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Alsemene bestuurlijke politieverordenine: zonale reglementen ter nreventie van brand en
ontploffiqe in publiek toegankelijke inrichtingen en ter preventie van brand en ontploff,rne bii
evenementen

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van22 december 2017, meer bepaald artikel 40$3;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel I l9 en 135 $2 waarin bepaald wordt dat de
bevoegdheid voor het nemen van politieverordeningen is toegewezen aan de lokale besturen;
Gelet op de wet van24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening goedgekeurd door de gemeenteraad op
7 oktober 20 I 9;
Gelet op de wet van 30 juli 1979 meer bepaald artikel 4 betreffende de preventie van brand en
ontploffing en betreffende de verplichting van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke
gevallen, dat stelt dat de gemeenteraad verordeningen inzake preventie en ontploffing kan

uitvaardigen;
Overwegende dat ook na de brandweerhervorming dit een bevoegdheid van de gemeenteraden blijft;
Overwegende dat dergelijke politieverordening dan alle brandpreventiemaatregelen omvat die van
toepassing zijn binnen het lokaal bestuur;
Overwegende dat gezien het in het kader van een zonale uniformiteit wenselijk is om een
gemeenschappelijk reglement in alle gemeenten van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West te
hebben, de zoneraad een voorstel van politieverordening kan goedkeuren met verzoek dat alle
gemeenteraden van de zone dit ontwerp goedkeuren (zelfrle situatie als in
meergemeentenpol itiezones)

;

Overwegende dat binnen de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West er 33 gemeenten zijn die elk
een (afzonderlijk) politiereglement hebben inzake brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen
en inzake brandpreventie bij evenementen. In het kader van de zonevorming wordt echter een
uniforme aanpak beoogd van de preventieopdracht van de zone. Daarom heeft de directie
Brandpreventie van de hulpverleningszone zonale politiereglementen uitgewerkt en tevens procedures
opgesteld met betrekking tot controle, hercontrole en attestering van de publiek toegankelijke
inrichtingen en met betrekking tot controle en adviesverlening bij evenementen;
Gelet op de besluiten van het Brandweer-Zone college van l8 november 2019 houdende de
goedkeuringen van de ontwerppolitieverordening houdende maatregelen ter preventie van brand en
ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen en van de ontwerp politieverordening houdende
maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen;
Gelet op de besluiten van de Brandweer-Zoneraad van26 november 2019 houdende de aktename en
principiële goedkeuringen van de ontwerp politieverordening houdende maatregelen ter preventie van
lprand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen en de principiële goedkeuring van de
ontwerp politieverordening houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij
evenementen;
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Gelet op het besluit van de Brandweer-Zoneraad van 3 I maart 2020 houdende de verdaging van de
behandeling ingevolge de coronamaatregelen;
Gelet op de besluiten van de Brandweer Zoneraadvan26 mei2020 houdende de goedkeuringen van
de ontwerp politieverordeningen en de verwijzing naar de gemeenteraden van de Hulpverleningszone
Vlaams-Brabant rWest;
Overwegende dat de directie Brandpreventie van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Vy'est een
zonaal politiereglement heeft uitgewerkt en tevens een procedure opgesteld met betrekking tot
controle en attestering van de publiek toegankelijke inrichtingen en met betrekking tot controle en
adviesverlening bij evenementen;
Overwegende dat er na goedkeuring door de zoneraad op zitting van 26 mei 2020 wordt gevraagd aan
de 33 gemeenteraden om de nieuwe zonale reglementen goed te keuren. En de eventueel bestaande
verordeningen in te trekken zodat de voorschriften in voege kunnen gaan;
Overwegende dat het risico op strafrechtelijke verantwoordelijkàeid bij een schadegeval kleiner is
wanneer het zonale reglement wordt eigen gemaakt;
Overwegende dat de zonale politieverordening volgende krachtlijnen heeft voor publiek toegankelijke

inrichtingen:

- Inzakeioepassingsgebied is geopteerd voor een zo ruim mogelijk toepassingsgebied, zowel qua

I persoon) als qua categorieën van inrichtingen (met name zowel
feestzalen ...). Deze voorschriften zijn vanzelfsprekend
winkels,
dancings, drankgelegenheden,
gediversifieerd in functie van het aantal personen (met name: l-9, 10-49 en vanaf 50 personen). Op
dergelijke wijze wordt een maximale toepasbaarheid van de verordening bekomen;
- Inzake maatregelen werd er steeds voor ogen gehouden dat het bestaande publiek toegankelijke
inrichtingen betreft die vaak reeds jarenlang in exploitatie zljn. De basisveiligheidsmaatregelen zijn
derhalve realiseerbaar zonder (omvangrijke) bouwkundige ingrepen. Voor nieuwe exploitaties worden
nog beperkte bijkomende voorschriften opgelegd. Voor exploitaties in een nieuwbouw gelden
daarenboven ook federale brandveiligheidsvoorschriften (Koninklijk Besluit met basisnormen);
- De technische voorschriften worden per categorie van inrichtingen (met name in functie van aantal
aantal personen (met name vanaf

personen) gebundeld in 3 bijlagen;
- Tevens wordt een procedure voorgesteld zodal er een efficiënte en beheersbare opvolging van de
controles mogelijk is. Deze procedure is geïnspireerd op de procedures van de Vlaamse Overheid
m.b.t. brandveiligheid in hotels, gastenkamers, kindergroepsopvang, buitenschoolse opvang ..., met
name een A, B, of C brandveiligf,eidsattest voor een inrichting, plui een effectieve opvolging van de B
attesten die immers een beperkte geldigheid in de tijd hebben;
- De inrichtingen van categorie 1 (tussen I en 9 personen) zijn vrijgesteld van elke
brandveil i gheidsattestering;
- Tenslotte-w erd zonaaleá uitgebreide interne en externe toelichting bij elk voorschrift uitgewerkt en
opgenomen in de teksten. De exteme toelichting is bedoeld voor de exploitanten om bepaalde
technische voorschriften duidelijker te maken. De interne toelichtingen werden opgesteld voor de
brandpreventionisten zodat een uniforme toepassing van elk voorschrift over het grondgebied van alle
lokale besturen bekomen kan worden;
Overwegende dat de zonale politieverordening volgende krachtlijnen heeft voor evenementen:
- Inzake toepassingsgebied is geopteerd voor een zo ruim mogelijk toepassingsgebied met onderscheid
tussen tijdelijk van aiird, kleine evenementen zonder bijzondere risico's en grote evenementen. De
verordening is niet van toepassing op evenementen in gebouwen waarop specifieke reglementering
van toepassing ofdie onder de toepassing vallen van de verordening houdende maatregelen tot het
voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen;
- Inzake maatregelen werd er steeds voor ogen gehouden dat voorschriften haalbaar moeten zijn om te
komen tot veilige evenementen;
- De technische voorschriften zijn in functie van de grootte van het evenement en handelen in
hoofdzaak over:
Evacuatie
Maximum aantal aanwezigen
Aantal en breedte van uitgangen

Signalisatie en veiligheidsverlichting
Brandbestrijding
Bereikbaarheid voor hulpdiensten
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Blusmiddelen
Gebruik van technische installaties (gas, elektriciteit. ..)
Bijzonderheden (koken en bakken, vuurmanden, kampvuur, vuurwerk.. . );
- Tevens wordt een procedure voorgesteld zodat er een efficiënte en beheersbare opvolging van de
controles mogelijk is;
- Tenslotte werd zonaal een uitgebreide interne en externe toelichting bij elk voorschrift uitgewerkt en
opgenomen in de teksten. De exteme toelichting is bedoeld voor de organisatoren om bepaalde
technische voorschriften duidelijker te maken. De inteme toelichtingen werden opgesteld voor de
brandpreventionisten zodat een uniforme toepassing van elk voorschrift over hct grondgebied van alle
lokale besturen bekomen kan worden;
Overwegende dat reeds 28 van de 33 gemeenten de zonale reglementen goedgekeurd hebben;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 apirl202l houdende een
positief advies en de verwijzing naar de gemeenteraad;
Overwegende dat het aangewezen is de reglementen onmiddellijk van toepassing te laten worden, d.i.
vanaf l0 mei 2021;
Overwegende dat in samenspraak met alle betrokken partijen (hulpverleningszone Vlaams-Brabant
West, politie ...) een duidelijk, eenduidig handhavingskader dient uitgetekend te worden;
Overwegende dat de betrokken diensten de opdracht krijgen om vanaf 10 mei 2021 geen vergunningen
meer voor te leggen wanneer geen brandveiligheidstattest bekomen werd wanneer dit vereist is;
Overwegende dat de dienst Communicatie de opdracht heeft gekregen om in samenwerking met de
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West een communicatie uit te werken naar aanleiding van de
invoering van deze zonale politieverordening;
Overwegende dat een overzicht gemaakt werd van de nodige acties door de gemeentediensten naar
aanleiding van de invoering van de nieuwe zonale reglementen;
Overwegende dat de Algemene Bestuurlijke Politieverordening geen statisch document is, maar
geregeld geactualiseerd moet worden om de gemeentelijke overheid blijvend in staat te stellen een
gepast antwoord te bieden op het vlak van bestuurlijke handhaving inzake preventie van brand en

ontploffing;
Overwegende dat Herent en Kortenberg tot dezelfde politiezone behoren;
Overwegende dat het aangewêzen is om voor artikel6T de titel "Afdeling 6 Brandpreventie" aan te
passen naar "Afdeling 6 Maairegelen ter preventie van brand en ontploffrng";
Overwegende dat het aangewezen is aan artikel 68 een eerste paragraaftoe te voegen met de tekst
"Voor evenementen dienen de normen gerespecteerd te worden van het "Zonaalreglement houdende
maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen" zoals bepaald in bijlage 2." En
de huidige tekst onder te brengen in een tweede paragraaf "Als een evenement zoals pen fuif, een
dansfeest ofandere bijeenkomst georganiseerd wordt in een voor het publiek toegankelijke plaats
waarvan de organisatoren niet kunnen bewijzen dat de plaats beantwoordt aan de
veiligheidsvoorschriften, met name in toepassing van de regelgeving inzake brandveiligheid, kan de
burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in voorkomend geval het etablissement doen
evacueren en sluiten.";
Overwegende dat het aangewezen is in artikel 69 een eerste paragraaftoe te voegen met de tekst
"Voor publiek toegankelijke inrichtingen dienen de normen gerespecteerd te worden van het "Zonaal
reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploÍfing in publiek toegankelijke
inrichtingen" zoals bepaald in bijlage l " En de huidige tekst onder te brengen in een tweede paragraaf
"Onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, is het verboden op plaatsen die voor het
publiek toegankelijk zijn, gelijk welke voorwerpen te plaatsen, te bevestigen of op te hangen die de
doorgang in de trappen, uitgangen ofnooduitgangen alsook in de gangen die erheen leiden, hinderen
of die op gelijk welke wijze hun breedte of hoogte beperken."
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart,
Walter De Brouwer
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Besluit: met algemene stemmen

Artikel l: De

gemeenteraad keurt het reglement "Politieverordening houdende maatregelen tot het
voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen", zoals bij dit besluit
gevoegd in bijlage 1, goed.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt het reglement "Politieverordening houdende maatregelen tot het
voorkomen en bestrijden van brand bij evenementen", zoals bij dit besluit gevoegd in bijlage 2, goed.
Artikel 3: De Algemene Bestuurlijke Politieverordening wordt als volgt goedgekeurd:

Titel 1 Algemene bepalingen
Hoofdstuk

l.

Toepassingsgebied
is opgemaakt in toepassing van artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet en
geldt met behoud van andere wetgeving. Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven
kachtens artikels 133 tot en met 135 van de Nieuwe Gemeentewet, naleven.
Hoofdstuk 2. Definities
Artikel 2. $ I Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder (openbare plaats>r:
de openbare weg, te weten de wegen en doorgangen die in hoofdorde bestemd zijn voor alle verkeer
van personen en voertuigen, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten aangelegd als
aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen. De
berm is de ruimte of het gedeelte'van de weg dat niet in de rijweg begrepen is;
de groene ruimten: de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen en alle stukken van de
openbare plaats, buiten de openbare weg, die open staan voor het verkeer van personen en in
hoofrlorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.
$2 Onder een (voor het publiek toegankelijke plaats> verstaat men in onderhavig reglement elke
plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben
ofwel omdat ze geachl worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofivel omdat ze er
toegelaten zljn zonder individueel te zijn uitgenodigd.
Hoofdstuk 3. Precair en herroepbaar karakter van de vergunning en modaliteiten voor het gebruik
ervan
Artikel 3. $ I . De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en herroepbaar
afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet
aansprakelijk stelt.
Het precaire karakter van de vergunning houdt in dat deze op ieder moment kan ingetrokken worden
wanneer het algemeen belang het vereist.
Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen
wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de wet van24
juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
$2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte en erover
waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare veiligheid, rust
ofnetheid en gezondheid in het gedrang kan brengen.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.
Artikel 4. Wanneer de openbare rr"iligh"id, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door
situaties waarvan de oorzaak bij privaat domein ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen.
De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn,
moeten zich schikken naar de besluiten van de burgemeester.
In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten voorgeschreven
maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen, kan de burgemeester
er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende partijen die de kosten
hoofdelij k moeten dragen.
Artiket 5. De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet naleeft,
is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving door een
derde van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen.

Artikel

1.

Dit reglement
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Artikel 6. Ieder die zich op de openbare

plaats bevindt ofin een voor het publiek toegankelijke plaats,
moet zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie met het oog op:
l. de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid;
2. de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar.
3. het doen naleven van de wetten, decreten, reglementen en besluiten.
Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privaat domein bevinden,
wanneer de politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of
in geval van brand, overstroming ofhulpoproep.
Artikel 7. Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht
voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een
herstelbelasting enlofaan het vorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte kosten voor
rekening van de overtreder.
Titel2. Openbare netheid en gezondheid
Hoofdstuk l. Netheid van de openbare plaats
Afdeling 1. Algemeen verbod op het bevuilen en beschadigen van de openbare plaats
Artikel 8. Het is verboden de openbare plaats, andermans privédomein, publiek toegankelijke plaatsen
of ieder voorwerp op de openbare of publiek toegankelijke plaats te bevuilpn op gelijk welke manier,
door eigen toedoen ofdoor toedoen van de personen, dieren ofzaken waarop men toezicht of
waarover men zeggenschap heeft.
Eenieder die werkzaamheden uitvoert waarbij de openbare plaats wordt benut, is verplicht de benutte
openbare plaats in dezelfde netheid als vóór de aanvang van de werkzaamheden en zonder enige
beschadiging achter te laten. In geval van bevuiling moet de bevuiler de zaken onmiddellijk reinigen.
Om te vermijden dat er schade ofbevuiling aan de openbare weg ofonevenredige hinder veroorzaakt
wordt, kan de burgemeester een bepaalde reisweg opleggen aan zwaar vervoer (+3,5 ton).
Artikel 9. Werkzaamheden die stof of afval in de omgeving kunnen verspreiden, mogen pas aangevat
worden nadat alle maatregelen werden genomen om schade of bevuiling te voorkomen. Zo nodig
wordt de omgeving beschermd met een doek of scherm.
Voor de toepassing worden in dit artikel de werkzaamheden bedoeld die buiten de openbare weg
uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijkheid van
doorgang kunnen belemmeren.
Artikel 10. De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, dienen
het nodige te doen opdat hun klanten de openbare plaats rond hun handel niet vervuilen.
De verkopers evenals de houders van kramen op foren en markten, moeten hun voertuigen of hun
kramen derhalve voorzien van €en korf uit onbrandbaar materiaal bestemd voor papier en afval.
Zij moeten ervoor instaan dat in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting,
alle papier ofom het even welk voorwerp dat door hun klanten op de grond wordt gegooid, wordt
weggenomen.
Zij moeten ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden die de
voorbijgangers ofbewoners van de buurt kunnen hinderen.
Diegene die deze bepaling overtreedt, moet de zaken onmiddellijk reinigen.
Artikel 11. Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op openbare plaatsen en voor
het publiek toegankelijk plaatsen, elders dan in de daartoe bestemde voorzieningen.
Het is verboden het huishoudelijk afvalwater evenals alle andere vloeistoffen uit de bebouwde en
onbebouwde eigendommen op de openbare weg te laten afvloeien.
Diegene die deze bepaling ouèftr".àt, moet de àoor hem bevuilde plaats onmiddellijk reinigen.
Afdeling 2. Voetpaden, bermen en onderhoud eigendommen
Artikel 1.2. De voetpaden, straatgoten en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen en terreinen
dienen te worden onderhouden en proper gehouden. Deze verplichtingen berusten:
l) voor bewoonde gebouwen: op de bewoner en bij diens tekortkoming op de eigenaar, de medeeigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw of de personen die belast zijn met het
dagelijks onderhoud van de gebouwen;
2) voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die belast
zijnmet het dagelijks onderhoud van de gebouwen en bij diens tekortkoming op de eigenaar, de medeeigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw;
3) voor leegstaande gebouwen ofonbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel recht op het
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goed met name eigenaars, vnrchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een
gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.
4) Voor flatgebouwen: op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan of
deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan ofindien deze persoon in gebreke
blijft, rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan
de straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting
op de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.
Deze verplichtingen omvatten onder andere.de verwijdering vÈur onkruid en hinderlijke begroeiing,

vervuilende producten of materialen.
Artikel 13. De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van
eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn. Dit houdt in dat erover dient gewaakt te worden
dat de begroeiing noch de openbare plaats noch de openbare veiligheid bedreigt.
Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen dan ook op de voormelde gronden te deponeren of te
bewaren.

Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel recht op bovenvermelde braakgronden, terreinen
of eigendommen, met name eigenaars, rrnrchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een
gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.
Afdeling 3. WateroppervlalÍen, waterwegen, kanaliseren, afuloeiingen
Artikel 14. Het is verboden de leidingen bestemd voor de afvoer van hemel- of afvalwater te
verspeffen ofenig voorwerp ofvloeistofin te gooien waardoor ze kunnen verstoppen ofbevuilen.
Artikel 15. Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in de openbare plaats te ontstoppen,
schoon te maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen.
Het verbod is niet van toepassing op de wijmaking van kolken als de minste vertraging de
aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt
gedemonteerd of uitgegraven.
Afdeling 4. Sluikstorten en openbare netheidr
Artikel 16. Het is verboden gelijk welk voorwerp achter te laten op plaatsen andere dan in de
vuilnisbakken, die daartoe op openbare plaatsen aangebracht zijn. Dit wordt beschouwd als
sluikstorten.
Artiket 17. Enkel klein, los en ongevaarlijk afval mag in de publieke vuilnisbakken langs de openbare
weg gedeponeerd worden. Het deponeren van ander afral in de vuilnisbakken wordt aanzien als
sluikstorten.
Het deponeren van vuilnis naast de vuilnisbak ofglasbol wordt eveneens aanzien als sluikstorten.
Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met dit reglement, is de
gemeente gemachtigd op kosten van de daders de betrokken afvalstoffen op te (laten) ruimen. krdien
de identiteit van de overtreder niet gekend is, kan de burgemeester naar aanleiding van een ambtshalve
verwijdering de gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afual grondig te onderzoeken
teneinde de identiteit van de overfeder te achterhalen.
Artikel 18. De afvalcontainers en anders aangeboden afvalstoffen mogen ten woegste de dag voor de
ophaling om 20u op de openbare weg geplaatst worden. De geledigde afvalcontainers moeten terug
binnen gezet worden de dag zelfvande ophaalronde.
Hetzelfáe geldt voor de afualcontainers die niet geledigd werden en de afualstoffen die niet opgehaald
werden op de geplande dag.
Artikel 19. Waar bestratingswerken worden uitgevoerd, zal gedurende 8 dagen het zand dat op de
openbare weg werd uitgestrooid, niet mogen worden weggenomen.
Afdeling 5. Onderhoud van voertuigen
Artikel 20. Het is verboden op de openbare plaats het onderhoud, de smering, olieverversing of
herstelling van voertuigen ofstukken van deze voertuigen te doen, met uitzondering van het
depanneren vlak na het zich voordoen van het defect voor zover het gaat om zeer beperkte interventies
teneinde het voertuig in staat te stellen zijn wegvoort te zetten of weggesleept te worden.
Afdeling 6. Aanplakking2

I Het niet respecteren van deze bepalingen kan niet enkel leiden tot een gemeentelijke administratieve
sanctie, maar ook tot het opleggen van een belasting wegens het weghalen door het gemeentebestuur
van het sluikstorten. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente.
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Artikel 2t. $ l Aanplakbrieven, plakkaten, opschriften, affiches, zelfklevers of

spandoeken mogen
slechts op de openbare plaats aangebracht worden, op die plaatsen aangeduid door de gemeentelijke

overheid.
$2 De aanplakkers moeten in hqt bezit zijnvaneen toelating tot aanplakken, afgeleverd door de
burgemeester en dienen deze toelating bij zich te hebben. Zij moet vertoond worden op verzoek van de
politie of de gemachtigde ambtenaar. Voor het aanbrengen van een aanplakbiljet of soortgelijk
opschrift, moet voorafeen exemplaar voorgelegd worden aan de bevoegde dienst van het
gemeentebestuur.
De burgemeester is bevoegd om een algemene wijstelling te verlenen aan door het gemeentebestuur

erkende verenigingen.
De bepalingen van $2 zijn niet van toepassing op:
l) de aanplakbiljetten die behekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en het verhuren van
gebouwen, de voorstellingen, de concerten, vermakelijkheden en allerhande vergaderingen, voor zover
hun oppervlakte geen 2 m2 overschrijdt en dat zij geplaatst zijn op het gebouw waar de gebeurtenis
plaatsvindt, tijdens de maand die eraan voorafgaat;
2) de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de
gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de polders en
wateringen en de openbare instellingen; de plakbrieven van het Nationaal lnstituut voor
oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers;
3) de plakbrieven in kieszaken
4) de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de oefeningen,
plechtigheden en diensten van de eredienst;
$3 De aanplakkers mogen gebruikmaken van de gemeentelijke aanplakplaatsen op voorwaarde dat per
activiteit en per aanplakplaats er slechts I exemplaar (Al -formaat), of verschillende exemplaren die
samen het A1-formaat niet overschrijden, wordt aangeplakt.
$4 De affiches e.a. die niet conform werden aangebracht, dienen op verzoek van de politie ofde
gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden.
Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de aanplakbrieven, plakkaten,
opschriften, zelfklevers, affiches ofspandoeken verantwoordelijk. Indien de aanbrenger niet gekend is,
is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk voor het niet reglementair aanbrengen van de affiche en
dergelijke of het niet reglementair plaatsen van het plakkaat of spandoek.
Artikel 22.Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften
en plakbriefies aan Íe brengen ofte plaatsen op de openbare plaats op bomen, aanplantingen,
plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten
en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden of op
andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheden voor aanplakking zijn bestemd, tenzij
hiervoor schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen werd gegeven voor
wat betreft de openbare plaats, ofvan de eigenaar ofde gebruiker, voor zover de eigenaar ook zijn
akkoord schriftelijk en voorafheeft gegeven.
De overtreder moet de zaken onmiddellijk in orde brengen. Als de daders van de in onderhavig artikel
beschreven feiten nalaten aan het politiebevel ofhet verzoek van de gemachtigde ambtenaar gevolg te
geven, zal de gemeente ambtshalve overgaan tot de verwijdering, op kosten en risico van de
overtreder.
Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de opschriften en dergelijke
verantwoordelijk. Indien de aanbrenger niet gekend is, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk
voor het niet reglementair aanbrengen ervan.
Artikel 23.Hetis verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op
enigerlei wijze onleesbaar te maken.
Afdeling 7. Overnachten en kamperen
Artikel 24. Behoudens schriftelijke toelating door het college van burgemeester en schepenen is het
verboden op de openbare plaats:
langer dan24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe
2

Het niet Íespecteren van deze bepalingen kan niet enkel leiden tot een gemeentelijke administratieve
sanctie, maar ook tot het opleggen van een belasting wegens het verwijderen van aangeplakte affiches
op niet daartoe bestemde plaatsen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente.
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ingericht voertuig
te kamperen.
Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privaat domein te verblijven in een
mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome, behoudens
schriftelijke toelating door het college van burgemeester en schepenen.

Hogfdstuk 2. Openbare gezondheid
Artikel 25. Het is verboden vuur te maken op de openbare wegen, in weiden en in bossen. Het is
verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met
stof of projectielen van allerlei aard.
Onverminderd de toepassing van het veldwetboek en het bosdecreet is de vernietiging door
verbranding in open lucht van welke afvalstoffen ook, verboden behoudens wanneer het gaat om (cfr.
art. 6.1 1.1. VLAREM II):
1) het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als
fytosanitaire maatregel3 of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment, in overeenstemming
met de bepalingen van het Bosdecreet.
2) het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheersmaatregel wanneer afvoer of
verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel.
Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid en
wanneer dit als uitzonderlijke beheersmaatregel is opgenomen in het goedgekeurd beheersplan.
3) de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen
bedríjfslandbouwkundige werkzaamheden, wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het
biomassa-afual niet mogelijk is, of indien dit vanuit fytosanitair oopunt noodzakelijk is.
4) het verbranden van droog natuurlijk stuL4rout bij het maken van een open vuur. Deze activiteit mag
slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid.
5) het verbranden van droog natuurlijk stukhout ofeen vaste fossiele brandstofin een sfeerverwarmer.
6) het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 7 van het
besluit van de Vlaamse Regering van2l juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte
producten. Deze acïiviïeit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de toezichthouder.
7) het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde, niet uit kunststofbestaande kerstbomen
in hef kader van folkloristische evenementen. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits
schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid, en mits de activiteit plaatsvindt op een afstand
van meer dan 100 meter van bewoning.
8) het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van
een barbecuetoestel.

Artikel 26. $ I Het is verboden goederen op te slaan, die van aard zijn geurhinder of
luchtverontreiniging te veroorzaken.
$2 Men mag geen activiteiten uitoefenen waarbij rook, stof, geuÍen, dampen, giftige of bijtende gassen
die buren kunnen hinderen ofde lucht kunnen veronkeinigen, ontstaan.
$3 Iedereen is ertoe gehouden zijn aalput, beerput enlofseptische put op regelmatige basis te doen
ruimen. Men is ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te treffen om bij het ruimen geurhinder te
vermijden of zoveel mogelijk te beperken. De ruiming mag niet gebeuren op zon- en wettelijke
feestdagen.
$4 De eigenaars van een mest-, afval-, composthoop, compostvat e.d. zijn ertoe gehouden alle
mogelijke maatregelen te nemen om geurhinder te vermijden.
Artikel2T. Schouwen en de luchtafvoeropening van dampkappen moeten zodanig geplaatst worden
dat de geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.

TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG

l.

Algemene bepalingen ter bevordering van de openbare veiligheid en vlotte doorgang
Algemene bepalingen
Artikel 28. Het is verboden op de openbare plaats, op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn
en op privé-eigendom, een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte
doorgang in het gedrang kan brengen.

Hoofdstuk

Afdeling

1.

3

Een fytosanitaire maatregel is een maatregel ter bescherming van leven of gezondheid van mens, dier
ofplant tegen het binnenbrengen van a) ziekten en plagen, b) additieven, contaminanten, toxines,... ,c)
zieke dieren en planten, d) andere schade.
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Artikel 29.Het is verboden op de openbare

plaats:

l)

takken, knoppen, bloemen ofplanten te beschadigen
2) palen of andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken
3) wegen en dreven te beschadigen
4) zichte begeven in bloemperken en -tapijten,zete vernietigen of te beschadigen
5) op plaatsen te komen waar dit volgens de opschriften verboden is.
Artikel30. Kunnen gestraft worden met de respectieve straffen bepaald in het strafwetboek (alrt.537
SWB) of met een adminishatieve geldboete van maximum 350 euro, hij die kwaadwillig een of meer
bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vemielt.
(dit betreft een gemengde GAS-inbreuk)
Afdeling 2. Samenscholingen, betogingen en optochten
Artikel3l. Samenscholingen, betogingen, optochten en alle andere manifestaties op de openbare
plaats en op voor het publiek toegankelijke plaatsen zijn enkel toegelaten mits voorafgaande
schriftelijke toelating van de burgemeester.
Onder manifestatie verstaat men een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of
een eis kenbaar te maken.
Artikel 32. Iedere aanwaagvooÍ gen samenscholing, betoging, optocht of andere manifestatie moet
schriftelijk geschieden, ten minste 10 werkdagen vóór de voorziene datum van de samenscholing,
betoging of optocht. De4e aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten:
de naam, het adres en het telefoonnuÍnmer van de organisator(en)
het voorwerp van het evenement
de datum en het tijdstip vooÍ de bijeenkomst
de geplande route
de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement en in voorkomend geval de
ontbinding van de optocht
of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van het evenement
de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen
de door de organisatoren voorziene oidemaatregelen
De burgemeester kan bepaalde voorwaarden opleggen of kan bij gewichtige redenen (zoals gevaar
voor verstoring van de openbare rust, gevaar of belemmering van het verkeer,...) de samenscholing,
betoging, optocht of andere manifestatie verbieden.
Het dragen ofvoorhanden hebben van enig voorwerp dat gebruikt kan worden om te slaan, te steken
of te verwonden, is gedurende hogervermelde manifestaties verboden.
Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op de openbare plaats en op voor het publiek
toegankelijke plaatsen dient zich te schikí<en naar de bevelen van de politie.
Het is verboden de openbare plaats te verspeÍïen of te belemmeren zodat het wije verkeer van het
publiek gehinderd wordt.
Afdeling 3. Evenementen
Onderafdeling I . Algemene bepalingen
Artikel33. Het is verboden op gelijk welke wijze een concert, spektakel, evenement, sportieve
bijeenkomst of gelijk welke bijeenkomst die voor het publiek toègankelijk is, te verstoren of de
veiligheid in het gedrang te brengen.
Artikel 34. De organisatoren en de uitbaters van evenementen verlenen voor en tijdens het evenement
de toegang aan de bestuurlijke overheid, de brandweer en de politie teneinde de veiligheid en de
eventueel opgelegde maatregelen te controleren.
Artiket 35. De organisatoren en de uitbaters van eveneqlenten moeten de nodige
voorzorgsmaatregelen nemen om letsels aan personen en schade aan goederen te voorkomen en opdat
de veiligheid niet in het gedrang komt (het gaat om een algemeen zorgvuldigheidsprincipe dat elke
goede huisvader in acht zou nemen).
Artikel 36. De organisator van een evenement moet de nodige maatregelen nemen, opdat het afral
zichniet buiten het terrein of het gebouw, waarop/-in het evenement plaatsheeft, kan verspreiden.
Onderafdeling 2. Vergunning voor evenementen in open lucht of in tenten
Artikel3T. Behoudens een voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester is elk
evenement in open lucht ofin een tent op het grondgebied van de gemeente verboden. De houders van
deze vergunningzijnverplicht zichte schikken naar de opgelegde voorwaarden
Artikel33. De aanvraag dient tijdig te gebeuren via het e-formulier beschikbaar op de gemeentelijke
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website, volgens de voorziene aanvraagtermijnen die rekening houden met de aard, de omvang en de
impact van het evenement. ln uitzonderlijke omstandigheden kan de burgemeester afwijkingen
toestaan op deze termijn.
Het dossier moet volledig zijn vooraleer de burgemeester een beslissing kan nemen. De burgemeester
kan, na een beslissing ofrisicoanalyse van de politie- en/ofhulpdiensten, aan de organisator vïagen
een veiligheidsdossier in te dienen.
De burgemeester zal rekening houden met de eventueel in het verleden vastgestelde
onregelmatigheden bij evenementen ingericht door of onder verantwoordelijkheid van dezelfde
organisator of vereniging
De burgemeester kan bijkomende voorwaarden koppelen aan elke toelating in verband met de
openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid.
Artikel 39. De organisatoren van het evenement zijn ertoe gehouden de voorwaarden na te leven en
erover te waken dat het voorwerp van de vergunning geen schade kan berokkenen aan anderen, noch
de openbare orde in het gedrang kan brengen.
Wanneer het algemeen Uetang áit vereist óf itrdi"n blijkt dat de verstrekte inlichtingen in de aanwaag
niet correct zijn,kan de vergunning worden ingefokken. Het evenement kan onmiddellijk worden
stopgezet als wordt vastgesteld dat de voorwaarden zoals opgelegd in de toegekende vergunning, niet
worden nageleefd.
De burgemeester stelt de aanwager zo spoedig mogelijk na de aanvraag in kennis van de toelating of
v an zijn gemotiveerde wei gering.
Artikel 40. De organisator moet deze vergunning onmiddellijk kunnen tonen op verzoek van de
politie of de gemachtigde ambtenaar:
Artikel 41. De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet
foutieve - uitoefening van de activiteit waarvoor een vergunning werd afgeleverd.
OnderaJileling 3. Meldingsplicht voor openbare bijeenkomsten in besloten plaatsen
Artikel Az.Êlkevenement of elke activiteit in een besloten plaats waar elektronische muziek
geproduceerd wordt, een optreden plaatsvindt of waar gelijktijdig meer dan 500 personen kunnen
aanwezig zijn dient te worden gemeld aan de burgemeester met uitzondering van Marem II
goedgekeurde feestzalen die over een geldige vergunning beschikken.
Artikel43. De melding dient tijdig te gebeuren via het e-formulier beschikbaar op de gemeentelijke
website, volgens de voorziene aanwaagtermijnen die rekening houden met de aard, de omvang en de
impact van het evenement. In uitzonderlijke omstandigheden kan de burgemeester afwijkingen
toestaan op deze termijn.
De burgemeester kan, na een beslissing of risicoanalyse van de politie- en/of hulpdiensten, aan de
organisator vragen een veiligheidsdossier in te dienen.
De burgemeester stelt de organisator zo spoedig mogelijk na de melding in kennis van de eventuele
maatregelen in verband met openbare orde, rust en veiligheid en gezondheid welke hij oplegt voor de
activiteit en die deel uitmaken van een vergururing.
Artikel 44. Wanneer het algemeen belang dit vereist of indien blijkt dat de verstrelde inlichtingen in
de aanwaag niet correct zijn,kande vergunning worden ingetrokken. Het evenement kan onmiddellijk
worden stopgezet als wordt vastgesteld dat de voorwaarden zoals opgelegd in de toegekende
vergunning, niet worden nageleefd.
Artikel 45. De organisator moet deze vergunning onmiddellijk kunnen tonen op verzoek van de
politie of de gemachtigde ambtenaar.
Afdeling 4. Gebruik van de groene ruimte
Artikel 46. De openingsur"iuun de openbare parken en tuinen worden aangeplakt op een of meerdere
ingangen ervan.
fnáien ae openingsuren ontbreken, zijn de parken en tuinen toegankelijk op eigen risico van de
bezoekers van zonsondergang tot -opgang.
De gemeentelijke overheid kan indien nodig de openingsuren aanpassen of de sluiting bevelen.
Artikel 47. Niemand magzich toegang verschaffen tot openbare parken en tuinen buiten de
openingsuren of bij sluiting
Artikel43. Niemand mag in de groene ruimten overgaan tot activiteiten die de gebruikers kunnen
hinderen ofde rust van de plaats ofvan de bezoekers kunnen verstoren zonder voorafgaande
toestemming van de gemeentelijke overheid.
Artikel49. Het is verboden de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehoudenzijn,
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voor andere doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de gemeentelijke
overheid.

