgegeven te worden op het politiebureau, waar er nota van genomen 
wordt. Zij worden ter bewaring aan de politie overgemaakt. 
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor diefstallen die op de 
begraafplaats gebeuren. De belanghebbenden zullen vermijden op de graven 
waardevolle voorwerpen achter te laten. Bijzondere versieringen dienen stevig aan 
de gedenktekens bevestigd te worden. 
Art.16.50. Het is onder meer verboden: 
1) over de omheining van de begraafplaats te klimmen; 
2) papier, verpakkingsmiddelen enz. op de begraafplaats achter te laten; 
3) weldanige voorwerpen uit te stallen, te verkopen of ermee te leuren, 

reclameborden op graven of parken te plaatsen, zijn diensten aan te bieden 
aan de bezoekers. Dit verbod treft zowel personeelsleden van de gemeente 
als grafzerkmakers, bloemenverkopers, enz. 

Art.16.51. De gemeentelijke grafmakers zijn verantwoordelijk voor de goede orde 
op de begraafplaats waarvoor zij aangesteld zijn. Zij zorgen voor het zindelijk 
houden van de begraafplaats, inzonderheid van de wegen. Zij zullen aan de 
burgemeester alle aangelegenheden ter kennis brengen die betrekking hebben op 
de begraafplaatsen waarvoor zij aangesteld zijn. 
Afdeling 8 - Algemene bepalingen: 
Art.16.52. Overtredingen van de bepalingen van deze verordening worden gestraft 
met de straffen gesteld in de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek. 
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Art.16.53. Alle niet in het reglement voorziene gevallen zullen door de 
burgemeester beslecht worden, behoudens inzake de aangelegenheden waarvoor 
uitsluitend het college van burgemeester en schepenen wettelijk bevoegd blijft. 
Art.16.54. Deze verordening heeft uitwerking op de dag van de bekendmaking. 
Van dan af vervallen alle vroegere gemeentelijke verordeningen ter zake. De 
tarieven voor de onderscheidenlijke concessies op de gemeentelijke 
begraafplaatsen worden bij afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing vastgesteld. 
Hoofdstuk 3 – POLITIETOEZICHT IN HET PEERDSBOS 
Art.17.1. De reglementering hier beschreven is van toepassing op het domein 
Peerdsbos, beheerd door het agentschap natuur en bos en gelegen op het 
grondgebied van Brasschaat. 
De terreinen van Kindervreugd, de concessie ‘de Melkerij’ en het provinciaal 
sportcentrum vallen niet onder deze reglementering. 
Art.17.2. De verkeerstekens die in het bos zijn aangebracht hebben dezelfde 
betekenis als deze gegeven in de algemene wegcode. Ze gelden voor iedereen. 
Art.17.3. Caravans en campingwagens zijn niet toegelaten in het bos. Stilstaan of 
stationeren van motorvoertuigen is enkel toegestaan op de parking aan de 
Melkerij. Dienstwagens van de Stad Antwerpen, de afdeling Bos en Groen van het 
Vlaamse Gewest en wagens van bewoners van het Peerdsbos zijn toegestaan. 
Art.17.4. Ruiters zijn enkel toegelaten: 
- op de paden aangeduid met een pictogram met een groene ruiterfiguur op een 

witte achtergrond; 
- op de kruising van ruiterpaden met andere wegen; 
- op de gedeelten van wegen waarvan men noodzakelijk gebruik moet maken 

om de ruiterpaden te bereiken. 
Elke ruiter moet volledig in staat zijn, zijn of haar paard, met de nodige kennis en 
bedrevenheid te berijden; hij of zij moet het rijdier voortdurend in de hand hebben 
en mag het nooit alleen laten. 
Snelheidswedstrijden tussen ruiters zijn verboden. 
Op kruisingen van andere wegen of paden dienen paarden in de stap te gaan. 
Bij het kruisen of inhalen moeten paarden eveneens in de stap gaan. Het mag 
enkel gebeuren zonder gevaar of hinder te veroorzaken. 
Art.17.5. In het bos is het niet toegestaan de paden te verlaten tenzij: 
- met een speciale machtiging van de woudmeester; 
- in die delen van het bos aangeduid als speelbos. 
Art.17.6. Het is voor dieren en mensen niet toegestaan te baden. Het is eveneens 
niet toegelaten de Laarse beek te doorwaden. 
Art.17.7. Het is verder niet toegestaan: 
- te kamperen of tenten op te slaan; 
- vuur te maken of kooktoestellen te gebruiken in het bos; 
- te leuren; 
- afval of enig ander materiaal van welke aard dan ook achter te laten in het bos 

tenzij in de daartoe bestemde afvalbakken of –korven; 
- schade onder welke vorm dan ook aan de beplantingen aan te brengen. 
Art.17.8. Het is omwille van wildbescherming, bescherming van de vegetatie en uit 
respect voor andere bosgebruikers verboden om honden los te laten lopen. Enkel 
aan de leiband zijn honden toegestaan. De leiband mag niet langer zijn dan 
1,50 meter. Bepaalde delen van het bos kunnen ontoegankelijk gesteld worden 
voor honden. 
Art.17.9. In de Peerdsbosbaan en de Platanendreef wordt over de ganse lengte 
stilstand- en parkeerverbod opgelegd. 
Art.17.10. De bevoegde overheden kunnen te allen tijde het bos of delen ervan 
afsluiten voor het publiek om reden van brandgevaar, bosherstel, bosexploitatie of 
andere voor het bosbehoud dwingende redenen. 
Art.17.11. De controle op de naleving van deze regels kan gebeuren door de 
aangestelden van de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap, de 
lokale politie, de personeelsleden van de Stad Antwerpen belast met het 
bosbeheer in haar naam en de stedelijke parkwachters. 
Art.17.12. Onafhankelijk van deze toegangsregeling gelden onverminderd alle 
voorschriften voor de openbare bossen zoals bepaald in de vigerende 
boswetgeving. 
Art.17.bis. – Straffen en slotbepalingen 
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De overtredingen op de bepalingen van titel II van dit reglement zullen bestraft 
worden, voor zover geen andere straffen voorzien zijn door bestaande wetten of 
verordeningen, met straffen van enkele politie, namelijk een boete van 1 tot 25 
euro en een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen of één van deze straffen. 
 
Titel III: Bepalingen onderworpen aan een strafsanctie of een administratieve 
sanctie 
 
Art.18. De overtredingen van de artikelen 526, 534 bis, 534 ter, 537, 545, 559, 1°, 
561 1°, 563, 2° en 563, 3°, van het strafwetboek worden eveneens bestraft met 
een administratieve geldboete van maximum 250,00 euro, voor zover de 
misdrijven niet strafrechtelijk vervolgd worden. 
 