Artikel 50. Het is verboden het ijs dat gevormd is op het water in groene ruimten, te vervuilen door

er

voorwerpen of substanties op te werpen of te gieten.
Het is verboden te baden in het water van gïoene ruimten of er wat dan ook in te wassen of onder te
dompelen.

efdóling 5. Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare plaatsen

Artikel 51. Het is verboden op openbare plaatsen en in voor het publiek toegankeliike plaatsen,
behoudens vergunning van de gemeentelijke overheid, over te gaan tot:
l) het gooien, stoten, schieten oflanceren van een voorwerp dat iemand kan verwonden, hinderen of
bevuilen ofdat andermans eigendom kan beschadigen ofvernielen. Deze bepaling is niet van
toepassing op de sportdisciplines en spelen die in de daarvoor voorziene installaties worden verricht;
2) het beklimmen van afsluitingen en palen en het betreden of beklimmen van constructies of
allerhande installaties;

Artikel 52. Het is verboden op openbare

plaatsen en in voor het publiek toegankelijke plaatsen over te
gaan tot het gebruiken van wapens met samengeperste lucht, uitgezonderd in schietstanden die daartoe
een vergunning hebben of in schietkramen op kermissen en onverminderd de wettelijke en

reglementaire bepalingen betreffende de jacht.
Wapens en munitie, gebruikt in strijd met bovenvermelde bepalingen, worden in beslag genomen.
Afdeling 6. Het gebruik van gevels van gebouwen
Artikel 53. Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende
huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen.
Artikel 54. Eigenaars, vnrchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke
verantwoordelijken van een gebouw, dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling
teweegbrengt, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer dit zichbuiten de rooilijn
bevindt, en in dit geval eventueel langs de straatkant, het aanbrengen toe te staan van:
1o een plaat met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;
2" alle verkeerstekens ;
3" aansluipunten voor nutsvoorzieningen
Artikel 55. De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van een gebouw moeten zich
ervan verzekeren dat de staat van het gebouw de openbare veiligheid niet in het gedrang brengt.
Afdeling 7. Spelen op de openbare plaats
Artikel56. Spelen op de openbare plaats is toegelaten. Op de openbare plaats (met uitzondering van
de openbare weg waar de wegcode geldt) zijn enkel die spelen verboden, die klaarblijkelijk door de
aard van het spel of de omstandigheden waarin het spel gespeeld wordt, gevaarlijk zijn voor goederen
of de gebruikers van de openbare plaats.
Onverminderd de wegcode, is het gebruik van steps, rolschaatsen of skateboards en dergelijke enkel
toegelaten op voorwaarde dat de openbare veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht. De
gemeentelijke overheid kan het echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt.
Afdeling 8. Bedelverbod
Artikel 57. Het is verboden zowel op openbare plaatsen als in elke voor het publiek toegankelijke
plaats:
te bedelen door het op een opdringerige ofagressieve wijze aanklampen van voorbijgangers;
door het bedelen de vlotte doorgang van het voetgangers- en andere verkeer te hinderen of
belemmeren.
Hoofdstuk 2. Openbare veiligheid
Afdeling 1. Algemene rnaatregelen ter voorkomin! van schendingen van de openbare veiligheid
Artikel 58. Onbevoegde personen mogen zich geen toegang verschaffen tot voor het publiek niet
toegankelijke constructies of installaties. De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de
toegang tot de onbezette gebouwen te voorkomen.
Afdeling 2. Feitelijkheden - Lichte gewelddaden
Artikel5g. Kunnen gestraft worden met de respectieve straffen bepaald in het strafwetboek (art. 563.3
SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro, daders van feitelijkheden of
lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de
klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om
te beledigen, enig voorwe{p op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. (dit betreft een
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gemengde GAS-inbreuk)
Afdeling 3. Het opzettelijk beschadigen of vemielen van andermans eigendommen
Artiket 60. Kunnen gestraft worden met de respectieve straffen bepaald in het strafwetboek (art 559,
SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich - buiten de
gevallen omschreven in boek II, Titel IX, hoofdstuk III van het SWBa, schuldig maken aan het
opzettelijk beschadigen of vernielen van andermans roerende eigendom. (dit betreft een gemengde

l'

GAS-inbreuk)

Artikel 61. Kunnen gestraft worden met

de respectieve straffen bepaald in het strafwetboek (art. 526
SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig maken aan
het vernielen, neerhalen, verminken ofbeschadigen van grafsteden, gedenktekens ofgrafstenen;
van monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering

bestemd zijnendoor de bevoegde overheid of met haar machtigingzijn opgerícht; van monumenten,
standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare
gebouwen zijn geplaatst. (dit betreft een gemengde GAS-inbreuk)
Artikel 62. Kunnen gestraft worden met de respectieve straffen bepaald in het strafwetboek (563.2"
SWB) of met een adminisfatieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig maken aan
het opzettelijk beschadigen van hetzij landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook
gemaakt. (dit betreft een gemengde GAS-inbreuk)
Áfd"ling 4. Gebruik e.t't erkoop van alcohol
Artikel 63. $1 De burgemeester kan naar aanleiding van bepaalde risicodragende evenementen in een
vastgelegde tijdsperiode en ruimtelijke omschrijving (perimeted een verbod uitvaardigen om
alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te verkopen,
aan te bieden, zelfs kosteloos, en te verbruiken op de openbare plaats buiten de vergunde horecazaken
(inclusief terrassen en aanhorigheden) in de vastgestelde perimeter. Het bezit van geopende
recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten op de openbare plaats wordt gelijkgesteld met het
gebruik bepaald in onderhavig artikel. Dit artikel is van toepassing op minderjarigen vanaf de leeftijd
van 14 jaar.
$2 Een uitzondering kan door de burgemeester toegestaan worden aan de organisatoren van
activiteiten waarbrj de inname van een afgebakende zone van de openbare plaats voorafgaandelijk
werd toegestaan. De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de
openbare plaats.
$3 De alcohol die wordt aangetroffen binnen de vastgestelde perimeter, kan door de politie in beslag

genomen worden.
$4 De organisator van het evenement wordt gelijktijdig met de goedkeuring van het
evenementendossier geinformeerd over een dergelijk besluit van de burgemeester. De organisator is
ertoe gehouden deze maatregel kenbaar te maken aan de bezoekers van het evenement.
Artikel 64. $1 De burgemeester kan naar aanleiding van bepaalde risicodragende evenementen de
verantwoordelijke exploitanten ofde door hen aangestelde personen van handelszaken, uitbatingen en
aanhorigheden die al dan niet tegen betaling vooï het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang
beperkt tot bepaalde categorieën van personen, verbieden om op bepaalde dagen tussen 20u00 en
08u00, alcoholhoudende dranken waarsan het effectieve alcoholgehalte hoger is dan 6% volume
alcohol, te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook. Dit verbod geldt
niet voor vergunde horecazaken (inclusiefterrassen en aanhorigheden), in de mate dat de aangeboden
of verkochte alcoholische dranken bestemd zijn voor onmiddellijke consumptie in de vergunde
horecazaak zelf (inclusief terrassen en aanhorigheden).
$2 Een uitzondering kan door de burgemeester toegestaan worden aan de organisatoren van
activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare plaats voorafgaandelijk
werd toegestaan. De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de
openbare plaats.
$3 Vaststelling van een overtreding op dit verbod kan aanleiding geven tot het bestuurlijk sluiten van

4 Dit

omvat volgende gevallen: brandstichting; vernieling van bouwwerken, stoommachines

en

telegraaftoestellen; vemieling of beschadiging van graven, monumenten, kunstvoorwerpen, titels, bescheiden, of
andere papieren; vernieling of beschadiging van eetwaren, koopwaren of andere roerende eigendommen;
vemieling of verwoesting van veldvruchten, planten, bomen, enten, granen en voeder, vernieling van
landbouwgereedschappen; ombrengen van dieren; vernieling van afsluitingeh, verplaatsing of verwijdering van
grenspalen en hoekbomen; vernieling en schade door overstroming veroorzaakt.

Verifteer dit rechtsgeldig elektronisch ondeftekend document van 21 blz op code.esignílow.be mat verifícatiecode 1034-4030-6470-1873

en wachtwoord kazynu.

de inrichting onder de voorwaarden zoals bepaald door artikel 134ter en quater van de nieuwe
gemeentewet.
$4 De exploitanten bedoeld in artikel 64 worden minstens twee weken op voorhand geïnformeerd over
een dergelijk besluit van de burgemeester. Zij moeten de maatregel zichtbaar uithangen in hun
handelszaak en kenbaar maken aan hun klanten.

Artikel 65. $l De verkoop van alcoholhoudende dranken - waaryan het effectieve alcoholgehalte
hoger is dan 6%o volume alcohol - via drankautomaten, opgesteld op de openbare plaats of in publiek
toegankelijke plaatsen die niet onder permanent toezicht staan, wordt verboden. Onder permanent
toezicht wordt verstaan de permanente aanwezigheid van een natuurlijk persoon.
$2 Vaststelling van een overtreding op dit verbod kan aanleiding geven tot het bestuurlijk sluiten van
de inrichting onder de voorwaarden zoals bepaald door artikel l34ter en quater van de nieuwe
gemeentewet.

Afdeling 5. Ongepast gebruik van speeltoestellen

Artikel 66. De toestellen ter beschikking

gesteld van het publiek op gemeentelijke speelterreinen of
speeltuinen moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid niet in het gedrang komt.
De toestellen mogen enkel gebruikt worden waaruoor ze ontworpen zijn en alleen door personen die er
de geschikte leeftijd voor hebben.
RfAeling 6. Maatrágelen ter preventie van brand en ontploffrng
Artikel 67. Alle handelingen die de toegang tot, de signalisatie of het gebruik van de watervoorraden
voor het blussen van branden hinderen, zijn verboden.
Artikel 68. $1. Voor evenementen dienen de normen gerespecteerd te worden van het "Zonaal
reglement houdende maatregelen ter preventig van brand en ontploffing bij evenementen" zoals
bepaald in bijlage 2.
$2. Als een evenement zoals een fuif, een dansfeest of andere bijeenkomst georganiseerd wordt in een
voor het publiek toegankelijke plaats waarvan de organisatoren niet kunnen bewijzen dat de plaats
beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften, met name in toepassing van de regelgeving inzake
brandveiligheid, kan de burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in voorkomend geval
het etablissement doen evacueren en sluiten.
Artikel 69. $1. Voor publiek toegankelijke inrichtingen dienen de normen gerespecteerd te worden
van het "ZonaaI reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek
toegankelijke inrichtingen" zoals bepaald in bijlage l.
$2. Onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, is het verboden op plaatsen die voor
het publiek toegankelijk zijn, gelijk welke voorwerpen te plaatsen, te bevestigen of op te hangen die de
doorgang in de trappen, uitgangen ofnooduitgangen alsook in de gangen die erheen leiden, hinderen
of die op gelijk welke wijze hun breedte of hoogte beperken.

Afdeling 7. Toegangsverbod tot fuifaccommodaties met het safe party zone label.

Artikel69bis.
$1. De burgemeester kan een toegangsverbod opleggen tot alle evenementen die werken met het safe
party zoneJabel aan personen die in een fuifaccommodatie, op een evenemententerrein of in een
opgelegde alcoholperimeter (cfr. artikel 63) de openbare orde hebben verstoord ofopenbare overlast
hebben veroorzaakt.
$2. Dit toegangsverbod kan slechts worden opgelegd na een schriftelijke uitnodiging door middel van
een aangetekend schrijven, ten gevolge van de vaststelling van een inbreuk zoals in $ I vermeld. De
uitnodiging tot een gesprek voorziet in de kennisgeving van de vaststelling en de mededeling dat het
opleggen van een toegangsverbod wordt overwogen.
De uitnodiging vermeldt:
1o dag en uur waarop de overtreder kan gehoord worden inzrlnverweermiddelen;
2o het recht om beroep te doen op een raadsman;
3o de mogelijkheid tot het inzien van het dossier binnen een redelijke termijn voordat de hoorzitting
plaatsvindt.
$3. Het toegangsverbod geldt voor alle evenementen die werken met het safe party zoneJabel op het
grondgebied van de gemeente Kortenberg.
$+. U"l verbod geldt voor een door de br.ígemeester te bepalen periode, die maximum één jaar mag
bedragen.
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$5. De kennisgeving van het verbod bevat de mededeling van de beroepsmogelijkheden bij de Raad
van State en geschiedt hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door overhandiging tegen
ontvangstbewijs.
$6. Het niet naleven van het opgelegde toegangsverbod wordt bestraft met een administratieve
geldboete en is van toepassing op minderjarigen van de leeftijd van 14 jazr.
Hoofdstuk 3. Motte doorgang
Afdeling l. Privatief gebruik van de openbare plaats
Artikel 70. Behoudens schriftelijke vergunning van de gemeentelijke overheid en onverminderd de
wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het volgende verboden:
1. Ieder privatief gebruik van de openbare plaats die de veiligheid of het gemak van doorgang in het
gedrang kan brengen.
2. Het plaatsen op hoge delen van gebouwen oftegen de gevels van huizen, van voorwerpen die
gevaar kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit over de openbare plaats.
De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst, vastgehecht of opgehangen, dienen op
verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden. Zo nietzal daar
ambtshalve toe worden overgegaan op kosten en risico van de overtreder.
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve
intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet
naleeft.
Artikel Tl. Behoudens schriftelijke vergunning van de gemeentelijke overheid is het verboden op de
openbare plaats:
terrassen, stoelen, banken, tafels, windschermen, uitstalramen, reclameborden, beplantingen of andere
voorwerpen te plaatsen

koopwaren uit te stallen
De voorwerpen die in strijd met dit artikel geplaatst of uitgestald zijn, dienen op verzoek van de politie
of van een gemachligd ambtenaar verwijderd te worden, zoniet kan ambtshalve worden overgegaan tot
de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.
Onverminderd de bepalingen inzake stedenbouw, kan het college van burgemeester en schepenen de
administratieve intrekking of de administratieve schorsing bevelen van de toelating die het verleend
had aan de uitbater indien deze laatste de voorwaarden niet respecteert die gesteld werden bij de
toekenning van de voormelde toelating,
Artikel 72.De gebruikers en bij gebrek van dezen de eigenaars van private eigendommen gelegen
langs de openbare weg moeten ervoor zoÍgen dat bomen, beplantingen, afsluitingen en andere
voorwerpen
het verkeer niet kunnen hinderen;
de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengen;
het normale uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten nietbelemmeren;
op een andere manier een gevaar kunnen vornen voor de openbare weggebruikers.
Bomen en beplantingen op private domeinen moeten zodanig gesnoeid worden zodat geen takken over
de openbare weg hangen tenzij ze zich op minstens 4 meter hoogte van de grond bevinden.
Artikel T3. De verkeersborden en signalisatieborden geplaatst bij inname van de openbare plaats
mogen geen anderstalige vermeldingen bevatten. Sigralisatie met anderstalige vermeldingen dient op
verzoek van de politie of van een gemachtigd ambtenaar te worden verwijderd en vervangen door'
ééntalig Nederlandstalige borden, zoniet zal de gemeente ambtshalve overgaan tot de verwijdering en
de vervanging op kosten en risico van de overtreder.
Artikel TL.Iedere sigrralisatie aangebracht op de openbare plaats, moet conform de
signalisatievergunning geplaatst zijn. Alle in de signalisatievergunning opgenomen voorwaarden
moeten worden nageleefd.
Afdeling 2.Inzamelen, verkopen, uitdelen en samplen op de openbare plaats
Artikel T5. $1 Het is verboden zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester op openbare
plaatsen:

publiciteit of propaganda te voeren door middel van daartoe ingerichte voertuigen of door middel van
draagbare borden en doeken
inzamelingen te houden
goederen uit te stallen

producten, voorwe{pen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk te koop aan te bieden
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met commerciële doeleinden kosteloos producten, voorwe{pen, drukwerken of geschriften op de
openbare plaats uit te delen ofte verspreiden
een bedrijflofberoep uit te oefenen
$2 Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, documenten, drukwerken of
reclame voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen.
$3 Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve
intrekking van de toelating uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet naleeft
ofals hij een bepaling van onderhavig artikel schendt.
krdien d-e overtrèder ian dezebepalingen geen toelating heeft, moet hij de zaken onmiddellijk reinigen
of wegnemen , zo nieï houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de

overtreder.

Afdeling 3. tsijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw, wieskou, ijs
íjzel
Artikel 76.De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden of, bij afwezigheid van een voetpad, de

of

gemengde fiets-/voetpaden moeten wijgemaakt of slipwij gemaakt worden over minimaal twee derde
van hun breedte of tot een wijgemaakte ruimte van minimum 1,50 meter breedte. Deze verplichting
berust:

voor bewoonde gebouwen: op de bewoner en bij diens tekortkoming de eigenaar, de mede-eigenaars,
wnchtgebruikers of de huurders van het gebouw of andere personen die belast zijnmet het dagelijks
onderhoud van de gebouwen;
voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers ofde personen die belast
zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen en bij diens tekortkoming de eigenaar, de medeeigenaars, vnrchtgebruikers of de huurders van het gebouw;
voor leegstaande gebouwen ofonbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel recht op het
goed met name eigenaars, rrruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een
gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders;
voor flatgebouwen, op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan ofdeze
aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan ofindien deze persoon in gebreke blijft
rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de
straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op
de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid
worden. De rioolkolken en straatgoten moeten wij blijven.
Artikel 77.Hetis verboden op openbare plaatsen:
water te gieten of te laten vloeien bij wiesweer;
glijbanen aan te leggen;
sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Artikel 78. Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van sneeuw of
rjs op de treden van buitentrappen, op voetpaden of bermen of op de openbare weg, ontheft de
personen die daartoe overgaan niet van hun verplichting tot onderhoud van voetpaden ofbermen.
Artikel 79.Hetis verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten,
waterbekkens en waterlopen, zonder toelating van de bevoegde autoriteiten.
TITEL 4. DE OPENBARE RUST
Hoofdstuk l. Algemene bepalingen
Afdeling L Geluidsoverlast
Artikel 80. Kunnen gestraft worden met de respectieve straffen bepaald in het strafwetboek (art.
561,1" SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig
maken aan nachtgerucht of nachtnrmoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. (dit
betreft een gemengde GAS-inbreuk). Dit artikel is van toepassing fussen 22u en7u.
Artikel 81. Iedereen is verplicht zich zodanigte gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk
door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag of bij nacht is verboden, wanneer het
zonder noodzaak wordt veroorzaakÍ, wanneer het te wijten is aan een gebrek aaívootzoÍgen wanneer
het van aard is de rust van de inwoners te verstoren.

Afdeling 2. Niet-hinderlijk geluid

Artikel 82. In beginsel wordt
(niet-limitatieve opsomming)

een geluid als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van
:
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- werken aan de openbare weg ofvoor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met
toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;
- van werken die vanaf 7u toL22uop werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden
uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-,
verbouwings- of ondethoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen
worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven ofniet
noodzakelijk lawaai te voorkomen;
- van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter
bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
- van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of activiteit, voor zover de in de vergunning
opgelegde voorwaarden worden nageleefd;
- veldwerkzaamheden in het kader van land- en tuinbouwactiviteiten door land- en
tuinbouwwerktuigen op het veld of het weghalen en aanleveren van veldproducten, met dien verstande
dat bij nachtgerucht, het de normale uitoefening van het beroep betreft, dat de activiteiten noodwendig
zijn en er redenen zijn waarom die bezigheid niet evengoed overdag kan uitgevoerd worden;
- klokgelui.
Artikel 83. Het geluid van spelende kinderen kan tussen 7u enZ}tniet als hinderlijk beschouwd
worden.
Afdeling 3. Elektronisch versterkÍe en niet-elektronisch versterkte geluidsgolven
Artikel 84.Zonder de schriftelijke toelating van de burgemeester is verboden op openbare plaatsen
alsmede buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg
gehoord te worden:
het geven van stemopvoeringen, instrumentale ofl muzikale uitvoeringen
het gebruik van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties en
-

dit in de openbare ruimte.
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve
intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet
naleeft.
Hoofdstuk 2. Specifieke bepalingen
Afdeling 1. Geluidsgolven vanuit voertuigen
Artikel 85. Het is de bestuurder van een voertuig verboden elektronisch versterkte muziek die
hoorbaar is buiten het voertuig te produceren of toe te laten dat dergelijke muziek wordt geproduceerd.
De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden
verondersteld door de persoon op wiens naam het voertuig staat ingeschreven te zijn begaan, tot
bewijs van het tegendeel.
Afdeling 2. Vuurwerk, feest- en kanongeschut
Artikel 86. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het
verboden om, zowel op de openbare plaats als op private eigendommen, binnenplaatsen en op alle
plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken, weugdeschoten af te
vuren ofvoetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen ofandere zakente laten ontploffen en
wensballonnen op te laten. De burgemeester is ertoe gernachtigd toestemmingte verlenen om
geluidsarm feestvuurwerk af te steken.
Het afsteken van geluidsarm feestvuurwerk is toegestaan op private eigendom zonder toelating van de
burgemeester op Nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.45u tot I januari om 00.45u van het
daaropvolgende jaar, mits dit gebeurt op meer dan 100 meter van bebouwing en met inachtname van
alle nodige veiligheidsmaatregelen.
Afdeling 3. Gebruik van grasmaaiers en andere machines voor het tuinieren
Artikel 87. Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen
aangedreven door ontploffings- en/of elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 8 en 2l uur. Op
zondagen en wettelijke feestdagen is enkel het gebruik van grasmaaiers toegestaan en dit tussen 10 en
1 2 uur.
Dit aÍtikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.
Afdeling 4. Vo gelschrikkanonnen
Artiket 88. Het gebruik van vogelschrikkanonnen of soortgelijke toestellen voor het verjagen van
vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is enkel toegestaan na
schriftelijke toelating van de burgemeester.
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De toelating kan worden geschorst of ingetrokken indien de voorwaarden van de toelating niet worden
nageleefd.
Afdeling 5. Laden en lossen - verhuizingen
Artikel 89. Er mogen geen meubels of andere goederen geladen of gelost worden tussen 22uen7u
zonder toelating van de gemeentelijke overheid.
Afdeling 6. Kermissen
Artiket 90. Volgend einduur geldt voor de muziek én activiteiten van kermissen:
22u op een dag voorafgaand aan een weekdag
24u op een dag voorafgaand aan een weekenddag offeestdag
De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van kermissen mogen niet langer bezet worden dan de
vermelde periodes in het besluit van het college van burgemeester en schepenen.
Afdeling 7. Lichtvervuiling en lichthinder
Artikel 91. Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden gebruik te maken
van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente voor het voortbrengen ofprojecteren, hetzij
rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing van lichtbundels van laserlicht ofgelijkaardig licht.
Onverminderd andere wettelijke bepalingen en de milieureglementering (VLAREM) moet elke
uitbater de nodige maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. Klemtoonverlichting mag
uitsluitend gericht zijn op de inrichting of de onderdelen ervan. Lichtreclame mag de normale
intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.
TITEL 5. DIEREN
Afdeling l. Algemene bepalingen
Artikel 92.Uitgezonderd de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelatingen
is het verboden op de openbare plaats zwervende dieren ofvogels te voederen, met uitzondering van
vogels bij wiesweer.
Artikel 93. Het is verboden dieren op de openbare plaats te verstoren, ze te vangen ofhun nesten te
vemielen, zonder voorafgaande machtiging van de burgemeester.
Afdeling 2. Loslopende dieren
Artikel 94. De eigenaars of begeleiders van honden en andere dieren (met uitzondering van katten)
moeten deze aangelijnd laten rondlopen op een openbare plaats, tenzii in de daartoe aangeduide
gebieden.
Deze verplichting geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een kudde
begeleiden, die voor een reddingsoperatie ingezel worden en voor politiehonden.
De begeleiding dient zodanigte zijndat de begeleider de hond elk ogenblik kan beletten om personen
of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te
betreden.
Artikel 95. Het is verboden honden en andere dieren te laten begeleiden door personen die het dier
niet onder controle kunnen houden.
Artikel 96. Het is de eigenaars ofbegeleiders van dieren verboden de dieren die onder hun hoede
staan te laten rondzweryen en daardoor de dood of verwondingen te veroonakenvan andere dieren of
van vee.
Artikel 97.Hetis verboden dieren (met uitzondering van katten) op een privédomein te laten lopen,
zonder toelating van de eigenaar van dat privéterrein.
Artikel93. De eigenaars of begeleiders van dieren zijn ertoe gehouden alle maatregelen te nemen om
te voorkomen dat de dieren ontsnappen.
Artikel 99. De eigenaars of begeleiders van dieren die in weiden gruzen, zijn gehouden de afsluitingen
van de weiden waar de diercrt grazen, te onderhouden en alle voorzorgen te nemen die beletten dat
dieren uit de weiden ontsnappen.
Artiket 100. De burgemeester kan ontsnapte dieren, op kosteá van de eigenaar ofde begeleider van
deze dieren, laten verwijderen en onderbrengen in een asiel, in afwachting dat de eigenaar de nodige
maatregelen heeft genomen om een nieuwe ontsnapping te voorkomen en dit binnen de door de
burgemeester gestelde termijn. Indien de eigenaar nalaat de nodige maatregelen te nemen binnen deze
termijn, beslist de burgemeester over de definitieve bestemming van het dier.
Artikel 101. Onbewaakte loslopende dieren aangetroffen op openbare plaatsen, worden door de
bevoegde peÍsonen ofin opdracht van de bevoegde personen, gevangen en overgebracht naar het
dierenasiel ofandere geschikte locaties, onverminderd de bepalingen van artikel 30 van de wet op het
politieambt en de wet op het dierenwelzijn.
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Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar ofbegeleider van het dier.
Afdeling 3. Overlast

Artikel.102. De eigenaars ofbegeleiders van honden moeten ervoor zorgen dat hun hond(en) de
openbare plaats en andermans privédomein niet bevuilen met hun uitwerpselen. Op die plaatsen
moeten de eigenaars of begeleiders in het bezit zijnvan een zakje (poepzakje) voor het opruimen van
de hondenpoep. Een poepzakje moet op het eerste verzoek van de politie ofde gernachtigde ambtenaar
worden vertoond.
Een uitzondering op deze verplichting wordt gemaakt voor blinden met geleidehond of andere
personen met een handicap die zelf fysiek niet in staat zijn om de uitwerpselen te verwijderen.
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en reinigen
door de gemeente aan de overtreder aangerekend.
De bepalingen van dit artikel ontslaan de aangelanden (vermeld in artikel 1l) niet van hun verplichting
inzake het onderhouden en proper hoÍden van de voetpaden en bermen.
Artikel 103. De eigenaars ofbegeleiders van paarden moeten ervoor zoÍgen dat hun paard(en) de
openbare weg, met name dat gedeelte dat exclusiefvoorbehouden is voor voetgangers en fietsers, niet
bevuilen met hun uitwerpselen
Artikel 104. Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de
omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw ofgekrijs ofeen ander aanhoudend geluid.
Artikel 105. Onverminderd de toepassing van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kan de
burgemeester passende maatregelen nemen zoals het laten overgaan tot de inbeslagname van het dier
en het laten plaatsen in een dierenasiel, ofte verplichten tot het dragen van een blafband zo de
eigenaar ofde begeleider van het dier na een eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou
genomen hebben en de abnonn-ale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust verstoord wordt.
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de begeleider van het dier.
Artikel 106. Bijterige honden moeten een muilkorf dragen op de openbare plaats. Een hond wordt als
bijterig beschouwd als er in het verleden zich al een bijtincident heeft voorgedaan.
TITEL 6. SANCTIES, PROCEDURE EN SLOTBEPALINGEN

Hoofdstuk

l;

Sancties

Artikel 107. In geval van overtreding van deze verordening kan de politie

de overtreder aanmanen om
de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politieambtenaren aangeduid in artikel 20 van
de wet van24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke adminisfratieve sancties zijn bevoegd voor de
vaststelling van alle overtredingen vervat in deze politieverordening.
Ingevolge de wet van24 juíi 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kunnen
inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie eveneens het voorwerp
uitmaken van een vaststelling door de hiernavolgende personen: de gemeenteambtenaren die voldoen
aan de door de Koning vastgestelde minimumvoorwaarderl, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad inzake de selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid en die daartoe door de
gemeenteraad worden aangewezen. In geval van een meergemeentepolitiezone, kunnen deze
gemeenteambtenaren-vaststellers vaststellingen verrichten op het grondgebied van alle gemeenten die
deel uitmaken van deze politiezone, en desgevallend van de gemeenten van een of meer andere zones,
op voorwaaÍde dat er een voorafgaande overeenkomst daartoe werd afgesloten tussen de betrokken
gemeenten van de politiezone van oorsprong van de ambtenaar en, in voorkomend geval, de gemeente

die tot een andere politiezone behoort.
108. Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen
straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening
gestraft worden met:
1o een administratieve geldboete van maximum 350 euro;
2o eenadministratieve schorsing van een verleende toestemming of vergunning;
3o een administratieve intrekking van een verleende toestemming of vergunning;
4" een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.
lndien de dader een minde{arige is, die de volle leeftijd van l6 jaar heeft bereikt op het tijdstip van de
feiten, bedraagt het maximum van de administratieve geldboete 175 euro.
Anikel 63 van deze algemene bestuurlijke politieverordening, betreffende het gebruik van alcohol bij
risicodragende evenementen én qrtikel 69bis betreífende toegangsverbod totíuifaccommodatiet met
het sqfe parb) zone lqbel zijn van toepassing op minderjarigen die de Íolle leeftijd van 14 jaar hebben
bereikt op het tijdstip van de feiten

Artikel
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De in het eerste lid bedoelde schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het college van
burgemeester en schepenen. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerende
ambtenaar.

Artikel 109. Er is sprake van herhaling wanneer de overtreder

reeds werd gesanctioneerd voor
eenzelfde inbreuk binnen de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.
In geval van herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het dubbele van de geldboete
die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 350 euro.
In geval van een nieuwe herhaling bedraagt de administratieve geldhoete ten minste het drievoudige
van de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 350 euro.
Het maximumbedrag van 350 euro vermeld in de voorgaande leden wordt tot een maximum van 175
euro verminderd indien de dader op het ogenblik van de vaststelling van de herhaalde feiten, de volle
leeftijd van 16 jaar (of de volle leeftijd van 14 jaar heeft bereikt op het tijdstip van de feiten indien het
gaat over de toepassing van artikel 63 betreffende het gebruik van alcohol bij risicodragende
evenementen) heeft bereikt en nog geen l8 jaar is geworden.
Artikel 110. $ 1. De sanctionerende ambtenaar kan zowel voor minde{arige als voor meerderjarige
overtreders volgende alternatieve maatregel voor de administratieve geldboete opleggen: de lokale
bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maafegel die het voor de overtreder mogelijk maakt om door
tussenkomst van een bemiddelaar, de geleden schade te herstellen ofschadeloos te stellen ofom het
conflict te doen bedaren.
$2. De sanctionerende ambtenaar dient verplicht het aanbod tot bemiddeling aan de minderjarige over
te maken, de sanctionerende ambtenaar oordeelt facultatief over het aanbod tot bemiddeling aan de
meerderjarige. Artikel 120 en verder bepalen het verloop van de bemiddelingsprocedure.
In geval van weigering van het aanbod of falen van de bemiddeling kan de sanctionerende ambtenaar
een administratieve geldboete opleggen
Artikel 111. Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve
sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag. Dit
proces-verbaal of dit bestuurlijk verslag wordt binnen de twee maanden na de vaststelling bezorgd aan
de sanctionerende ambtenaar, zoals bepaald in artikel 22 van de wet van24 j:ur;ri 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties. Als de overtreding wordt vastgesteld bij heterdaad wordt het
proces-verbaal ofhet bestuurlijk verslag binnen de maand overgemaakt aan de sanctionerende
ambtenaar.
Indien het proces-verbaal ofhet bestuurlijk verslag onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de
sanctionerende ambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend
onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier.
Artiket 112. Indien de feiten zowel een strafrechtelijke als een administratiefrechtelijke inbreuk
vorÍnen, wordt het proces-verbaal binnen de voormelde termijnen na de vaststelling, toegestuurd aan
de Procureur des Konings. Een afschrift wordt verzonden aan de sanctionerende ambtenaar.
Indien de feiten enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft worden, wordt het origineel
proces-verbaal of bestuurlijk verslag aan de sanctionerende ambtenaar toegestuurd.
Van feiten lastens minderjarigen die enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft worden,
wordt steeds een afschrift van het proces-verbaal ofvan het bestuurlijk verslag overgemaakt aan de
Procureur des Konings.
Artikel 113. De adminístratieve sanctie is propoÍioneel naar gelang van de ernst van de feiten die
haar verantwoorden en van de eventuele recidive. Wanneer de sanctionerende ambtenaar vaststelt dat
de gemeenschapsdiensí lokale bemiddeling correct werd uitgevoerd, respectievelijk geslaagd is, kan
hij geen administratieve geldboete meer opleggen.
Artikel ll4.Devaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen of
verordeningen, geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot de emst van
het geheel van de feiten.
Artikel 115. De sanctionerende ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het
verstrijken van een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van de vaststelling van de feiten.
De eventuele beroepsprocedures zijn niet in deze termijn begrepen.
In afwijking van voormeld lid moet de beslissing van de sanctionerende ambtenaar binnen een termijn
van twaalf maanden vanaf de dag van de vaststelling van de feiten, genomen worden en aàn de
betrokkenen ter kennis gebracht, indien er een gemeenschapsdienst enlofberniddeling tussenkomt.
Artikel 116. De beslissing wordt door de sanctionerende ambtenaat aan de overtreder ter kennis
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gebracht door een aangetekend schrijven.
In het geval van een minderjarige overtreder wordt de beslissing op dezelfde wijze ter kennis gebracht
aan de minderjarige, evenals aan zijn vader en moeder, zijn voogden of de personen die de
minderjarige onder hun hoede hebben.
De sancties opgelegd door het college van burgemeester en schepenen worden eveneens ter kennis
gebracht aan de overtreder per aangetekend schrijven.
Éeslissingen inzakefeiten áie teveis met een strifsanctie zijn bekleed worden eveneens toegestuurd
aan de Procureur des Konings.
Artiket ll7. Wanneer deze politieverordening overtreden wordt, kan de bevoegde overheid van
ambtswege de noodzakelijke maatregelen laten uitvoeren op kosten en risico van de overtreder die
heeft verzuimd op te treden.
Artikel 118. Bevelen van de burgemeester, gegeven in uitvoering van de artikelen 133 tot en met 135
van de Nieuwe Gemeentewet; dienen te worden nageleefd. De niet-naleving van deze bevelen is
strafbaar overeenkomstig artikel 108 van deze politieverordening. Iedere persoon, op de openbare weg
alsook in alle openbare plaatsen, moet zich voegen naar de bevelen enlofvorderingen hem door de
bevoegde overheid in de uiwoering van zijn ambt gegeven.
In geval van niet-naleving van een tijdelijk plaatsverbod opgelegd overeenkomstig artikel l34sexies
nieuwe gemeentewet kan de dader of kunnen de daders van die gedragingen gestraft worden met een
administratieve geldboete overeenkomstig de voorgaande bepalingen.
Artikel 119. Alle vergunningen, toelatingen en machtigingen vermeld in deze politieverordening
moeten worden voorgelegd op het eerste verzoek van de bevoegde personen.
Hoofdstuk 2. Bemiddelingsprocedure
Artikel 120. De sanctionerend ambtenaar is verplicht een bemiddelingsprocedure op te starten vóór
het opleggen van een administratieve geldboete aan minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar - of
de leeftijd van 14 jaar indien het gaat over de toepassing van artikel 63 betreffende het gebruik van
alcohol bij risicodragende evenemenlen én artikel 69bis betre.{fende toesanssverbod tot
fudaccommodaties met het safe party zone label - hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.
Artikel 121. De sanctionerend ambtenaar kan in alle andere gevallen waarin hij dit nuttig acht een
bemiddelingsprocedure voorstellen vooraleer hij een administratieve boete oplegt.
Artikel l22.Yoor de bemiddeling kan de sanctionerend ambtenaar beroep doen op de bemiddelaar
voor het gerechtelijk arrondissement Leuven.
Artiket 123. Het verloop van de bemiddelingsprocedure wordt gecoórdineerd door de sanctionerend
ambtenaar.