Titel IV: Bepalingen onderworpen aan administratieve maatregelen 
 
Hoofdstuk 1 - BRANDVOORKOMINGSMAATREGELEN IN INRICHTINGEN 
TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK 
Afdeling 1 – Algemeenheden 
Art.19.1. Dit hoofdstuk bevat maatregelen ter bescherming van het publiek en heeft 
inzonderheid tot doel de voorwaarden te bepalen, waaraan de inrichtingen 
toegankelijk voor het publiek moeten voldoen om: 
- brand te voorkomen; 
- ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden; 
- een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te verzekeren. 
Afdeling 2 – Toepassingsgebied 
Art.19.2. De hiernavolgende bepalingen van deze verordening zijn toepasselijk op 
de inrichtingen waar het publiek toegang heeft en waar het maximum aantal 
aanwezige personen 50 of meer bedraagt. 
Een inrichting verdeeld over twee of meer niveau’s waarvan ieder niveau minder 
dan 50 aanwezige personen kan bevatten, doch samen meer dan 50, valt onder de 
toepassing van de politieverordening. Zij geldt niet voor: 
- installaties in openlucht en tijdelijke inrichtingen zoals tenten, 

kermisinrichtingen; 
- scholen; 
- ziekenhuizen; 
- rustoorden voor bejaarden; 
- publiek toegankelijke inrichtingen in gebouwen die vallen binnen het 

toepassingsgebied van de N.B.N. 713.010 (KB 04.04.1972) en N.B.N. S21.202 
van zodra deze van toepassing wordt (bekrachtigd door het koninklijk besluit 
van 22 december 1980); 

- bibliotheken; 
- musea; 
- kantoren; 
- plaatsen voor erediensten. 
Art.19.3. De politieverordening geldt uitsluitend voor die lokalen en hun uitgangen 
waar het publiek toegang heeft, met uitzondering van de in deze verordening 
expliciet vernoemde lokalen (vb. stookplaats, enz.) 
Art.19.4. Voor inrichtingen met een gemengd karakter, deels bestaand voor privé, 
deels toegankelijk voor het publiek, is de verordening slechts toepasselijk op die 
gedeelten van de inrichting die ook voor het publiek toegankelijk zijn, en wanneer 
de onderlinge scheidingswanden en deuren tussen privé en publiek toegankelijke 
gedeelten voldoen aan onderafdeling 19.14. 
Art.19.5. De uitbater stelt op eigen verantwoordelijkheid het maximum aantal 
aanwezige personen vast, binnen de hieronder aangegeven verhoudingen: 
- in winkels: 

- voor de ondergrondse verdiepingen: 1 per 6 m² verkoopsoppervlakte; 
- voor de gelijkvloerse verdieping: 1 per 3 m² verkoopsoppervlakte; 
- voor de bovenverdiepingen: 1 per 4 m² verkoopsoppervlakte; 

- in zaken waar uitsluitend vaste zitplaatsen zijn aangebracht: het aantal vaste 
zitplaatsen; 

- in de andere inrichtingen toegankelijk voor het publiek: 1 per m² oppervlakte 
van de inrichting. 
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Art.19.6. Het maximum aantal personen moet in elke inrichting worden aangeduid 
op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingangen wordt 
aangebracht door de zorgen van de uitbater, die maatregelen neemt om 
overschrijding van dit aantal te voorkomen. 
Indien de uitbater het maximum aantal aanwezige personen beneden de 50 
handhaaft, ondanks de mogelijkheid meer personen toe te laten op grond van de 
aangegeven criteria, dient hij een schriftelijke en ondertekende verklaring in die zin 
te leveren; zo hij dit nalaat, wordt “de facto” verondersteld dat 50 of meer personen 
worden toegelaten. 
Afdeling 3 – Terminologie 
- A.R.A.B.: Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. 
- De verschillende binnenlandse en buitenlandse normen (N.B.N., B.S., enz.) 

waarnaar verder in onderhavige politieverordening wordt verwezen, zijn te 
verkrijgen bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie (B.I.N.), Brabançonnelaan 
29, 104 Brussel, tel. 02/734.92.05. 