Artikel 124. Voor elke bemiddeling gelden volgende beginselen:
- wijwilligheid van deelname aan de bemiddeling;
- vertrouwelijkheid van de opdracht van de bemiddelaar;
- onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bemiddelaar.
Artikel 125. De bemiddelaar tracht de betrokkenen (dader en slachtoffer) te bewegen tot een herstel of
vergoeding van de schade in de meest brede betekenis van het woord.
Artikel 126. Als er door de sanctionerend ambtenaar een bemiddeling wordt aangeboden aan de dader
wordt daarvan melding gemaakt in de aangetekende brief waarmee de procedure in het kader van de
gemeentelijke administratieve geldboete wordt opgestart en dewelke gericht is aan de dader.
Artikel l27.De bemiddelaar wordt door de sanctionerend ambtenaar op de hoogte gebracht van de
relevante feiten van de zaak.
Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat bemiddeling is, hoe zij
verloopt, wat van de betrokkenen verwacht wordt en welke hun rechten en plichten zijn.
Artiket 128. Wanneer een akkoord over het herstel van de schade wordt bereikt, wordt dit door de
bemiddelaar schriftelijk meegedeeld aan de sanctionerend ambtenaar
Indien een akkoord onmogelijk blijkt, wordt de bemiddelingsprocedure stopgezet. Dit wordt eveneens
schriftelijk meegedeeld aan de sanctionerend ambtenaar.
Artikel I29.De sanctionerend ambtenaar houdt bij het opleggen van de administratieve geldboete
rekening met de resultaten van de bemiddeling.
Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 130. Onderhavige politieverordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 en
187 van het Gemeentedecreet en de wet van24 juni 2013, meer specifiek art. l5 met betrekking tot
minde{arigen. Dit gebeurt door publicatie op de gemeentelijke website.
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Artikel

131. Een afschrift van deze verordening zal conform art.ll9 NGW worden toegestuurd aan
de deputatie van de provincieraad, aan de gnffie van de rechtbank van eerste aanleg, aan de griffie van
de politierechtbank van het gebied, aan de aangewezen ambtenaar, dejuridische dienst van de
provincie en aan de voorzitter van het politiecollege.
Bijlage l: Zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek

toegankelijke inrichtingen
Bijlage2: Zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij
evenementen

Artikel4: Dit besluit treedt in werking met onmiddellijke ingang.
580.1

-lIo
- I politie HerKo
- 1 COMM
- de
- de
- de
- de
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De algemeen directeur
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Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: l1 mei 2021

€'
's

Elektronisch ondertekend op 1110512021
om 2056.45 (GMT+02:00) door Leen
Ceuppens, Algemeen directeur

ffi
rffi

Elektronisch ondertekend op 11 10512021
om 21:26:38 (GMT+02:00) door Ann
Maria Van de Casteele, Voozitter
gemeenteraad

I
Verifieer dit

elektronisch ondeftekend document van 21 blz op code.esignflow.be met

en wachtwoord kazynu.

WEST

Zonaal reglement houdende maatregelen
ter preventie van brand en ontploffing in
PUBLIEK TOEGANKELIJKE
INRICHTINGEN

- Document versie dd. OL/O2/2O2L
Goedgekeurd gemeenteraad Kortenberg 10 mei 2021 - Invoegetreding Ll/05/2O21
Dienst Brandpreventie I Asphaltcosite 110 I 1730 Asse I O2/45I.49.07.
Zone Vlaams-Brabant West I Laan I, 57 I I77O Liedekerke I 500.929.081
ZONAAL REGLEMENT PTI

Pagina 1 / 39

A

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ...

4

4

A.L

DEFINITIES.

4.2

TO EPASSI NGSG

EB

4.3

BRAN DVEI LIG

EIDSATTEST ...............

4.4

TOEZTCHT EN CONTROLE ...............

8

4.5

AFWTJKTNGEN ................

9

H

I

5

ED.....

6

4.6 SANCTIES....
4.7 INWERKINGTREDING
B. TECHNISCHEBEPALINGEN

10
L1.

L2

8.1

ALGEMEEN.

t2

8,2

TERMrNOLOGrE...............

13

B.3

INDELING CATEGORIE.....

14

- Document versie dd. OI/O2/2O2L
Goedgekeurd gemeenteraad Kortenberg l0 mei 2O2l - Invoegetreding |UO5/2O27
Dienst Brandpreventie I Asphaltcosite 110 I 1730 Asse I O2/45L49,07.
Zone Vlaams-Brabant West I Laan I, 57 I L77O Liedekerke I 500.929.081
ZONAAL REGLEMENT PTI

Pagina 2

/

39

............
............:......
t. Compartimentering en bouwelementen.......
2. Voorschriften voor sommige bouwmaterialen en versieringen
3. Voorschriften voor de evacuatiewegen, uitgangen en trappen ..

BIJLAGE

4.
5.
6.

1-

CATEGORIE 1 (aantal personen < 9)

......... L6

............... L6
..... 16
77

Constructievoorschriften voor technische ruimten en keuken...

.....18

Uitrusting van de gebouwen

.....19

Organisatie.

.....20

BIJLAGE 2

-

CATEGORIE 2 (1-O S aantal personen s 49)...........

.....22

L. Compartimenteringen bouwelementen.,....,
2. Voorschriften voor sommige bouwmaterialen en versieringen
3. Voorschriften voor de evacuatiewegen, uitgangen en trappen
4. Constructievoorschriften voor technische ruimten en keuken...
5. Uitrusting van de gebouwen
6. Organisatie. ..:................ ................:..
BIJLAGE 3

-

.,.,,22

.

.....23

.

.....24
.....25
26

........28

CATEGORIE 3 (aantal personen 250 personen) ....:..........

1. Compartimentering en bouwelementen.......
...............30
2. Voorschriften voor sommige bouwmaterialen en versieringen ............
............31
3. Voorschriften voor de evacuatiewegen, uitgangen en trappen
4. Constructievoorschriften voor technische ruimten en keuken..
......34
5. Uitrusting van de gebouwen
..:.....................................36
6. Organisatie.
.
..........38

ZONAAL REGLEMENT PTI - Document versie dd. OI/O2/2021
Goedgekeurd gemeenteraad Kortenberg 10 mei 2021 - Invoegetreding ll/O5/2O2L
Dienst Brandpreventie I Asphaltcosite 110 I 1730 Asse I 02145I.49.07.
Zone Vlaams-Brabant West I Laan I, 57 I L77O Liedekerke I 500.929.081

Pagina 3

/

39

A.
A,I
4.1.

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
DEFINITIES

1

Publiek toegankelijke inrichting (PTI)

:

Gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk
zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden
(kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten.
Publiek toegankelijk gedeelte met aanhorigheden.
A,1.2

Exploitant:

Natuurlijke persoon of rechtspersoon die, al dan niet tijdelijk, een inrichting of
installatie exploiteert, haar, al dan niet tijdelijk, in bezit heeft of er, al dan
niet tijdelijk, economische zeggenschap over heeft.
4.1.3

Aanhorigheden:
Alle ruimten die in functie staan van het publiek toegankelijke gedeelte,
hiertoe behoren o.a.

.
.

Kitchenettes en keukens;
Bergingen;....

Indien deze niet gecompartimenteerd is van het publiek toegankelijk
gedeelte, maakt het privé-woongedeelte van de exploitant eveneens deel. uit
van de aanhorigheden.
A.1.4

Nieuwe inrichting:
Een inrichting die nieuw opgericht wordt of een inrichting waarin de

hoofdfunctie wijzigt.

4.1.5

Verbouwen:
Structurele wijzigingen en/of een grondige renovatie.

A.1.6

Uitbreiden:
Een publiek toegankelijke inrichting in oppervlakte en/of volume vergroten
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A.2

TOEPASSINGSGEBIED

A.2.1

De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle publiek
toegankelijke i nrichtingen.

A.2.2

Dit reglement is niet van toepassing op:

. Installaties in open lucht en uitbatingen in tijdelijke constructies.
. Kantoren
. Gebouwen waar een specifieke reglementering voor de brandveiligheid
van toepassing is.

. Scholen,
. Parkeergebouwen.
. Lokalen of gebouwen die niet werden ontworpen als publiek

toegankelijke inrichting en die maximum 2x per jaar voor een periode
van maximum 5 dagen worden opengesteld voor publiek.
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A.3

BRANDVEILIGHEIDSATTEST

4.3.1

Op basis van het brandpreventieverslag wordt voor de categorie 2 en 3 een
brandveiligheidsattest afgeleverd door de burgemeester.

A.3.2

Ongeacht onderstaande bepalingen dient elke publiek toegankelijke inrichting
van categorie 2 en 3 te beschikkeí over een brandveiligheidsattest binnen
een periode van 10 jaar na de inwerkingtreding van het onderhavig
reglement.

4,3.3

De exploitant van een publiek toegankelijke inrichting is verplicht:

. ten minste 30 dagen

voor de opening van de inrichting de
van
openingsdatum
de inrichting aan de burgemeester mede te delen;

. ten minste 30 dagen

voor de opening van de inrichting een controle van
de brandveiligheid aan te vragen. Voor de controle van de
brandveiligheid in een gebouw dient de aanvrager het formulier
'Controleaanvraag brandweer-PTl'in te vullen en te bezorgen aan de
burgemeester;

. zich er van te vergewissen dat aan alle maatregelen tot het voorkomen
en bestrijden van brand, opgenomen in dit reglement, is voldaan
vooraleer de inrichting te openen.

4,3.4

Het brandveiligheidsattest wordt aangevraagd door de exploitant aan de
burgemeester in volgende gevallen :

.
.

.
.
.
.

Publiek toegankelijke inrichtingen die die nieuw opgericht worden;

inrichtingen waarin de hoofdfuhctie wijzigt naar publiek toegankelijke
inrichting ;
Publiek toegankelijke inrichtingen die verbouwd worden;
Publiek toegankelijke inrichtingen die uitgebreid worden;
Publiek toegankelijke inrichtingen met een nieuwe exploitant;

Vóór het beëindigen van de geldigheidsduur van het
bra ndvei I g heidsattest;
i

.

Bij wijzigingen die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden
kunnen beïnvloeden;

.

Bij toename van het aantal toegelaten personen.

4.3.5

De burgemeester geeft de brandweer opdracht een controle uit te voeren
volgens de reglementering. .

A.3.6

Op het einde van de controle wordt een brandpreventieverslag opgemaakt.

Het brandpreventieverslag bevat:.

. een beschrijving van de bestaande toestand;
. de maatregelen die door de exploitant moeten worden getroffen om in
overeenstemming te zijn met onderhavige reglementering.
A.3.7

Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting voldoet aan de
bra ndvei li g heidsnormen ka n de bu rgemeester een brandveiligheidsattest A
uitreiken. Dit brandveiligheidsattest heeft een onbepaalde geldigheidsduur,
behalve in de gevallen die zijn beschreven in punt A.3.4.
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A.3.8

Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting niet volledig
voldoet aan de brandveiligheidsnormen, maar dat de veiligheid van het
personeel en de bezoekers niet in gevaar komt, kan de burgemeester een
brandveiligheidsattest B uitreiken. De burgemeester bepaalt de
geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest B, met een maximale
geldigheidsduur van 5 jaar.
Na de uitvoering van de aanpassingswerken of uiterlijk vóór het aflopen van
de geldigheidsduur van brandveiligheidsattest B dient de exploitant de
brandweer te verwittigen zodat een nieuw onderzoek kan worden uitgevoerd.
De brandweer maakt daarvan een verslag op en bezorgt dat aan de
burgemeester.

Als uit het verslag blijkt dat:

. de inrichting

nu voldoet aan de brandveiligheidsnormen, kan de
burgemeester een brandveiligheidsattest A uitreiken. Dit
bra ndveil ig heidsattest heeft een onbepaa lde geldig heidsd u u r, beha lve
de gevallen die in het punt A.3.4 zijn beschreven;

i

n

. er reeds aanpassingswerken werden uitgevoerd,

maar dat er nog steeds
opmerkingen zijn, kan de burgemeester het brandveiligheidsattest B
verlengen indien de totale geldigheidsduur van 5 jaar nog niet werd
overschreden.

A.3.9

Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat:

.

de inrichting niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen en hierdoor de
veiligheid van personeel en bezoekers in gevaar komt,

OF

. de inrichting

gedurende 5 jaar in het bezit van een Bbrandveiligheidsattest is zonder daarbij afdoende gevolg te geven aan
de bijhorende opmerkingen,

kan de burgemeester een brandveiligheidsattest C uitreiken. In dit geval
kan de uitbating van de inrichting niet starten of verder doorgaan.
A.3.10

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West bepaalt het model van de
bra ndvei I g heidsatteste n.
i
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4.4

TOEZICHT EN CONTROTE

A.4.1

De exploitant zal te allen tijde toegang verlenen tot de inrichting aan de
bevoegde instanties, alsook aan de personen die hiertoe door de
burgemeester werden gemachtigd.

A.4.2

De burgemeester kan een brandweercontrole opleggen of kan een
brandveiligheidsattest laten herzien.

A.4.3

De retributie is ten laste van de exploitant,
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4.5
4.5.1

AFWIJKINGEN
Afwij ki ngsaa nvraag

Indien het onmogelijk is te voldoen aan een of meerdere specificaties van dit
reglement kan de burgemeester afwijkingen toestaan.
Dit kan enkel op de bepalingen die niet door een andere wetgeving zijn
opgenomen.

4.5.2

Procedure

tot afwijking wordt door de exploitant schriftelijk aan de
burgemeester bezorgd, die ze doorstuurt naar de afwijkingscommissie
De aanvraag

Het afwijkingsdossier omvat minstens volgende zaken:

. duidelijke plannen van de inrichting, op schaal getekend;
. verklarende nota waarom een afwijking wordt aangevraagd;
. toelichting van het gelijkwaardig alternatieve voorstel,
A.5.3

Afwijkingscommissie
De afwijkingscommissie verstrekt de burgemeester een advies over de
aanvragen om gelijkwaardigheid en afwijking.
De afwijkingscommissie bestaat uit de volgende leden:

. een secretaris;

.

2 deskundigen brandveiligheid, leden van de Brandweerzone VlaamsBrabant West;

. een externe
4,5.4

deskundige (optioneel).

De afwijkingscommissie komt naar gelang de noodzaak samen, evalueert de
gelijkwaardigheid van het voorgesteld veiligheidsconcept en formuleert een
advies voor de burgemeester.
De afwijkingscommissie kan indien noodzakelijk het advies inwinnen van
externe deskundigen.

4.5.5

Binnen de zes maanden na de aanvraag doet de burgemeester uitspraak op
het gemotiveerd advies van de afwijkingscommissie en maakt de beslissing
schriftelijk aan de exploitant over.

4.5.6

Uitvoering
De exploitant, die een afwijking verkrijgt, dient binnen de geldigheidsduur van
brandveiligheidsattest B de beslissing van de burgemeester uit te voeren.
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A.6

SANCTIES

4.6.1

Onverminderd de straffen van toepassing door andere wettelijke bepalingen
worden de overtredingen tegen bovenstaande reglementering bestraft
overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
ad m i nistratieve sa ncties.

A.6.2

Alle overtredingen op de bepalingen van dit reglement kunnen bestraft
worden met:

. een administratieve geldboete;
. de administratieve schorsing of intrekking

van de door de gemeente of
haar organen afgegeven toelating of vergunning;

. de tijdelijke

of definitieve sluiting van de inrichting.

De sanctionerende ambtenaar legt de administratieve geldboete op.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de administratieve
schorsing of intrekking van een door de gemeente of haar organen
afgeleverde toelating of vergunning en/of over een tijdelijke of definitieve
administratieve sluiting van een inrichting.

A.6.3

Onverminderd de straffen vermeld onder punt A.6.2. kan de burgemeester
en/of de gemeente overeenkomstig art. 134ter, l34quater en art. 135 van de
Nieuwe Gemeentewet, telkens wanneer de openbare gezondheid, veiligheid
en rust in gevaar is of er gevaar is voor openbare overlast, alle maatregelen
bevelen om dit gevaar te doen ophouden, dit met inbegrip van de voorlopige
sluiting van de inrichting, de tijdelijke schorsing van de vergunning of de
toelating en desgevallend zelfs de sluiting van de inrichting voor de duur die
hij bepaalt

Indien deze bevelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van
ambtswege en op kosten en risico van diegene die in gebreke is gebleven, tot
uitvoering laten overgaan,
A.6.4

De heropening van de inrichting wordt slechts toegestaan als de vereiste
aanpassingen of verbouwingen uitgevoerd zijn.
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4.7

4.7.t

INWERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking op 11 mei 2021.
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B.I
8.1.

TECHNISCHE BEPALINGEN
ALGEMEEN

1

Voorliggend reglement bepaalt de minimale bepalingen inzake brandpreventie
en -bestrijding, waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van publiek
toegankelijke inrichtingen moeten voldoen.
De reglementering schept een uniform kader dat wordt gehanteerd binnen de
Brandweerzoné Vlaams-Brabant West.

8.I.2

Onverminderd de voorschriften opgenomen in dit reglement, neemt de
exploitant de nodigg maatregelen om:

.
.
.

het ontstaan van een brand te voorkomen;
ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;
in geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige
personen te verzekeren en de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk
in te roepen.

8. 1.3

Behalve bij een uitdrukkelijke afwijking, hebben de gebruikte termen in dit
reglement de betekenis van de basisnormen, met name het "Koninklijk Besluit
tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en
ontploffing waaraan gebouwen moeten voldoen "van 7 juli 1994 - bijlage 1 "Terminologie" [en latere wijzigingen].

8.L.4

Weerstand tegen brand van een bouwelement:

Voor bouwelementen met een dragende en/of scheidende functie wordt de
weerstand tegen brand uitgedrukt zoals gedefinieerd in de Europese norm
NBN EN 13501 (2 tot 4). Klasseringen die worden bekomen volgens de
Belgische norm NBN 7I3.O2O, worden als volgt als evenwaardig aanvaard:
NBN EN 13501 (2

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

tot a)
R 30, RE 30, REI 30 en EI 30
R 60, RE 60, REI 60 en EI 60
R 120. RE 120. REI 120 en EI 120
EL 30
EIr 60

NBN 713.020

Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet

RfTzh

Rflh
Rf2

B,1.5

De technische uitrustingen van de inrichting moeten worden ontworpen,
geplaatst en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

B.1.6

De brandweer en/of burgemeester kunnen bijkomende eisen opleggen in
functie van de risico's.
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8.2

TERMINOLOGIE

8.2.t

Basisnormen:
Het Koninklijk besluit vanT juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor
de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten
voldoen [en latere wijzigingen].

8.2.2

Kitchenette:
Een lokaal, of een gedeelte daarvan, waarin zich (kook)toestellen en/of
draagbare friteuses bevinden met een totaal nuttig elektrisch vermogen
kleiner dan 10 kW en zonder open vlam,

8.2.3

Keuken:
Een lokaal, of een gedeelte daarvan, waarin zich (kook)toestellen en/of
friteuses bevinden met een totaal nuttig vermogen groter of gelijk aan 10 kW
of met open vlam

8.2.4

Totale

pu

bliek toegankelijke oppervlakte

:

Oppervlakte van het publiek toegankelijk gedeelte binnen de buitenmuren
zonder aftrek van toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen,

8.2.s

Vaste zitplaatsen:
Zitplaatsen, welke in de vloer of de wand van de inrichting worden verankerd
Indien de zitplaatsen niet individueel afgebakend zijn, wordt gerekend met
een zitplaatsbreedte van 50 cm per persoon.

8.2.6

Geaccred iteerde keu

ri ngsi

nstantie

:

Keuringsorganisme, erkend door FOD Economie en geaccrediteerd volgens
ISO-17020.

8.2.7

Erkend organisme:

Keuringsorganisme, erkend door FOD Economie voor het uitvoeren van
controles op elektrische installaties,

8,2.8

Externe Dienst voor Technische Controle:
Keuringsorganisme, die voor erkenning en werking beantwoorden aan
Koninklijk besluit van 29 april 1999 en instaan voor technische controles op
de werkvloer van o.a. hefwerktuigen zoals liften.

8.2.9

Bevoegd technicus:
Een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de
nodige erkenning enz. om dergelijke controles uit te voeren (bv, gasdichtheid,
verwarming, enz.),

8.2.10

Bevoegd persoon:
Een persoon die door de exploitant wordt aangeduid om bepaalde taken uit te
voeren. Deze persoon beschikt daartoe over de nodige kennis en
vaardigheden, alsook de noodzakelijke middelen (d,w.z. materieel en tijd) om
deze taken uit te voeren.
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8.3
8.3.1

INDELING CATEGORIE
Categorieën
De publiek toegankelijke inrichtingen zijn ingedeeld in 3 categorieën, volgens
het aantal toegelaten personen:

. Categorie 1: maximum 9 personen toegelaten;
. Categorie 2: minimum 10 en maximum 49 personen
. Categorie 3: 50 personen of meer toegelaten.

toegelaten;

De exploitant stelt op eigen verantwoordelijkheid het aantal toegelaten
personen vast, binnen de hieronder aangegeven verhoudingen.

8.3.2

Minimum aantal personen
Het minimum aantal personen (inclusief personeel) wordt vastgesteld aan de
hand van onderstaande regels:

8.3.3

.

Voor elke vorm van eet- en drankgelegenheid is dit aantal de totale
publiek toegankelijke oppervlakte gedeeld door 3;

.

Voor andere inrichtingen is dit aantal de totale publiek toegankelijke
oppervlakte gedeeld door 10;

.

Voor nieuwe inrichtingen is dit aantal de totale publiek toegankelijke
oppervlakte gedeeld door 3;

.

Het aantal vaste zitplaatsen,

Maximum aantal personen
Het maximum aantal personen (inclusief het personeel) wordt vastgesteld aan
de hand van de criteria vermeld in punten 1 t.e.m. 4. Het meest ongunstige
criterium geldt, dus datgene dat het minst aantal personen vermeldt.

1. Op basis van de oppervlakte enlof het aantal zitplaatsen

.
.
.

in winkels: de totale publiek toegankelijke oppervlakte gedeeld door
3;
het aantal vaste zitplaatsen;
in alle andere gevallen: de totale publiek toegankelijke oppervlakte
vermenigvuldigd met 3.

2. Op basis van het aantal uitgangen

.
.

Elke inrichting moet minstens over 1 uitgang beschikken;

Het maximum aantal personen wordt als volgt bepaald:

max. aantalaanweziqen
max. 99 oersonen

1 uitqanq

100 - 499 personen

2 uitqanqen

-

1000 personen

3 uitqanqen

- 2000 personen
2001 - 3000 oersonen

4 uitqanoen

aantal uitoanoen x 1000 minus 2000

n + 2 uitoanoen

500
1001
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Het aantal uitgangen wordt bepaald per bouwlaag. De
evacuatievoorschriften moeten gegarandeerd blijven tot aan de
uitgang naar buiten op evacuatieniveau.
De uitgangen dienen oordeelkundig verspreid te zijn, anders worden
ze niet meegerekend;
De breedte van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen dient
minimaal 70 cm te bedragen met een vrije hoogte van 2 m. De
uitgangen die niet voldoen worden niet in rekening gebracht, Voor
verbouwing en/of uitbreiding dient de minimale breedte 80 cm te
bedragen;
I

Er dient steeds minimum één uitgang op het evacuatieniveau
rechtstreeks toegang te geven op de openbare weg of op een
hiermee gel ijkgestelde veilige plaats;

Roltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan
tien procent komen niet in aanmerking bij de berekening van het
aantal uitgangen;
Draai- en spiltrappen kunnen toegestaan worden, als de aantrede op
de looplijn minstens 18 cm is; .
Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer worden
verhoogd in functie van de configuratie van de lokalen.

3, Op basis van de breedte van de uitgangen

.

Het maximum aantal personen is gelijk aan de som van de breedtes
(uitgedrukt in centimeters) van alle uitgangen, die in aanmerking
worden genomen.
Voor trappen moet een reductiefactor gehanteerd worden:

-

Voor trappen die naar de uitgang(en) dalen:

maximum aantal personen
persoon),

=

breedte

x 0,8 (=

1,25 cm per

Voor trappen die naar de uitgang(en) stijgen:

maximum aantal personen = breedte x 0,5 (= 2 cm per persoon).

'

De breedte van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen dient
minimaal 70 cm te bedragen met een vrije hoogte van 2 m, De
uitgangen die niet voldoen worden niet in rekening gebracht, Voor
verbouwing en/of uitbreiding dient de minimale breedte 80 cm te
bedragen;

4. Uitzondering
Het maximum aantal personen kan door de brandweerdienst worden
verminderd op basis van de risico's, de bezetting, de functie, de
bereikbaarheid of de inplanting van de publiek toegankelijke inrichting

ZONAAL REGLEMENT PTI - Document versie dd. OUO2/2OZI
Goedgekeurd gemeenteraad Kortenberg 10 mei 2O2I - Invoegetreding LL/O5/2O21
Dienst Brandpreventie I Asphaltcosite 110 I 1730 Asse I 02/45L49.O7.
Zone Vlaams-Brabant West I l-aan I, 57 I L77O Liedekerke I 500.929.081

Pagina 15

/

39

BTJLAGE 1
1

- CATEGORIE 1 (AANTAL PERSONEN

COMPARTIMENTERI

S 9)

EN BOUWETEM

Geen specifieke voorsch riften.
De brandweer kan in functie van de risico's maatregelen opleggen
2

VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWMATERIALEN EN
VERSIERINGEN

2.L.

Brandbare materialen

:

Gemakkelijk brandbare materialen, evenals gemakkelijk brandbare textiel- en
kunststoffen, mogen noch als versiering noch als zichtbaar bouwmateriaal
voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.
2.2

Horizontaal aangebrachte doeken
Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

2.3

Verticaal hangende doeken
Verticaal hangende doeken mogen de (nood)uitgangen niet aan het zicht
onttrekken. Ze zijn toegestaan mits de uitgangen duidelijk aangegeven blijven
door veiligheidssignalisatie en -verlichting.
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3

vooRScHRIFTEN VOOR DE EVACUATTEWEGEN, UTTGANGEN

EN

TRAPPEN
3.1.

De breedte van de uitgang(en) of trappen dient minimaal 70 cm te bedragen
met een vrije hoogte van 2 m. Voor verbouwingen en/of uitbreiding dient de
minimale breedte 80cm te bedragen met een vrije hoogte van 2m.

3.2.

Deuren dienen snel en gemakkelijk te kunnen worden geopend,

3.3.

Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen
belemmeren of de breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en
wegen die naar die uitgangen leiden.

3.4

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op ooghoogte een
opvallend merkteken dragen.
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4
4.L.

CONSTRUCTIEVOORSCH RIFTE N VOOR TECH
KEUKEN

In

lokalen met

N

ISCH E RUIMTEN EN

verwarmingsinstallatie

moetqn alle

nodige

veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en
brand te voorkomen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles
wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd.
4.2

Elektriciteits-

en gastellers en/of afsluiters moeten steeds

gemakkelijk

bereikbaar blijven,

4.3.

Voor de kookgelegenheden zijn er geen specifieke voorschriften.
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5

UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN

5.1.

Ve rwa rm

5.1.1.

Verwarmingstoestellen met verbranding, moeten voorzien zijn
rookgasafuoer en een degelijke verluchting.

5.L.2

Open haarden zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele opstelling. COdetectie is vereist.

5.2

Verplaatsbare gasflessen voor brandbaar gas

i

n

gsi nsta

I

latie en wate rve rwa rm i ngstoestel en
I

van

een

Gasflessen voor brandbaar gas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen
enkel in open lucht of in een doelmatig verlucht en uitsluitend voor dit gebruik
bestemd lokaal geplaatst worden. Dit lokaal heeft wanden EI 60 en
zelfsluitende deuren EL 30,
Gasflessen voor brandbare gassen zijn steeds verboden in kelders.

5.3

Andere brandstofuoorraden worden opgeslagen buiten het publie.k toegankelijke
gedeelte.

5.4.

Verlichting en elektrische installaties

5.4.1

De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is
toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron,

5.5.

Bra nd bestrijd i ngsm iddelen

5.5.1

De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen,
aangepast aan de omstandigheden.
Het bra nd bestrijdi ngsmaterieel moet goed worden onderhouden, beschermd
zijn tegen vorst en corrosie, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden met
pictogrammen, gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig
verdeeld zijn, Het moet te allen tijde onmiddellijk in werking kunnen worden
gebracht.
Draagbare of mobiele brandblussers

.
.

:

Deze toestellen dienen over de oppervlakte toegankelijk voor het
publiek te worden verdeeld;
De aard en de plaats worden bepaald in akkoord met de

brandweerdiensten,
5.5.2.

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moet minimum 1

brandblusser

conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of
6 L water/schuim) aanwezig zijn.
5.5.3.

Bij kookvoorzieningen moet een voldoende groot branddeken, conform EN 1869,
opgehangen zijn.

s.6.

Manueel alarmsysteem
Niet van toepassing

5.7.

Branddetectie

In publiek toegankelijke inrichting waar geen brandwerende scheiding
aanwezig is t.o.v, het privéwoongedeelte met slaapverblijf van de exploitant,
dienen gekoppelde detectoren aanwezig te zijn.
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6.

ORGANISATIE

6.1.

In elke publiek toegankelijke inrichting dient een veiligheidsregister permanent
ter inzage te liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die
hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat informatie
veilighe_idsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien van
toepassing):

over

. brandpreventieverslag ;
. exploitatievergunning;
. aantal toegelaten personen;
. verslag-e.n en/of attesten van de periodieke controles;
. verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en
ontploffing
6.2

In de lokalen toegankelijk voor het

publiek mogen geen vuilnis (leeg
palletten,
papierresten,...),
verpakkingsmateriaal,
afgedankte voorwerpen of
producten worden opgeslagen.

6.3

Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, is
enkel toegelaten mits ze stabiel opgesteld staan. Ze moeten op minstens een
halve meter worden geplaatst van elk brandbaar materiaal.
Fakkels, olielampen, tuinkaarsen ... zijn niet toegelaten

6.4.

De plaatsing van brandwerende deuren dient te gebeuren volgens de regels van
goed vakmanschap (volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant of van het

wrcB).

6.5.

De verantwoordelijke moet volgende installaties periodiek laten nazien:

Controleorgaan

Periodiciteit

Elektrische laagspanni ngsi nstallaties

EO

5-jaarlijks

Elektrische hoogspanni ngsinstallaties

EO

jaarlijks

Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof

BT

jaarlijks

BT

2-jaarlijks

BT

jaarlijks

BT

5-jaarlijks

Installatie

(verbrandings- en reinigingsattest)

Verwarm i ngsi nstal latie met gasvorm ige brandstof
(verbrandings- en reinigingsattest)

Brandbestrijdingsm iddelen
(brandblussers)

Gasinstallatie
(de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen -+
dichtheidsproef)

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

1.

GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder;

2.
3.

EO: erkend organisme (elektrische installaties);
EDTC: externe dienst voor technische controle (liften);

BT: bevoegde technicus;
BP: bevoegd persoon,
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6.6.

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant zonder
vertraging een passend gevolg geven.
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BTJLAGE 2

- CATEGORTE 2 (1O < AANTAL PERSONEN

S 49)

1

COMPARTIMENTERING EN BOUWELEMENTEN

1.1.

Publiek toegankelijke inrichtingen dienen gecompartimenteerd te worden t.o.v.
de overige delen van het gebouw met wanden EI 60 en zelfsluitende of bij brand
zelfsluitende deuren EL 30.

1.2

Aanhorigheden met hoog brandrisico dienen gecompartimenteerd te worden
t.o.v. de publiek toegankelijke ruimte door wanden die EI 60 hebben en
zelfsluitende deuren Eh30.

1.3.

Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwelementen dienen deze te voldoen
aan de eisen van de basisnormen inzake weerstand tegen brand.
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2.

VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWMATERIALEN EN
VERSIERINGEN

2.1

Brandbare materialen
Gemakkelijk brandbare materialen, evenals gemakkelijk brandbare textiel- en
kunststoffen, mogen noch als versiering noch als zichtbaar bouwmateriaal
voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.

2.2

Horizontaal aangebrachte doeken
Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

2.3.

Verticaal hangende doeken
Verticaal hangende doeken mogen de (nood)uitgangen niet aan het zicht
onttrekken. Ze zijn toegestaan mits de uitgangen duidelijk aangegeven blijven
door veiligheidssignalisatie en -verlichting.

2.4

Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwmaterialen dienen deze te voldoen
aan de eisen van de basisnormen inzake reactie bij brand.
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3

vooRscHRrFTEN VOOR DE EVACUATTEWEGEN, UTTGANGEN EN
TRAPPEN

personen moeten de uitgangen,
evacuatiewegen en trappen voldoen aan de bepalingen van 8.3,3,

3.1

Op basis van het aantal toegelaten

3.2

Deuren dienen snel en gemakkelijk te kunnen worden geopend.

3.3

Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen
belemmeren of de breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en
wegen die naar die uitgangen leiden.

3.4.

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op ooghoogte een
opvallend merkteken dragen.

3.5

Deuren die niet in evacuatiezin openen, dienen van een duidelijk leesbaar
opschrift "TREKKEN" voorzien te zijn.

3.6

Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden, mits zij, bij het uitvallen
van de elektrische stroom of een ander defect, vanzelf of op een eenvoudige
wijze manueel in open stand (kunnen) worden gebracht.

3.7.

Als de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen lokalen heeft
waar het publiek komt, moeten vaste trappen naar deze lokalen leiden.
De trappen hebben volgende kenmerken:

'

een maximum hellingshoek van 45o;

. een aantrede van minimum 18 cm op de looplijn

voor bestaande

trappen;

. een aantrede van minimum 20cm op de looplijn voor nieuwe trappen;
. een optrede van maximum 20 cm;
. vrije hoogte van min. 2m;
. een stevige leuning, open zijden zonder leuningen zijn niet toegelaten;
. slipvrije treden;
. veilig en vlot begaanbaar.
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4.

CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN
KEUKEN

4.7.

In lokalen met een centrale verwarmingsinstallatie moeten alle nodige
veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en
brand te voorkomen. In de omgeving van de installatie dient alles wat het
brandrisico verhoogt, te worden geweerd.

VOOR TECHNISCHE RUIMTEN EN

Is het totale nuttige warmtevermogen van de generatoren, opgesteld in de
stookplaats:

. kleiner dan 30 kW: dan gelden gecn spccificl<c voorwaardcn;
. gelijk aan of groter dan 30 kW en kleiner dan 70 kW, dan vormt de
stookplaats een compartiment, De wanden van het compartiment
hebben een EI 60, of REI 60 wanneer ze dragend zijn of bestaan uit
beton of metselwerk. De deuren van dat compartiment hebben een EI1
30 en zijn zelfsluitend;

Indien in de stookplaats enkel gasketels voor de verwarming met
gesloten verbrand i ngskri ng opgesteld staan vervalt deze verpl ichti ng
i nzake compartimentering.
gelijk aan of groter dan 70 kW, dan dienen de stookafdelingen te
voldoen aan de geldende reglementering.
4.2

Elektriciteits-

en gastellers en/of afsluiters moeten steeds

gemakkelijk

bereikbaar blijven,
4.3.

Kookgelegenheden

4.3.t

Geen specifieke voorschriften voor kitchenettes.

4.3.2

Keukens hebben wanden EI 60 en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren
EL 30 of de bak-, braad- en frituurtoestellen zijn uitgerust met een vaste
automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat de
toevoer van energie naar het toestel onderbreekt bij het in werking treden van
de blusinstallatie.

4.3.3

Een gasafsluitkraan dient voorzien op de distributieleiding naar de keuken; deze
kraan is gemakkelijk bereikbaar en is in de nabijheid van de keuken opgesteld.

4.3.4

Beperkt bakken en braden aan.tafel alsook flamberen aan tafel in de publiek
toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan onder volgende voorwaarden:

. de toestellen hebben een CE-label;
. de energietoevoer kan per tafel onderbroken worden;
. de toestellen kunnen bij gebruik of bij het ornstoten geen brand
veroorzaken.