Art.19.7. Behoudens uitdrukkelijke afwijking wordt aan de in deze verordening 
gebruikte terminologie zoals bouwmateriaal, bouwelement, wand, 
veiligheidsverlichting, zelfsluitende deur, waarschuwing, alarm, plafond, vals 
plafond, de betekenis toegekend die eraan gegeven wordt in de N.B.N. S 21-201 
“Brandveiligheid in de gebouwen – Terminologie”. 
Art.19.8. Aan de termijn “Weerstand tegen brand van een bouwelement (RF), 
ontvlambaarheid van een bouwmateriaal, voortplantingssnelheid van de vlammen 
aan het oppervlak van een bouwmateriaal, optrede, aantrede en looplijn”, wordt de 
volgende betekenis toegekend: 
Weerstand tegen brand van bouwelementen (RF) 
Is de tijd gedurende dewelke een bouwelement gelijktijdig voldoet aan de eisen 
van stabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie wanneer het getest is volgens 
de NBN 713 020. 
Ontvlambaarheid van een bouwmateriaal 
Neiging van een bouwmateriaal om tijdens een genormaliseerde proef, waarbij het 
aan een voorgeschreven verhitting blootgesteld is, gassen af te geven, waarvan de 
aard en de hoeveelheid een verbranding in gasfase, dit wil zeggen vlammen, 
kunnen teweeg brengen. 
Deze proef wordt uitgevoerd op het materiaal in zijn normale gebruikstoestand. 
Bij gebrek aan een overeenstemmende Belgische norm wordt de graad van 
ontvlambaarheid bepaald overeenkomstig het Frans ministerieel besluit van 
4 juni 1973; dit besluit heeft betrekking op de rangschikking van bouwmaterialen 
en bouwelementen per categorie volgens hun gedrag bij brand en bepaalt de 
proefmethode (Journal officiel van 26 juli 1973). 
Wat de graden van ontvlambaarheid betreft, wordt de overeenstemming tussen de 
categorie, waarvan sprake in het voornoemde besluit en de terminologie van 
onderhavige reglementering als volgt vastgesteld: 
- Categorie M 1 – niet ontvlambaar 
- Categorie M 2 – moeilijk ontvlambaar 
- Categorie M 3 – gemiddeld ontvlambaar 
- Categorie M 4 – gemakkelijk ontvlambaar 
- Categorie M 5 – zeer gemakkelijk ontvlambaar. 
De attesten, verleend overeenkomstig de ontvlambaarheidsproeven uitgevoerd 
volgens het Frans ministerieel besluit van 9 december 1957 – vóór de datum van 
het in werking treden van onderhavige politieverordening - blijven geldig. 
Voortplantingssnelheid van de vlammen aan het oppervlak van een bouwmateriaal 
De snelheid waarmede de vlammen voortkomende van het beproefde 
bouwmateriaal, zich voortplanten langs zijn oppervlak, tijdens een genormaliseerde 
proef gedurende dewelke het bouwmateriaal blootgesteld is aan een 
voorgeschreven verhitting. 
Deze proef wordt uitgevoerd op het materiaal in zijn normale gebruikstoestand. 
Bij gebrek aan een overeenstemmende Belgische norm, wordt de 
voortplantingssnelheid van de vlammen bepaald overeenkomstig de Britse norm 
BS 476, part. 7, Edition 1971. 
De overeenstemming tussen de klasse, waarvan sprake in de voornoemde vorm 
en de terminologie van onderhavige reglementering wordt als volgt vastgesteld: 
- Klasse 1 – oppervlak met zeer trage vlamvoortplanting; 
- Klasse 2 – oppervlak met trage vlamvoortplanting; 
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- Klasse 3 – oppervlak met gemiddelde vlamvoortplanting; 
- Klasse 4 – oppervlak met snelle vlamvoortplanting. 
De attesten, verleend overeenkomstig de proeven uitgevoerd volgens de Britse 
norm BSD 476, Part. 1, Edition 1953 vóór de datum van het in werking treden van 
onderhavige politieverordening blijven geldig. 
Optrede: is de horizontale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende 
trapneuzen. 
Looplijn: is de lijn die zich bevindt op 40 cm van de binnenzijde van de draaitrap. 
Afdeling 4 – Bouwelementen en versieringen 
Art.19.9. De muren, balken en kolommen die tot de algemene stabiliteit van het 
gebouw bijdragen, moeten uit onbrandbare materialen zijn samengesteld. De 
graad van weerstand tegen brand zal minstens één uur zijn. 
Art.19.10. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, 
boomschors, papier, alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, 
mogen niet als versiering noch als bouwmateriaal voor wanden, plafond en valse 
plafonds aangewend worden. 
Onder “versiering” dient niet verstaan te worden de normale, functionele stoffering 
(gordijnen en overgordijnen aan de ramen, vaste muurbekleding, tafellinnen, 
vloerbekleding, e.d.). 
Art.19.11. Brandbare stoffen die een brandvertragende behandeling hebben 
ondergaan zijn uitzonderlijk toe te laten, indien hun graad van weerstand tegen 
brand minstens een half uur bedraagt, en ze in hun geheel gemakkelijk te 
verwijderen zijn voor eventuele hernieuwing van de brandvertragende 
behandeling. 
Een attest betreffende de geldigheidsduur van de graad van weerstand tegen 
brand, en de hernieuwing van de behandeling dient telkens aan de 
brandweerdienst te worden voorgelegd. 
Art.19.12. De versieringen, luifels en tochtportalen moeten zodanig worden 
aangebracht dat zij geen verzamelplaats worden voor vuil, afval en dergelijke. 
Afdeling 5 – Uitgangen, trappen en ontruiming 
Art.19.13. 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 inrichting mogelijk maken. 
Inrichtingen of gedeelten van inrichtingen, waar het maximum aantal personen 
honderd of meer bedraagt, moeten over tenminste 2 afzonderlijke uitgangen 
beschikken. Drie afzonderlijke uitgangen zijn vereist voor inrichtingen of gedeelten 
van inrichtingen waar het maximum aantal personen vijfhonderd of meer bedraagt. 
De uitgangen dienen aangeduid tot wanneer zij uitkomen op de openbare weg of 
een gelijkgestelde weg (galerij, e.d.) of een voldoende veilige ruimte. 
De personen die toegang hebben tot het privé-gedeelte (niet woongedeelte) en 
over geen andere uitgang beschikken dan de openbare inrichting, moeten voor de 
berekening van het aantal en van de breedte van de uitgangen gevoegd worden bij 
het vastgestelde aantal personen van het openbaar lokaal. Al de aldus vereiste 
uitgangen moeten tevens voldoen aan al de overige bepalingen betreffende 
uitgangen. 
Art.19.14. De uitgangswegen en -deuren moeten een totaal breedte hebben die 
tenminste gelijk is – in centimeters – aan het aantal personen, die ze moeten 
gebruiken om de inrichting te ontruimen. Elke uitgang moet evenwel een vrije 
breedte hebben van minimum 0,80 m. 
De voorafgaande bepaling is niet toepasselijk op de doorgangen tussen de kassa’s 
van de winkels voor kleinhandel van het type zelfbediening. 
Wanneer de inrichting op de bovenverdiepingen of in de kelderverdiepingen 
lokalen omvat die voor het publiek toegankelijk zijn, moeten deze lokalen door 
vaste trappen bediend worden. 
De trappen moeten een totale breedte hebben die tenminste gelijk is – in 
centimeters – aan het aantal personen door wie zij moeten gebruikt worden om de 
toegangen van de inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 indien het om 
dalende trappen gaat; voor stijgende trappen zal 2 als vermenigvuldiger dienen 
toegepast te worden. Het berekenen van deze breedte moet gesteund zijn op de 
onderstelling dat bij het verlaten van het gebouw, alle personen van een bepaalde 
verdieping zich samen naar de naburige verdieping begeven en dat deze pas 
ontruimd is als zij er aankomen. 
Art.19.15. Om aan de eisen van 19.2. te voldoen: 
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- komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met helling van meer dan 

10% niet in aanmerking; 
- moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van 