De installatie van de toestellen dient te voldoen

aan

de

reglementaire

voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

ZONAAL REGLEMENT PTI - Document versie dd. OL/O2|2O2I
Goedgekeurd gemeenteraad Kortenberg 10 mei 2O2L - Invoegetreding ll/05/202l
Dienst Brandpreventie I Asphaltcosite 110 I t73O Asse I O2/45L.49.O7.
Zone Vlaams-Brabant West I Laan I, 57 I I77O Liedekerke I 500.929.081

Pagina 25

/

39

5

UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN

5.1.

Ve rwa rm i ngsi nsta

5.1,1.

Verwarmingstoestellen met verbranding, moeten voorzien
rookgasafuoer en een degelijke verluchting.

5.L.2

Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte en recipiënten met
vloeibare brandstoffen zijn niet toegestaan in lokalen die toegankelijk zijn voor
het publiek.

5.1.3

Open háarden of open vuren zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele
opstelling. CO-detectie is vereist

I

latie en waterverwa rm i ngstoestel en
I

zijn van

een

Verplaatsbare gasflessen voor brandbaar gas
Gasflessen voor brandbaar gas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen
enkel in open lucht of in een doelmatig verlucht en uitsluitend voor dit gebruik
bestemd lokaal geplaatst worden, Dit lokaal heeft wanden EI 60 en
zelfsluitende deuren Eh 30.
Gasflessen voor brandbare gassen zijn steeds verboden in kelders.
5.3

Andere brandstofvoorraden worden opgeslagen buiten het publiek toegankelijke
gedeelte.

5.4.

Verlichting en elektrische installaties

5.4.t

De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is
toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron

5.4.2.

De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk

en automatisch begint te werken als de stroom uitvalt. Er moet voldoende
veiligheidsverlichting zijn, die ook sterk genoeg verlicht, om een vlotte
ontruiming te verzekeren. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur
zonder onderbreking kunnen functioneren.
5.5.

Signalisatie
Het volgnummer van elke bouwlaag wordt duidelijk aangebracht op de
overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften.

De plaats van elke uitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen
en trappen die naar deze uitgangen leiden, dienen te worden aangeduid door
pictogrammen.
De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd, zowel door de

normale verlichting als door de veiligheidsverlichting.
5.6.

5,6.1,

Brand bestrijd i ngsmiddelen

De exploitant moet

voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen,

aangepast aan de omstandigheden.
Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed worden onderhouden, beschermd
zijn tegen vorst en corrosie, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden met
pictogrammen, gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig
verdeeld zijn. Het moet te allen tijde onmiddellijk ln werking kunnen worden
gebracht.
Draagbare of mobiele brandblussers

:

- Document versie dd. OI/O2/2O2L
Goedgekeurd gemeenteraad Kortenberg 10 mei 2O2I - Invoegetreding lllOSl2O2L
Dienst Brandpreventie I Asphaltcosite 110 I 1730 Asse I O2/45t.49.O7.
ZoneVlaams-BrabantWest I Laan I,57 I t77O Liedekerke I 500.929.081
ZONAAL REGLEMENT PTI

Pagina 26

/

39

.

Deze toestellen dienen over de oppervlakte toegankelijk voor het

publiek te worden verdeeld;

.

De aard en de plaats worden bepaald in akkoord met de
bra ndweerdiensten.

5.6.2.

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten brandblussers conform EN
3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 L
water/schuim) doelmatig verdeeld worden in het gebouw;

.
.

Minimum één bluseenheid per 150 m2 vloeroppervlakte;
Minimum één bluseenheid per bouwlaag.

5.6.3.

Bij kookvoorzieningen moet een voldoende groot branddeken, conform EN 1869,
opgehangen zijn.

5.7.

Manueel alarmsysteem
Niet van toepassing

5.8

Branddetectie

In de publiek toegankelijke inrichtingen dienen gekoppelde detectoren
aanwezig te zijn, indien er zich in het gebouw woongedeelten met
slaapverbl ijf bevinden.
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6

ORGANISATIE

6.1

In elke publiek toegankelijke inrichting dient een veiligheidsregister permanent
ter inzage te liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die
hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat informatie
over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien van
toepassing):

. brandpreventieverslag en brandveiligheidsattest;
. exploitatievergunning ;
. aantal toegelaten personen;
. verslagen en/of attesten van de periodieke controles;
. opleidingen personeel;
. verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en
ontploffing
6.2

Al het personeel moet ingelicht zijn over de gevaren van brand in de publiek
toegankelijke inrichting, over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en
over de ontruiming van de inrichting.

6.3

In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis (leeg
verpakkingsmateriaal, palletten, papierresten,...) afgedankte voorwerpen of
producten worden opgeslagen.

6.4

Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, is
enkel toegelaten mits ze stabiel opgesteld staan. Ze moeten op minstens een
halve meter worden geplaatst van elk brandbaar materiaal.
Fakkels, olielampen, tuinkaarsen ... zijn niet toegelaten

6.5.

De plaatsing van brandwerende deuren dient te gebeuren volgens de regels van

goed vakmanschap (volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant of van het

wrcB).

6.6.

De verantwoordelijke moet volgende installaties periodiek laten nazien:

Installatie

Controleorgaan

Periodiciteit

EO

5-jaarlijks

EO

jaarlijks

BP

6-maandelijks

Elektrische laagspanningsi nstallaties
(incl. veiligheidsverlichting)

Elektrische hoogspanningsinstallaties
Veiligheidsverlichting

-

goede werking

3-maandelijks
(niet gecertificeerd)

Liftinstallatie

EDTC

(Personenlift)

6-maandelijks
(gecertificeerde

firma volgens ISO
9001)

Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof
(verbrandings- en reinigingsattest)
i n gsi nsta I latie met gasvorm
(verbrandings- en reinigingsattest)

Verwarm

Algemene branddetectie-installatie

-

i

ge

bra

ndstof

goede werking

(inclusief sturingen zoals zelfsluitende deuren, ...)
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Brand bestrijdi ngsm iddelen
(brandblussers /automatische blusinstallatie)

BT

jaarlijks

BT

5-jaarlijks

Gasinstallatie
(de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebrulkstoestellen -+
dichtheidsproef)

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

1.

GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder;

:
2,
3.
6.7.

EO: erkend organisme (elektrische installaties);
EDTC: externe dienst voor technische controle (liften);

BT: bevoegde technicus;
BP: bevoegd persoon.

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant zonder
vertraging een passend gevolg geven.
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BTJLAGE 3

-

CATEGORTE 3 (AANTAL PERSONEN >5O PERSONEN)

1.

COMPARTIMENTERING EN BOUWELEMENTEN

1.1.

De publiek toegankelijke inrichtingen dienen gecompartimenteerd te worden
t.o.v. de overige delen van het gebouw met wanden EI 60 en zelfsluitende of bij
brand zelfsluitende deuren EL 30.

L.2.

Aanhorigheden met hoog brandrisico dienen gecompartimenteerd te worden
t.o.v. de publiek toegankelijke ruimte door wanden die EI 60 hebben en
zelfsluitende deuren EL 30.

1.3.

Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwelementen dienen deze te voldoen
aan de eisen van de basisnormen inzake weerstand tegen brand.
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2

VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWMATERIALEN EN
VERSIERINGEN

2.L.

Brandbare materialen
Gemakkelijk brandbare materialen, evenals gemakkelijk brandbare textiel- en
kunststoffen, mogen noch als versiering noch als zichtbaar bouwmateriaal
voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.

2.2.

Horizontaal aangebrachte doeken

Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.
2.3

Verticaal hangende doeken
Verticaal hangende doeken mogen de uitgangen niet aan het zicht onttrekken.
Ze zijn toegestaan mits de uitgangen duidelijk aangegeven blijven door
veiligheidssignalisatie en -verlichting,

2.4.

Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwmaterialen dienen deze te voldoen
aan de eisen van de basisnormen inzake reactie bij brand.
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3

vooRscHRrFTEN VOOR DE EVACUATIEWEGEN, UITGANGEN

EN

TRAPPEN

personen moeten de uitgangen,
evacuatiewegen en trappen voldoen aan de bepalingen van B.3.3.

3.1

Op basis van het aantal toegelaten

3.2

Deuren dienen snel en gemakkelijk te kunnen worden geopend.

3.3

Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen
belemmeren of de breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en
wegen die naar die uitgangen leiden.

3.4.

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op ooghoogte een
opvallend merkteken dragen.

3.5

Alle nodige uitgangen moeten in de vluchtzin opendraaien,

In volgende gevallen mogen uitgangen uitzonderlijk naar: binnen draaien
indien minstens twee uitgangen beschikbaar zijn die voldoen aan de vereisten
in punt 3,8.:

-

PTIrs voor maximum 99 personen waarbij enkel de exploitant wijzigt;

99 personen waarbij
betrekking hebben op de uitgangen.
PTI's voor maximum

De deuren moeten in
opschrift "TREKKEN".

3.6.

de

verbouwingen geen

dit geval voorzien zijn van een duidelijk leesbaar

Geen enkel punt van de publiek toegankelijke ruimte mag verder liggen dan

. 45 meter van een eerste uitgang;
. B0 meter van een tweede uitgang

(indien een tweede uitgang nodig

is).

3.7.

Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds
onmiddellijk bruikbaar zijn en een snelle en gemakkelijke ontruiming van de
aanwezigen mogelijk maken.

3.8.

Uitgangen met één van volgende kenmerken worden aanvaard:

. Ze geven rechtstreeks

uit op de openbare weg of op een hiermee
gelijkgestelde veilige plaats;

. Ze verlopen via een evacuatieweg met wanden EI 30 en ze zijn voorzien
van zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren Eh 30.
3.9.

Als de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen lokalen heeft
waar het publiek komt, moeten vaste trappen naar deze lokalen leiden.
De trappen hebben volgende kenmerken:

. een maximum hellingshoek van 45o;
. een aantrede van minimum 18 cm op de looplijn voor bestaande
trappen

. een aantrede van minimum 20 cm op de looplijn voor nieuwe trappen;
. een optrede van maximum 20 cm;
. een vrije hoogte van minimum 2m;
. een stevige leuning, open zijden zonder leuningen zijn niet toegelaten;
. slipvrije treden;
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. veilig en vlot begaanbaar
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4.

CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR TECHNISCHE RUIMTEN EN
KEUKEN

4.L.

Lokalen met verwarmingsi nstal latie en brandstofuoorzieni ngen

4.1.7.

In verband met de

verwarmingsinstallatie moeten

alle

nodige

veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en
brand te voorkomen. In de omgeving van de installatie dient alles wat het
brandrisico verhoogt, te worden geweerd.

Is het totale nuttige warmtevermogen van de generatoren, opgesteld in

de

stookplaats:

. kleiner dan 30 kW: dan gelden geen specifieke voorwaarden;
. gelijk aan of groter dan 30 kW en kleiner dan 70 kW, dan vormt de
stookplaats een compartiment, De wanden van het compartiment
hebben een EI 60, of REI 60 wanneer ze dragend zijn of bestaan uit
beton of metselwerk. De deuren van dat compartiment hebben een EI1
30 en zijn zelfsluitend;

Indien in de stookplaats enkel gasketels voor de verwarming met
gesloten verbrand i ngskri ng op!esteld staa n verva lt deze verpl ichti ng
i nzake comparti mentering.

. gelijk aan of groter dan 70 kW dienen de stookafdelingen

te voldoen

aan de geldende regelgeving.
4.7.2.

De brandstoffenvoorraad moet in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal
worden geïnstalleerd. Dat lokaal moet voorzien zijn van wanden EI 60 en deuren
EL 30.

4.r.3

De toevoerleiding tussen het lokaal waarin de brandstoffenvoorraad staat en de
stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Deze leiding
moet minstens één afsluitkraan hebben op een veilige en gemakkelijk
bereikbare plaats.

4.2.

Elektriciteits- en gastellers moeten steeds gemakkelijk bereikbaar blijven
Op de gastoevoerleiding dient buiten het gebouw een afsluiter aangebracht te
worden en de plaats hiervan dient duidelijk zichtbaar te zijn op de gevel.

4.3.

Kookgelegenheden

4.3.1.

Geen specifieke voorschriften voor kitchenettes.

4.3.2,

Keukens hebben wanden EI 60 en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren
EL 30 of de bak-, braad- en frituurtoestellen zijn uitgerust met een vaste
automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat de
toevoer van energie naar het toestel onderbreekt bij het in werking treden van
de blusinstallatie.

4.3.3.

Een gasafsluitkraan dient voorzien op de distributieleiding naar de keuken; deze
kraan is gemakkelijk bereikbaar en is in de nabijheid van de keuken opgesteld.

4.3.4.

Gesloten elektrische ovens zijn toegelaten in een publiek toegankelijke ruimte
van winkels als ze zodanig geplaatst zijn dat ze niet kunnen omgestoten worden
en opgesteld worden op voldoende afstand (minstens 100 cm) van brandbare
materialen.

4.3.5.

Beperkt bakken en braden aan tafel alsook flamberen aan tafel in de publiek
toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan onder volgende voorwaarden:
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. de toestellen hebben een CE-label;
. de energietoevoer kan per tafel onderbroken worden;
. de toestellen kunnen bij gebruik of bij het omstoten geen brand
veroorzaken.
De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire
voorschriften en de regels van goed vakmanschap,
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5.

UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN

5.1.

Verwa rm

5.1.1

Een verwarmingsinstallatie moet geïnstalleerd zijn volgens de regels van goed
vakmanschap.

5.1.2.

Verwarmingstoestellen met verbranding, moeten voorzien
rookgasafuoer en een degelijke verluchting.

5,1.3,

Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte en recipiënten met
vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in lokalen die toegankelijk zijn voor
het publiek

5,1,4.

Open haarden of open vuren zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele
opstelling. CO-detectie is vereist.

5.2.

Verplaatsbare gasflessen voor brandbaar gas

i

n

gsi nsta

I

latie en waterverwa rm i ngstoestel en
I

zijn van

een

Gasflessen voor brandbaar gas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen
enkel in open lucht of in een doelmatig verlucht en uitsluitend voor dit gebruik
bestemd lokaal geplaatst worden. Dit lokaal heeft wanden EI 60 en
zelfsluitende deuren EL 30.
Gasflessen voor brandbare gassen zijn steeds verboden in kelders.
5.3.

Andere brandstofuoorraden worden opgeslagen buiten het publiek toegankelijke
gedeelte.

5.4.

Verlichting en elektrische installaties

5.4.7

De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is
toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

5.4.2

De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk

en automatisch begint te werken als de stroom uitvalt. Er moet voldoende
veiligheidsverlichting zijn, die ook sterk genoeg verlicht, om een vlotte
ontruiming te verzekeren. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur
zonder onderbreking kunnen functioneren.
5.5

Signalisatie
Het volgnummer van elke bouwlaag wordt duidelijk aangebracht op de
overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften,

De plaats van elke uitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen
en trappen die naar deze uitgangen leiden, dienen te worden aangeduid door
pictogrammen.
De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de

normale verlichting als door de veiligheidsverlichting.
5.6.
5.6.1

Bra nd bestrijd

i

ng

sm iddelen

De exploitant moet

voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen,

aanEepast aan de omstandigheden.
Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed worden onderhouden, beschermd
zijn tegen vorst en corrosie, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden met
pictogrammen, gemakkelijk bereikbaar opgehEngen en oordeelkundig
verdeeld zijn. Het moet te allen tijde onmiddellijk in werking kunnen worden
gebracht.
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Draagbare of mobiele brandblussers

.
.
5.6.2.

:

Deze toestellen dienen over de oppervlakte toegankelijk voor het
publiek te worden verdeeld;

Ee aard en de plaats worden bepaald in akkoord met de
bra ndweerd iensten.

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten brandblussers conform EN
3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 L
water/schuim) doelmatig verdeeld worden in het gebouw;

.
.
5.6.3

Minimrrm één hlrrseenheid per 150 mz vloeroppervlakte;

Minimum één bluseenheid per bouwlaag.

In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totaal voor publiek
toegankelijke oppervlakte groter dan 500 m2, dienen muurhaspels met axiale
voeding geplaatst te worden, Ieder punt van de publiek toegankelijke ruimte
kan bereikt worden met de waterstraal van de haspelslang (rekening houdende
met inrichting, meubilair en eventuele obstakels).
De muurhaspels worden zonder voorafgaande bediening gevoed met water
onder druk. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd te worden in
staal of in een materiaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt.

5.6.4.

Bij kookvoorzieningen moet een voldoende groot branddeken, conform EN 1869,
opgehangen zijn,

5.7.

Manueelalarmsysteem

In een publiek toegankelijke inrichting die valt onder één van onderstaande
bepalingen, is een alarminstallatie met drukknoppen en sirene(s) verplicht:

- 100 personen of meer toegelaten;
- 50 personen of meer toegelaten, verspreid over meerdere
bouwlagen en/of lokalen,
5.8.

Branddetectie
Waar het aantal toegelaten personen ligt tussen de 50 en de 500 personen
dienen gekoppelde detectoren aanwezig te zijn.
Waar het aantal toegelaten personen groter is dan 500 personen is een
automatische branddetectie verplicht.

In een nieuwe publiek toegankelijke inrichting die valt onder één van
onderstaande bepalingen, is een automatische branddetectie conform NBN
521-100-1 [en addenda] verplicht:
- 500 personen of meer toegelaten;
- 25O personen of meer toegelaten, verspreid over meerdere
bouwlagen en/of lokalen,
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6

ORGANISATIE

6,1

In elke publiek toegankelijke inrichting dient een veiligheidsregister permanent
ter inzage te liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die
hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat informatie
van
toepassing):

over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien

. brandpreventieverslag en brandveiligheidsattest;
. exploitatievergunning ;
. aantal toegelaten personen;
. verslagen en/of attesten van de periodieke controles;
. opleidingen personeel;
.

verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en
ontploffing

6.2.

Al het personeel moet ingelicht zijn over de gevaren van brand in de publiek
toegankelijke inrichting, over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en
over de ontruiming van de inrichting.