minimum 25 centimeter. 
Draaitrappen kunnen toegestaan worden mits de aantreden op de looplijn 
minimum 25 centimeter bedraagt. Dit artikel is slechts toepasselijk op de werkelijke 
vluchtwegen voor het publiek; het geldt dus o.a. niet voor trappen naar toiletten. 
Dergelijke trappen moeten evenwel goed bruikbaar zijn en mogen geen gevaar 
opleveren. 
Art.19.16. Aan trappen dienen zich op de gepaste plaatsen stevige leuningen te 
bevinden die doorlopen op de bordessen. De treden moeten slipvrij zijn. 
Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden. 
Art.19.17. In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoops- 
en uitstalstands geen hinder vormen voor de vlotte doorgang van het publiek. Het 
is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan, waren te plaatsen, 
die een vlotte evacuatie kunnen in gevaar brengen of vertragen. 
De uitbater zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes en draagmandjes, die ter 
beschikking van de klanten worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle 
ontruiming van de inrichting niet hinderen. 
Art.19.18. 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. 
De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide 
richtingen opendraaien. Draaideuren en draaipaaltjes in de uitgangen zijn 
verboden. 
Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden, mits zij, bij het uitvallen 
van de elektrische stroom of een ander defect, automatisch in open stand worden 
gebracht. 
Art.19.19. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen 
belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de 
nuttige breedte ervan verminderen. 
Art.19.20. De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, 
uitgangswegen en trappen die naar deze uitgang leiden, worden aangeduid door 
de voorgeschreven reddingstekens. 
De zichtbaarheid van de reddingstekens wordt verzekerd zowel door de normale 
verlichting als door de veiligheidsverlichting. Zij moeten vanuit alle delen van de 
voor het publiek toegankelijke lokalen goed waarneembaar zijn. 
Art.19.21. Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op 
zichthoogte een opvallend merkteken dragen. 
Art.19.22. De tweede of derde uitgang mag evenwel aangeduid worden met 
reddingsteken “nooduitgang”. 
Afdeling 6 – Verlichting en elektrische installaties 
Art.19.23. De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn.  
Voor kunstmatige verlichting mag alleen elektriciteit aangewend worden. 
Art.19.24. In de inrichting 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 gewone verlichting; zij moet ten minste één uur zonder 
onderbreking kunnen functioneren.  
Afdeling 7 – Verwarming en brandstof 
Art.19.25. In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige 
veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te 
voorkomen. 
Art.19.26. De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op 
een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer van 
de verbrandingsproducten. 
Geen verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte, noch recipiënten 
met vloeibare brandstoffen mogen aangewend worden in lokalen die voor het 
publiek toegankelijk zijn. 
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Art.19.27. De stookinstallatie van de centrale verwarming en de 
brandstoffenvoorraad moeten geïnstalleerd worden elk in een afzonderlijk en goed 
verlucht lokaal, dat niet rechtstreeks in verbinding staat met de lokalen, 
toegankelijk voor het publiek. 
De binnenwanden moeten een RF hebben van tenminste één uur en de deuren in 
deze wanden moeten zelfsluitend zijn met een RF van tenminste een half uur.  
Art.19.28. De toevoerleiding tussen het lokaal waarin zich de brandstoffenvoorraad 
bevindt en de stookplaats, moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn; zij 
moet tenminste één afsluitkraan hebben op een veilig en gemakkelijk bereikbare 
plaats, buiten de stookplaats. 
Art.19.29. De gasmeters zijn opgesteld in een veilige ruimte, die goed verlucht is, 
waarin alles wat het brandrisico verhoogt wordt geweerd, en die gelegen is buiten 
de voor het publiek toegankelijke delen van de inrichting.  
Art.19.30. Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiting is 
aangebracht, zal de uitbater de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan 
verzoeken. De afsluiter moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid. 
Art.19.31. Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, mogen niet in 
een kelderverdieping worden geplaatst; zij moeten ofwel in openlucht, ofwel in een 
daartoe bestemd en behoorlijk verlucht lokaal ondergebracht worden. 
Afdeling 8 – Brandbestrijdingsmiddelen 
Art.19.32. Voor de beveiliging tegen brand moeten de passende 
brandblusmiddelen aanwezig zijn. Die uitrusting moet vastgesteld worden in 
akkoord met de bevoegde brandweerdienst. Bij frituurketels dient steeds een goed 
sluitend metalen deksel of een vuurdekentje in de onmiddellijke nabijheid 
voorhanden te zijn. 
Art.19.33. Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, 
beschermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden, 
gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn. 
Art.19.34. Het is verboden gebruik te maken van blustoestellen met broommethyl, 
tetrachloorkoolstof of andere producten, waardoor giftige uitwasemingen kunnen 
ontstaan. 
Art.19.35. De inrichting moet op het openbaar telefoonnet aangesloten zijn. In de 
onmiddellijke nabijheid van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te 
gebruiken is, moeten oproepnummers van de hulpdiensten goed zichtbaar 
aangeduid worden. 
Art.19.36. 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. 
Art.19.37. Alle maatregelen dienen getroffen om brandrisico’s verwekt door het 
roken, te weren. Asbakken moeten in voldoende getal en op nuttige plaatsen 
aanwezig zijn; zij dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van 
een goed sluitend metalen deksel of in een metalen recipiënt van het type 
“vlamdovend”. 
Art.19.38. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis afval, 
afgedankte voorwerpen of producten vergaard worden. 
Afdeling 9 – Bijkomende voorschriften inzake het inrichten en weder inrichten van 
lokalen toegankelijk voor het publiek en inzake het oprichten van deze lokalen. 
Art.19.39. Onder het toepassingsgebied van dit artikel vallen: 
1. Inrichten: 

a) in een pas opgericht gebouw een lokaal een openbare bestemming geven. 
b) een lokaal dat niet onderworpen is aan onderhavig reglement van 

bestemming en/of van aard wijzigen zodanig dat het onderworpen wordt 
aan de politieverordening. 

2. Weder inrichten:  
Dit is een bestaand lokaal dat onderworpen is aan onderhavig reglement 
zodanig wijzigen dat van de oude inrichting weinig of niets overblijft. 

3. Vernieuwen: 
Een bestaande zaak een nieuw kleedje geven zonder grondige wijzigingen 
dient niet beschouwd te worden als weder inrichten  

4. Oprichten: 
Een lokaal bouwen met het doel er een openbare bestemming aan te geven  
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5. Uitbreiden: 

Dit is een lokaal dat toegankelijk is voor het publiek in oppervlakte vergroten  
Wanneer een uitbreiding gebeurt buiten het lokaal toegankelijk voor het 
publiek, bv. het bijbouwen van een uitgang, dient slechts dit gedeelte aan 
artikel 19.39. te voldoen. 

Art.19.39.1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek 
toegankelijke lokalen – met inbegrip van aanhorigheden zoals aanrechtkeukens, 
muurkasten, lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden – en hun 
uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een RF van tenminste 
één uur te hebben. 
Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en eventueel geïsoleerd op 
een wijze die analoog is aan degene die beschreven is voor een getest plafond 
met een RF van tenminste één uur, kunnen toegestaan worden. De deuren in deze 
binnenwanden dienen een RF van tenminste een half uur te hebben. 
Muren, balken en kolommen e.a. die tot de algemene stabiliteit van het gebouw 
bijdragen moeten een RF van tenminste twee uur hebben. 
Art.19.39.2. De valse plafonds dienen, alleen wat het criterium van stabiliteit bij 
brand betreft, een RF van tenminste een half uur te hebben. 
Art.19.39.3. De plafonds, valse plafonds en hun bekleding gebouwd na het in 
werking treden van onderhavige politieverordening moeten vervaardigd zijn uit niet 
ontvlambare materialen. 
Art.19.39.4. De trap- en vloerbekleding en de bekledingsmaterialen van de 
verticale wanden van alle voor het publiek toegankelijke lokalen, moeten van het 
type zijn met trage vlamvoortplantingssnelheid. 
Art.19.39.5. De trappen gebouwd na het in werking treden van onderhavige 
politieverordening, dienen gemaakt te worden uit niet brandbare materialen. Zij 
zullen een aantrede hebben van tenminste 25 cm. De optrede mag niet meer dan 
17 cm bedragen. De trappen moeten uit rechte delen bestaan. Dit artikel is slechts 
toepasselijk op de werkelijke vluchtwegen voor het publiek; het geldt dus o.a. niet 
voor trappen naar toiletten. Dergelijke trappen moeten evenwel goed bruikbaar zijn 
en mogen geen gevaar opleveren. 
Art.19.39.6. Rookevacuatie: desgevallend kunnen, na overleg met de bevoegde 
brandweerdienst, ventilatiekoepels of rookluiken voorgeschreven worden, door de 
burgemeester. 
Art.19.39.7. Bij het inrichten, weder inrichten en oprichten van lokalen toegankelijk 
voor het publiek dienen de bepalingen van dit artikel integraal te worden nageleefd. 
Wanneer uitbreidingswerken worden uitgevoerd aan een bestaande inrichting moet 
de ganse inrichting voldoen aan de bepalingen van artikel 19.39. 
Art.19.39.8. De bepalingen van dit artikel wordt in de mate van het mogelijke 
toegepast bij de vernieuwing van een gebouw. 
Art.19.39.9. De bepalingen van dit artikel zijn niet toepasselijk indien voor het 
oprichten en/of inrichten van lokalen toegankelijk voor het publiek bouwvergunning 
werd verleend vóór de datum van inwerkingtreding van onderhavige 
politieverordening. 
Afdeling 10 – Controle, vrijstellingen, administratieve maatregelen 
Art.19.40. De elektrische installatie(s), met inbegrip van de veiligheidsverlichting 
alsmede de gasinstallatie(s), personen- en goederenliften, enz. moeten periodiek 
overeenkomstig de hierop van toepassing zijnde reglementeringen aan een 
grondige controle onderworpen worden. 
De controles zullen, in zoverre door de bevoegde overheid agenten of organismen 
erkend werden, aan één of verscheidene van hen worden toevertrouwd. Bij 
ontstentenis van erkende agenten of organismen zal een beroep gedaan worden 
op bevoegde technici. 
De data van controles en de gedane vaststellingen worden genoteerd in een 
register en wat de blustoestellen betreft, ook op een controlekaart, die aan de 
toestellen wordt vastgemaakt. Het register en de controlekaart moeten steeds ter 
beschikking van de burgemeester en van de bevoegde ambtenaren worden 
gehouden. Iedere vermelding in het register wordt gedateerd en ondertekend. 
Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle moet de uitbater onmiddellijk het 
passend gevolg geven. 
Art.19.41. De uitbater zal het publiek niet tot de inrichting toelaten dan na er zich 
telkens van vergewist te hebben dat aan de voorschriften van deze verordening 
voldaan is. 
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Art.19.42. De uitbater zal te allen tijde toegang tot de inrichting verlenen aan de 
burgemeester en de bevoegde ambtenaren. Op hun verzoek is hij verplicht het 
bewijs te leveren dat de voorschriften 19.10, 19.26, 19.27, 19.39.1, 19.39.2, 
19.39.3, 19.39.4, en 19.39.5. van onderhavige verordening zijn nageleefd, wat 
betreft de reactie bij brand van de bouwmaterialen en de weerstand tegen brand 
van de bouwelementen. 
Art.19.43. De uitbater is ertoe gehouden, zo haast mogelijk en tenminste een 
maand vooraf, aan de burgemeester schriftelijk kennis te geven van de opening 
van een inrichting, die onder toepassing valt van onderhavige verordening. 
Art.19.44. In verband met de voorschriften van onderhavige verordening kan de 
burgemeester een afwijking verlenen, wanneer zulks noodzakelijk blijkt. 
De aanvraag tot het verkrijgen van een afwijking moet ingediend worden aan de 
hand van een gedetailleerd verslag, dat de reden vermeldt, waarom een afwijking 
als noodzakelijk voorkomt. 
Bij het verlenen van een afwijking is de uitbater ertoe gehouden de aanvullende 
voorzorgsmaatregelen, die eventueel door de burgemeester worden opgelegd, uit 
te voeren. 
Art.19.45. Onverminderd de voorschriften van onderhavige verordening neemt de 
uitbater de nodige maatregelen door de omstandigheden aangewezen om: 
- brand te voorkomen; 
- ieder begin van brand snel en doeltreffende te bestrijden; 
- ingeval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen 

te waarboren en de hulp van de bevoegde brandweerdienst onmiddellijk in te 
roepen. 

Art.19.46. De burgemeester kan steeds bijkomende maatregelen opleggen. 
Art.19.47. De burgemeester kan tevens, ter vrijwaring van de openbare veiligheid, 
tot sluiting van de inrichting doen overgaan. 
Hoofdstuk 2 – ORGANISEREN AFVALARME EVENEMENTEN. 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
Definities en toepassingsgebied.  
Art.20.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 
betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, evenals deze vermeld 
in het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende het 
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA) en in het besluit 
van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne zijn steeds van toepassing op deze 
politieverordening. 
Art.20.2. Voor de toepassing van deze politieverordening gelden bijkomend de 
hierna opgenomen definities: 
Evenement: publieke gebeurtenis met al dan niet betalende bezoekers op het 
gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis op publiek of op privaat terrein. 
Voorbeelden zijn kermissen, braderijen, muziekfestivals, stad-, gemeente-, dorp- of 
wijkfeesten, markten, sportmanifestaties,… 
Herbruikbare beker: beker uit kunststof al dan niet voorzien met logo en/of 
tekstopdruk die ontworpen is om een maximum aantal omlopen te maken, en 
telkens opnieuw wordt gevuld met drank. Hierbij kan al dan niet gewerkt worden 
met een statiegeldsysteem. 
Exploitant: de exploitant van een vergunde inrichting waar een evenement wordt 
georganiseerd. Indien voor het terrein of gebouw waar een evenement plaatsvindt 
geen milieuvergunning vereist is, is de exploitant de eigenaar van het terrein of 
gebouw dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator van het evenement. 
Op het openbare domein is dit het bevoegde openbare bestuur. 
Organisator: de publieke of private rechtspersoon die een evenement organiseert. 
Afvalarme evenementen. 
Art.20.3. Elke exploitant van een inrichting, terrein of gebouw waar een evenement 
wordt georganiseerd, is verplicht, voor zover hijzelf geen organisator is, om de 
organisatoren van evenementen op zijn inrichting, terrein of gebouw de bepalingen 
van deze politieverordening te laten naleven. Deze verplichting zorgt dat de 
exploitant/organisator een goed afvalbeleid uitwerkt, met de nadruk op 
afvalpreventie, de selectieve inzameling van recycleerbaar afval en het vermijden 
van zwerfvuil.  
Evenementenwaarborg 
Art.20.4. 
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§1. Organisatoren of exploitanten van evenementen die naar gewoonte of naar 
verwachting meer dan 1.000 aanwezigen trekken en die op publiek terrein 
plaatsvinden, moeten bij de gemeente een ‘evenementenwaarborg’ storten ten 
laatste twee weken voor de start van een evenement. Deze waarborg wordt 
vrijgegeven wanneer de bepalingen van deze politieverordening worden nageleefd. 
Bij niet tijdige betaling van de waarborg kan de eventuele toestemming voor het 
plaatsvinden van het evenement ingetrokken worden. 
§2. De omvang van de waarborg wordt bepaald door het college van burgemeester 
en schepenen op basis van de aard en de grootte van het evenement en de aard 
en hoeveelheid van de mogelijk vrijkomende afvalstoffen die moeten ingezameld 
en verwerkt worden. De waarborg bedraagt minimaal 100,00 euro en maximaal 
5000,00 euro. 
Afvalplan voor grote evenementen. 
Art.20.5. 
§1. Om toestemming te krijgen voor de organisatie van een evenement met een 
capaciteit van meer dan 5.000 bezoekers/deelnemers op het gemeentelijk 
grondgebied of een evenement dat gespreid is over meerdere dagen gekoppeld 
aan een kampeersite op of in de nabijheid van de evenementslocatie eveneens op 
het gemeentelijk grondgebied is een afvalplan verplicht. 
Organisatoren of exploitanten van kleinere evenementen die de druk op het milieu, 
alsook hun afvalkost wensen te minimaliseren, worden aangemoedigd om 
evenzeer een afvalplan op te maken. 
Organisatoren of exploitanten kunnen zich voor de opmaak van een afvalplan door 
de gemeentelijke Milieudienst laten assisteren. 
Ten laatste 6 weken vóór het evenement plaats heeft moet het verplichte of 
vrijwillig opgemaakte afvalplan definitief afgeleverd worden bij de milieudienst van 
de gemeente. 
§2. Een afvalplan omvat: 
a) Een beschrijving van de preventiemaatregelen die worden genomen. 
b) Een beschrijving van de afvalfracties die zullen vrijkomen bij opbouw/afbraak 

en tijdens het evenement zelf. 
c) Een beschrijving van aantal, type en lokalisatie van de recipiënten die nodig 

zijn om de selectieve inzameling te realiseren, evenals de communicatieve 
voorzieningen die ter ondersteuning van de selectieve inzameling van de 
verschillende afvalfracties zullen worden ingezet. 

d) Beschrijving van de eventuele afspraken gemaakt met standhouders die op de 
locatie van het evenement voedingswaren te koop aanbieden voor consumptie 
op het terrein. 

e) Overzicht van de personeelsinzet die met de afvalinzameling, begeleiding bij 
de sortering, regelmatige lediging van de verspreid opgestelde containers is 
belast. 

f) Naam van de eindverantwoordelijke voor het afvalbeheer op het evenement. 
§3. Organisatoren of exploitanten van evenementen met een goedgekeurd 
afvalplan rapporteren achteraf over het aantal bezoekers en de 
hoeveelheden afval die per fractie werden ingezameld. 
Afdeling 2 – Preventie van afvalstoffen 
Algemene preventiebepalingen 
Art.20.6. Het verkopen van verbruiksgoederen en andere koopwaar gebeurt steeds 
met een minimale verpakking. Afval kan voorkomen worden door het aantal 
aangeboden verpakkingen te beperken, door te schenken uit vaten of 
grootverpakkingen, door gebruik te maken van consumentverpakkingen die 
herbruikbaar, eetbaar of composteerbaar zijn. Wegwerpverpakkingen dienen 
maximaal vermeden te worden. 
Art.20.7. Op het evenement mogen geen wegwerpgadgets en –sponsormateriaal 
verspreid worden. 
Verspreiden van reclamedrukwerk en gratis publicaties 
Art.20.8. 
§1. Bij de ingang(en) van een evenement kunnen bakjes voorzien worden waarin 
reclamedrukwerk en gratis publicaties worden aangeboden aan geïnteresseerden. 
§2. De gemeente stelt aanplakborden ter beschikking waarop aankondigingen van 
eenieder kunnen gebeuren aan de ingang van de evenementen of op het 
evenement zelf. 
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Art.20.9. 
Reclameborden, affiches en andere reclamemiddelen die in strijd met deze 
verordening worden gebruikt, aangewend of geplaatst, kunnen worden verwijderd 
door de gemeentelijke diensten op kosten of risico van de overtreder die ze 
plaatste of gebruikte en onverminderd de voorziene strafsanctie. 
Gebruik van herbruikbare consumptiematerialen 
Art.20.10 
§1 De exploitant van een inrichting, gebouw of locatie waar een evenement 
doorgaat zorgt ervoor dat voor consumptie de ter plaatse aangeboden drank in 
herbruikbare glazen, indien de veiligheid van het evenement dit toelaat, of in 
herbruikbare bekers wordt verbruikt. Deze herbruikbare bekers worden met het 
oog op verder gebruik steeds opnieuw ingezameld. In geen geval mogen 
wegwerpbekers, dewelke bijvoorbeeld uit polypropyleen bestaan, gebruikt worden. 
Gratis bedeling van drank in eenmalige verpakking is eveneens verboden, 
behoudens voorafgaande machtiging van het college van burgemeester en 
schepenen of door hulpverleningsdiensten. 
§2 Niet-herbruikbare recipiënten voor drank mogen enkel gebruikt worden op 
evenementen waar de verdeling van drank in handen is van meerdere organisaties 
of organisatoren. Bv.: braderijen, jaarmarkten, kermissen,… Evenementen waarbij 
slechts één organisatie of groep instaat voor de verdeling van drank, dient aldus 
gebruik te maken van glas of herbruikbare bekers uit polycarbonaat. 
§3 Indien de organisator kan aantonen dat het om praktische redenen niet 
haalbaar is gebruik te maken van herbruikbare recipiënten, kan afwijking worden 
toegestaan mits degelijke motivatie. De vraag om afwijking en de motivatie dienen 
schriftelijk te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Brasschaat. Het 
treffen van een milieuvriendelijke maatregel van welke aard dan ook tijdens het 
evenement, kan een beslissing in gunstige zin beïnvloeden. 
§4 Organisatoren of exploitanten die de druk op het milieu willen reduceren worden 
aangemoedigd om gebruik te maken van herbruikbare of composteerbare borden 
en bestekken. 
Art.20.12. 
§1. Herbruikbare bekers kunnen ter beschikking gesteld worden door een 
uitleendienst die binnen de gemeente gelegen is.  
Afdeling 3 - Selectieve inzameling van afvalstoffen 
Art.20.13. 
§1. Papier- en kartonafval alsook glasafval moeten selectief op evenementen 
worden ingezameld door de exploitant, door de organisator of door de 
standhouders.  
§2. Indien in afwijking van de bepalingen van artikel 20.11 toch eenmalige 
drankverpakkingen in kunststof, metaal of drankkarton worden aangeboden op een 
evenement, dient het pmd-afval gescheiden te worden ingezameld. 
§3. Bijkomend aan de verplichting van §1 geldt eveneens de plicht op het sorteren 
van papier- en kartonafval, glasafval en pmd-afvalstoffen op de tijdelijke 
parkeerterreinen en tijdelijke campings die ter gelegenheid van een evenement 
worden ingericht. 
Afdeling 4 - Opruimen van het terrein van een evenement 
Art.20.14. 
§1. Alle standhouders op een evenement zijn ertoe gehouden de hun toegewezen 
standplaats te reinigen en hun afvalstoffen dagelijks mee te nemen tijdens de duur 
van het evenement of er zich van te ontdoen op een reglementaire wijze. In geval 
gebruik gemaakt wordt van door de gemeente opgelegde recipiënten, worden deze 
op de door de gemeente bepaalde tijdstippen aangeboden voor ophaling. 
§2. Voor de afvalstoffen niet vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 3 moet elke 
standhouder met een drank- en/of eetgelegenheid (frituur, hotdogkraam, 
escargotskraam, pitakraam, drankenstand…) zorgen om minimaal om de 5 meter 
een voldoende groot zelfsluitend recipiënt voor restafval te plaatsen op een voor 
het publiek gemakkelijk bereikbare plaats, en deze tijdig te ledigen. 
Art.20.15. 
De organisator of exploitant van een evenement op een privaat terrein of op een 
publiek terrein moet ten laatste 24 uur na het beëindigen van het evenement het 
terrein volledig hebben vrijgemaakt van afvalstoffen en dit in samenspraak met de 
exploitant van het terrein.  
Art.20.16. 
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Indien het publiek of privaat terrein waarop een evenement heeft plaatsgevonden 
niet werd opgeruimd zoals bepaald in artikelen 20.14 en 20.15, dan zal de 
gemeente ambtshalve de opruiming laten uitvoeren en de factuur voor de 
opruimkosten, vermeerderd met administratieve kosten verhalen op de exploitant, 
dan wel de organisator. Voor evenementen georganiseerd op publiek terrein zal 
hiervoor in eerste instantie de evenementenwaarborg zoals voorzien in artikel 20.4 
gebruikt worden. Volstaat deze ‘evenementenwaarborg’ niet voor de totale kosten 
of diende deze niet te worden betaald, dan zal een bijkomende facturatie gebeuren 
ten aanzien van de exploitant of organisator van het evenement. 
Hoofdstuk 3 - BEPALINGEN INZAKE HET GEBRUIK VAN SPORTTERREINEN, 
SPORTINSTALLATIES EN KLEEDLOKALEN  
Art.21.1. Onderhavig hoofdstuk geldt voor alle sportterreinen, sportinstallaties en 
kleedlokalen in het gemeentepark van Brasschaat-Centrum, met uitzondering van 
terreinen, installaties en lokalen van de gemeentelijke sporthal centrum in het 
gemeentepark van Brasschaat-Centrum. 
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn nochtans toepasselijk gedurende de periode 
van het toegestaan gebruik, voor wat de terreinen en installaties betreft die door 
hun specifieke aanleg niet het karakter van sportterrein of sportinstallatie bezitten 
en die occasioneel door het schepencollege voor sportbeoefening ter beschikking 
worden gesteld. 
Art.21.2. De sportterreinen, sportinstallaties en kleedlokalen in het gemeentepark 
van Brasschaat-Centrum mogen slechts betreden en gebruikt worden nadat het 
schepencollege van de gemeente hiervoor voorafgaandelijk een uitdrukkelijke en 
schriftelijke machtiging heeft afgeleverd. Deze machtiging zal slechts verleend 
worden voor een beperkte periode, met een maximumduur van één jaar. 
De machtiging geldt uitsluitend voor het terrein of de terreinen, de sportinstallatie of 
de sportinstallaties, het lokaal of de lokalen die in de machtiging uitdrukkelijk 
vermeld zijn, voor de tijdsduur die daarin bepaald is en onder de modaliteiten 
welke door het schepencollege opgelegd worden. De terreinen en lokalen mogen 
enkel betreden en gebruikt worden voor de sport en/of de andere aard van gebruik 
die in de machtiging beoogd is, met uitsluiting van elk ander gebruik. Afwijking 
hiervan is slechts mogelijk mits een nieuwe machtiging, verleend overeenkomstig 
hetgeen in dit artikel bepaald is. Het is de gebruikers verboden hun rechten op het 
gebruik van de terreinen, installaties en lokalen geheel of gedeeltelijk aan derden 
af te staan of over te dragen. 
De machtiging tot het gebruik van sportterreinen, sportinstallaties en kleedlokalen 
kan nochtans ook voortvloeien uit een schriftelijke overeenkomst met het 
gemeentebestuur van Brasschaat; in dit geval gelden onverminderd de bepalingen 
van deze overeenkomst. 
Art.21.3. 
Het is verboden: 
a) in de lokalen andere apparaten of toestellen te installeren dan diegene welke 

daar door de gemeente aangebracht zijn; bestaande apparaten en toestellen 
te beschadigen of ze voor andere dan hun oorspronkelijke doeleinden aan te 
wenden; 

b) veranderingswerken uit te voeren aan de terreinen, installaties en lokalen; 
c) met motorvoertuigen op de terreinen te komen. 
Art.21.4. De personen die zich op de terreinen en installaties of in de lokalen 
bevinden, leden van de gebruikende vereniging of anderen, moeten onmiddellijk 
gevolg geven aan de bevelen of aanwijzingen die hun gegeven worden door het 
park- en politiepersoneel. 
Personen die de bepalingen van de artikelen 21.2 tot en met 21.4 van dit 
reglement niet naleven of geen gevolg geven aan de aanwijzingen van het park- 
en politiepersoneel zullen verplicht worden de terreinen, installaties en lokalen te 
verlaten, onverminderd de toepassing van andere straffen. 
Art.21.5. Iedere vereniging, groep of club die gebruik maakt van een sportterrein, 
sportinstallatie en/of kleedkamer in het gemeentepark van Brasschaat-Centrum, 
zal een persoon moeten aanwijzen, die bereid is de verantwoordelijkheid op te 
nemen voor het toegestane gebruik en voor de toestand waarin de terreinen, 
installaties en lokalen terug afgeleverd worden. 
Vooraleer het gebruik een aanvang neemt zal deze verantwoordelijke kennis 
moeten nemen van de artikels 10.2, 21.2 tot en met 21.12 van onderhavige 
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verordening, en een afschrift ervan eigenhandig moeten ondertekenen, nadat er 
volgende tekst werd op vermeld: 
"Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de volledige tekst van 
bovenstaand reglement en onvoorwaardelijk en onherroepelijk in te stemmen met 
al de bepalingen ervan. De (datum) ........". 
Art.21.6. Wanneer bij het betreden van de terreinen, installaties en/of lokalen enige 
beschadiging en/of gebrek wordt vastgesteld, dient zulks door de gebruiker 
onmiddellijk gesignaleerd aan de parkwachter of, bij afwezigheid van deze laatste, 
aan de lokale politie. In aanwezigheid van de parkwachter of van een ander 
politiebeambte zal een verslag opgesteld worden, dat onmiddellijk aan het 
gemeentebestuur van Brasschaat zal overgemaakt worden. 
Tenzij aangifte werd gedaan op de wijze zoals vermeld in de eerste alinea van dit 
artikel zal de gebruiker iedere schade moeten vergoeden, welke na zijn gebruik 
van de terreinen, installaties en lokalen wordt vastgesteld. 
Zonder afwijking van hetgeen hierboven vermeld is zal iedere schade welke door 
de gebruiker wordt toegebracht onmiddellijk en op initiatief van de gebruiker aan 
het gemeentebestuur van Brasschaat moeten gesignaleerd worden. Geen 
herstelling van schade mag geschieden dan door de zorgen van de gemeente 
Brasschaat of met haar uitdrukkelijke en voorafgaande instemming. 
De gebruiker zal de verantwoordelijkheid voor de schade en de te betalen 
vergoeding niet kunnen afwentelen op de afzonderlijke deelnemers aan de 
sportbeoefening, vertoning, enz. welke door hem wordt georganiseerd noch op het 
aanwezige publiek; de gebruiker zal integendeel tegenover de gemeente 
Brasschaat moeten opkomen voor iedere schade die tijdens of na zijn gebruik van 
de terreinen, installaties en/of lokalen zal vastgesteld worden, op de wijze zoals 
hierboven bepaald. 
De terreinen, installaties en lokalen dienen na het gebruik afgeleverd te worden in 
dezelfde goede toestand waarin ze zich bevonden vóór het gebruik ervan. 
Art.21.7. Onverminderd de vergoeding voor het enkele gebruik welke door het 
schepencollege vastgesteld wordt en onverminderd de schadevergoeding waarvan 
sprake in voorgaand artikel zal de gebruiker aan het gemeentebestuur van 
Brasschaat de kosten moeten terugbetalen van het verbruik van elektriciteit, gas 
en water alsook de kosten van de werken welke door het gemeentebestuur van 
Brasschaat uitgevoerd worden in verband met het gebruik dat de betrokkene 
maakt van de terreinen, installaties en lokalen, zoals het in orde brengen daarvan, 
de schoonmaak, de opruimings- en herstellingswerken, reparatie, enz. Deze 
opsomming is exemplatief en niet limitatief. Deze kosten voor werken omvatten 
zowel de uitgaven voor materialen en goederen als de personeelsuitgaven, deze 
laatste met inbegrip van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid, 
pensioenen, geneeskundige verzorging, enz. 
Art.21.8. Alle kosten van verzekeringen inzake de burgerlijke verantwoordelijkheid 
van de gebruikende clubs en verenigingen, haar organen en aangestelden en 
inzake de sportbeoefeningen vallen ten laste van de gebruikers. 
Art.21.9. In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 10.2 g) van onderhavige 
verordening mogen de verenigingen of clubs, die gebruik maken van sportterreinen 
en -installaties ingevolge een uitdrukkelijke en voorafgaande machtiging van het 
college van burgemeester en schepenen, eigen uitgaven (bvb. clubtijdschrift of 
mededelingsblad) van de club of vereniging die het gebruik van het terrein heeft 
verkregen aldaar uitdelen of verkopen, zonder dat evenwel papier op de grond 
mag geworpen of achtergelaten worden. 
Art.21.10. Alle politiereglementen en voorschriften, zullen stipt moeten nageleefd 
worden vóór, tijdens en na het gebruik van de terreinen, installaties en lokalen. 
Art.21.11. Ingeval van niet naleving van één of meer bepalingen van artikel 10.2 en 
van de artikels 20.4 tot en met 20.12 van onderhavige verordening door de 
gebruikers, kan de machtiging tot het gebruik van de terreinen, installaties en/of 
lokalen ingetrokken worden of, indien het gebruik reeds een aanvang heeft 
genomen, kan hieraan onmiddellijk en zonder vooropzeg een einde gesteld 
worden, zonder dat de gebruiker uit dien hoofde enig recht op vergoeding zal 
kunnen laten gelden en onverminderd de mogelijke vordering van schade door de 
gemeente en de toepassing van straffen. 
Afdeling 5. 
Art.21.12. 
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De lokalen van het gemeentelijk cultureel centrum in het gemeentepark van 
Brasschaat-Centrum mogen slechts voor fuiven, risicoactiviteiten of uitzonderlijke 
activiteiten in gebruik genomen worden door verenigingen of privé-personen nadat 
hiervoor een regelmatige machtiging is afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen en de vereiste retributie werd betaald. De 
cultuurdienst verleent toestemming voor ingebruikname voor overige activiteiten.  
De lokalen moeten uiterlijk tegen 3 uur 's ochtends ontruimd worden. 
 
Titel V: Slotbepalingen 
 
Art.22.- Dit besluit zal bekendgemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het 
gemeentedecreet en treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan. 
Art.23. Op de dag van het van kracht worden van dit reglement worden alle vorige 
reglementen terzake opgeheven. 
Art.24.- Een eensluidend afschrift van dit reglement zal overgemaakt worden aan 
het parket bevoegd voor politiezaken, aan de hoofdgriffier van de rechtbank van 
eerste aanleg en aan de hoofdgriffier bij de politierechtbank. 