6.3

In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis (leeg
verpakkingsmateriaal, palletten, papierresten,...), afgedankte voorwerpen of
producten worden opgeslagen.

6.4.

Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, is
enkel toegelaten mits ze stabiel opgesteld staan. Ze moeten op minstens een
halve meter worden geplaatst van elk brandbaar materiaal.
Fakkels, olielampen, tuinkaarsen ... zijn niet toegelaten.

6.5

De plaatsing van brandwerende deuren dient te gebeuren volgens de regels van
goed vakmanschap (volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant of van het
wTcB).

6,6,

De verantwoordelijke moet volgende installaties periodiek

Installatie

Gontroleorgaan

Periodiciteit

EO

5-jaarlijks

EO

jaarlijks

BP

6-maandelijks

Elektrische laagspanningsinstallaties
(

incl. veiligheidsverlichting)

Elektrische hoogspanningsinstallaties
Veiligheidsverlichting

-

laten nazien

goede werking

3-maandelijks
(niet gecertificeerd)

Liftinstallatie
(Personenlift)

EDTC

6-maandelijks
(gecertificeerde

firma volgêns ISO
900 1)

Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof
(verbrandings- en reinigingsattest)
i n gsi nstal latie mèt gasvorm
(verbrandings- en reinigingsattest)

Verwa rm

Alarminstallatie (geen norm)

-

ige

bra

ndstof

goede werking'

Algemene branddetectie-installatie

-

conformiteit norm
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Algemene branddetectie-installatie

-

goede werking

(inclusief sturingen zoals zelfsluitende deuren, ...)

Brandbestrijdingsm iddelen
(brandblussers/muurhaspels/automatische

blusinstallatie)

Gasinstallatie
(de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen
ichtheidsproef)

+

BT

jaarlijks

BT

jaarlijks

BT

5-jaarlijks

d

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

1.

GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder;

2.
3.

EO: erkend organisme (elektrische installaties);
EDTC: externe dienst voor technische controle (liften).

BT: bevoegde technicus;
BP: bevoegd persoon.

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant zonder
vertraging een passend gevolg geven,
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WEST

Zonaal reglement houdende
maatregelen ter preventie van
brand en ontploffing bij
EVENEMENTEN
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A.

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

4.1

DEFINITIES

A.1.1
.

Evenement: Een evenement is een publieke gebeurtenis, bijeenkomst of
tijdelijke opstelling op openbaar en/of privaat terrein/gebouwen, met al dan
niet betalende aanwezigen.
Een dergelijke gebeurtenis of bijeenkomst kan verschillende oogmerken

hebben: vrijetijdsbesteding, beleving van kunst, cultuur, muziek, sport,
beu rzen, ma rkten, tentoonstel i ngen, ci rcussen, braderijen, kerm issen,
feesten en vieringen. Deze lijst is niet van beperkte aard.
I

4.1.2

Evenementensite: Het volledige terrein en/of gebouwencomplex waar het
evenement plaats vindt.

A.1.3

Openluchtevenement:

.
.

Evenement dat doorgaat in open lucht.
Evenement dat doorgaat in open constructies.

A.t.4

Constructies: Alle gebouwen of inrichtingen die worden gebruikt of
opgebouwd n.a.v. het evenement.

A.1,5

Open constructie: constructie waarvan de geveloppervlakken volledig open

zijn.
A.1.6

Tijdelijke inrichtingen / opstellingen: alle tenten, podia, technische
i nstallaties, tri bu nes, ( ma rkt-) kra men, eetsta nden, contai ners, wagens,
kermis-exploitaties, ... die worden opgebouwd of geplaatst n.a.v. het
evenement.

A.L.7

Exploitant / organisator: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die, al dan niet
tijdelijk, een constructie :

.
o
r

exPloiteert;

in bezit heeft;
of er economische zeggenschap over heeft.

4.1.8

Grondplan: Plan van een bepaalde opstelling dat alle (fysieke) elementen
weergeeft die voor het inschatten van de veiligheid van opstelling en
gebruikers belangrijk kunnen zijn.

A.1.9

Inplantingsplan: Plan dat duidelijk weergeeft hoe het evenement is opgesteld
in de naaste omgeving.

A.1.10 Openbaar terrein

. Openbaardomein:

Alle plaatsen en goederen die eigendom zijn van, of
worden beheerd door een bestuurlijke overheid (gemeente, provincie,
Vlaamse Gemeenschap, Federale Overheid) en die bestemd zijn voor het
gebruik door iedereen. Het openbaar domein is veel ruimer dan de
openbare weg.

. Openbare weg: Is elke plaats die onder gewone

omstandigheden; vrij

toegankelijk is voor iedereen, bv. de rijweg, het voet- en fietspad, een
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plein, een park, een weg, een pad ... inclusief sloten, bermen, hellingen,
waterafuoergeulen, plantsoenen, bomen, ... ongeacht wie de eigenaar is.

A.1.11

Publiek toegankelijke inrichting: gebouwen, lokalen of plaatsen, die
gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er
slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon
van een lidkaart) toegelaten
Toepassingsgebied is beschreven in het'Zonaal reglement houdende
maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke
inrichtingen'.
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4.2

TOEPASSINGSGEBIED

4.2.L

Standaard veiligheidsrichtlijnen voor evenementen met beperkt risico zijn van
toepassing indien:

1.

er minder dan 150 personen gelijktijdig aanwezig zijn op het evenement
EN

2. er geen belemmering van de openbare

weg is zodat een normale
verkeerscirculatie van de hulpdiensten rnogelijk is
EN

3. er geen specifieke

risico's zijn

A.2.2

Voor alle andere evenementen kan een brandpreventieverslag aangevraagd
worden.

4.2,3

Dit reglement is niet van toepassing op publiek toegankelijke inrichtingen.

4,2.4

In geval van twijfel of bij evenementen die niet onder het toepassingsgebied
vallen beslist de Burgemeester.

I
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A.3

PROCEDURE AINVR/MG BRANDPREVENTI

A.3.1 Het evenement moet door de organisator

RSLAG

tijdig aangevraagd worden bij de

gemeentel ij ke overheid.

A,3.2

Het brandpreventieverslag wordt tijdig en voor aanvang van het evenement
aangevraagd door de gemeentelijke overheid aan de hulpverleningszone
'Vlaams-Brabant West'.

4.3.3

Een aanvraag tot brandpreventieverslag is enkel geldig wanneer deze.
vergezeld is van:

r
r
r

een informatieblad brandweer (volgens model opgemaakt door de
brandweer)
een inplantingsplan
een grondplan
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A.4
4.4,L

AFWIJKINGEN
Afwijkingsaanvraag

Indien het onmogelijk is te voldoen aan een of meerdere specificaties van dit
reglement kan de burgemeester afwijkingen toestaan.
Dit kan enkel op de bepalingen die niet door een andere wetgeving zijn
opgenomen.
De burgemeester kan indien noodzakelijk het advies inwinnen van externe
deskundigen.
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B.

TECHNISCHE BEPALINGEN

B.1

ALGEMEEN

8.1,1

Dit reglement schept een uniform kader dat wordt gehanteerd binnen de
hulpverleningszone'Vlaams-Brabant West'.

8.T.2

Onverminderd de voorschriften opgenomen in dit reglement, neemt de
exploitant / organisator de nodige maatregelen om:

. hct ontstoan van ccn brond tc voorkomcn;
. ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;
. in geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige
personen te verzekeren en de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk
in te roepen.
B.1.3

Behalve bij een uitdrukkelijke afwijking, hebben de gebruikte termen in dit
advies de betekenis van de basisnormen brandveiligheid, met name het
Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - bijlage 1 - "Terminologie" fen latere
wijzigingenl.

8.7.4

Weerstand tegen brand van een bouwelement:
Voor bouwelementen met een dragende enlof scheidende functie wordt de
weerstand tegen brand uitgedrukt zoals gedefinieerd in de Europese norm
NBN EN 13501 (2 tot 4). Klasseringen die worden bekomen volgens de
Belgische norm NBN 713.020, worden als volgt als evenwaardig aanvaard:
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

8.1.5

NBN EN 13501 (2 tot 4)
R 30, RE 30, REI 30 en EI 30
R 60, RE 60, REI 60 en EI 60
R 120, RE 120, REI 120 en EI 120
EIr 30
EL 60

NBN 713.020
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet

RfTzh

Rflh

Rf2h
RfTzh

Rflh

Reactie bij brand van een materiaal: gedrag van een materiaal dat in
gespecificeerde testomstandigheden, door zijn eigen ontbinding, een vuur
waaraan het blootgesteld wordt, voedt. De voorschriften hiervan worden
uitgedrukt zoals bepaald in de Europese norm EN 13501.

Klasseringen die worden bekomen volgens de Belgische norm NBN S 2l-2O3,
worden als volgt als evenwaardig aanvaard:
Voor
Voor
Voor
Voor

NBN EN 13501
A1 en A2-s1, d0 of laqer
B-s1, d0 of laqer
C-s1, d0 of laqer
D-s1. d of laqer

NBN S 2T-2O3
voldoet
AO
voldoet
A1
voldoet
A2
voldoet
A3

8.1.6

De technische uitrustingen van de inrichting moeten worden ontworpen,
geplaatst en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

8.T.7

De exploitant / organisator van een evenement is tevens verplicht zich er van
te vergewissen dat aan alle maatregelen, opgenomen in dit reglement, is
voldaan vooraleer het evenement te laten starten.
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8.1.8

Al de medewerkers moeten ingelicht zijn over gevaren van brand op het
evenement, over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en de
ontruiming van het evenemententerrein.

8.1.9

De brandweer en/of burgemeester kunnen bijkomende eisen opleggen in
functie van de risico's.
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8.2

TERMINOLOGIE

8.2.I

Oppervlakte van het evenement: De totale bruto-oppervlakte van de
vloer(en) en/of terrein binnen de grenzen van de constructie(s) of
evenementensite.

8.2.2

Netto-oppervlakte: de oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek,
verminderd met de oppervlakte die wordt ingenomen door het vaste meubilair
en opstellingen,

8.2.3

Maximum aantal toegelaten personen: Hierin zijn personeel en/of
medewerkers i n beg repen,

8.2.4

Geaccred iteerd inspectie-organisme

:

Keuringsorganisme, erkend door FOD Economie en geaccrediteerd volgens
ISO-17020;
8.2.5

Erkend organisme

Keuringsorganisme, erkend door FOD Economie voor het uitvoeren van
controles op elektrische installaties.
8.2.6

Externe Dienst voor Technische Controle:
Keuringsorganisme, dat voor erkenning en werking beantwoordt aan KB 29
april 1999 en instaat voor technische controles op de werkvloer van o.a.
hefwerktuigen zoals liften.

8.2.7

Bevoegd technicus

:

Een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de

nodige erkenning enz. om dergelijke controles uit te voeren (bv. gasdichtheid,
verwarming, enz.).
8.2.8

Bevoegd persoonl
Een persoon die door de exploitant wordt aangeduid om bepaalde taken

uit te

voeren. Deze persoon beschikt daartoe over de nodige kennis en
vaardigheden, alsook de noodzakelijke middelen (d.w.z. materieel en tijd) om
deze taken uit te.voeren.
8.2.9

Gas: (definities met betrekking tot gebruik van gas)

.

Batterij van gasflessen: 2 of meergasflessen of ten minste 2 groepen
van gasflessen die onderling verbonden zijn.

' Dienstkraan: afsluitkraan aan de uitgang van de gasfles.
. Drukregelaar (ook ontspanner genoemd): inrichting die toelaat
stroomafwaarts een ongeveer constante uitgangsdruk (insteldruk) te
bekomen, wanneer de ingangsdruk binnen bepaalde, hogere grenzen
schommelt.

. Gasfles: recipiënt dat vloeibaar gemaakt petroleumgas kan bevatten.
. Kraanverzegeling: enkel verzegelde gasflessen mogen verhandeld
worden. Eeh ongeschonden verzegeling verzekert dat het gaat om een
veilige, goed werkende gasfles die gevuld is met de juiste hoeveelheid
en de juiste samenstelling van gas.
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. Spanbeugel: spanring om de gasslang stevig op de slangpilaar

te

bevestigen

.

Voorgemonteerd koppelstuk: fitting gemonteerd in de fabriek.

. Slangpilaar: om gasslang te monteren met spanbeugel.
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C.

EVACUATIE

C.1

MAXIMUM AANTAL AANWEZIGEN

c,1.1

Het maximum aantal toegelaten personen wordt vastgesteld aan de hand van
de criteria in de onderstaande punten 1, 2 en 3, Het meest ongunstige
criterium geldt, dus datgene dat het minst aantal personen vermeldt.

1.

/

AANTAT EN BREEDTE UITGANGEN

Op basis van de netto-oppervlakte van het evenement

.
.

3 pesonerr/nr2 (staarrd publiek)
1,5 personen/mz (zittend publiek)

2. Op basis van het aantal uitganqen
aantaluitqanqen

max. aantal aanweziqen

1 uitqanq

max. 99 personen

2 uitqanqen

100 - 499 oersonen

3 uitqanqen

500

-

1000 personen

5 uitqanqen

- 2000 oersonen
2001 - 3000 personen

6 uitqanqen

3001

4 uitqanqen

n + 2 uitqanqen

1001

- 4000 oersonen

(aantal uitqanqen x 1000 minus 2000) Dersonen

De evenementensite en/of de constructie heeft n + 2 uitgangen
indien de b;ezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt waarbij
n het gehele getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000
van de maximale bezetting.

3.

Oo basis van de breedte van de uitgangen

.

Openluchtevenement:
aantal aanwezigen = breedte van de uitgangen x 5 personen/cm

.

Evenement in constructies:
aantal aanwezigen = breedte van de uitgangen x 1 persoon/cm

Indien de tijdelijke inrichtingen of constructies bouwlagen boven het
evacuatieniveau hebben die publiek toegankelijk zijn, moeten deze door vaste
trappen worden bediend.
Voor trappen moet een reductiefactor in rekening gebracht worden conform
de vereisten vermeld in de basisnormen brandveiligheid (K.B. vanT juli 1994
I
en latere wijzigingen).

c.t.2

Het aantal toegelaten personen kan door de organisator zelf vastgesteld
worden.

In praktijk dient er een ondubbelzinnig registratiesysteem aanwezig te zijn dat bp
elk moment kan geraadpleegd worden, Dit aantal kan nooit groter zijn dan het
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maximum aantal toegelaten personen. Het aantal en nuttige breedte van de
uitgangen wordt dan vastgelegd aan de hand van dit aantal toegelaten personen
(vastgelegd door de organisator) en de bepalingen in punten 2 en 3 van punt C.1.1

c.1.3

Het maximaal aantal personen kan door de brandweerdienst worden beperkt
op basis van de risico's.
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C.2

UITGANGEN

c.2.L

Minimumafmetingen van een uitgang
200 cm hoog.

C.2.2

De af te leggen afstand vanaf elk punt binnen een tijdelijke inrichting of een
constructie bedraagt:

/

GANGEN

/

DOORGANGEN

/ gang /doorgang

zijn B0 cm breed en

45 meter tot een eerste uitgang

.

B0 meter tot een tweede uitgang

C.2.3 Uitgangen, doorgangen en gangen leiden veilig en vlot naar een veilige plaats
c.2.4

Elke evenementensite, elke tijdelijke inrichting of elke constructie heeft
minimum 2 uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 personen kan
bedragen.

c.2.5

De uitgangen moeten te allen tijde gemakkelijk en snel te openen zijn.
De uitgangen moeten open gaan in de vluchtzin.
Geen enkele hindernis ter hoogte van de uitgangen mag een belemmering
vormen voor een snelle en vlotte evacuatie,

C.2.6

Rijen gevormd door meerdere inrichtingen (kramen, ...) worden minstens elke
30 m onderbroken door een vrije doorgang van minimaal 1,2 m.

C.2.7

Als de breedte van de evacuatiewegen minder bedraagt dan deze van de
uitgangen, geldt de breedte van de evacuatiewegen voor de bepaling van het
maximaal aantal toegelaten personen,

C.2,8

De uitgangen over de ganse evenemèntensite en in de wanden van
constructies dienen oordeelkundig verspreid te zijn, in tegenover elkaar
gelegen zones.

c.2.9

Uitgangen

c.2.to

Het aantal uitgangen / gangen / doorgangen kan door de brandweer worden
verhoogd op basis van de risico's, de bezetting, de bestemming, de
bereikbaarheid of de inplanting van het evenement.

/

gangen

/

doorgangen moeten volledig vrij zijn.

C.2.L1 Als er op de evenementensite wanden of omheiningen bestaande uit losse of
vaste elementen geplaatst worden, dan moeten steeds de voorwaarden van
de uitgangen gerespecteerd worden.
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C.3

EVACUATIETRAPPEN

c.3.1

Zijn gemakkelijk, vlot en veilig begaanbaar.

c.3.2

Zijn van het rechte type.

c.3,3

Zijn minimum 80 cm breed.

c.3.4

Hebben minimum 2 leuningen, tenzij het de evacuatie ten goede komt dan
volstaat 1 leuning.

c.3.5

Indien de trapbreedte 240 cm of meer bedraagt, dan moet een stevige
middenleuning voorzien worden.

c.3.6

Aantrede van elke trede = minimaal 20 cm,

c.3.7

Optrede van elke trede = maximaal 18 cm.
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c.4

SIGNATISATIE VAN UITGANGEN, NOODUITGANGEN EN
EVACUATIEWEGEN

C.4.1

De plaats van en de richting naar de uitgangen, nooduitgangen en
evacuatiewegen moet aangeduid worden met de reglementaire signalisatie

c.4.2

Dergelijke pictogrammen dienen op een passende hoogte te worden geplaatst
en op wijze dat ze zichtbaar zijn vanuit elke punt van de inrichting. De grootte
van de pictogrammen is aangepast aan de afmetingen van de inrichting en
bedraagt minimaal 20 cm bij 10 cm.

C.4.3

De signalisatie moet goed zichtbaar en leesbaar zijn, zowel bij daglicht als bij
duisternis.
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C.5

VEILIGHEIDSVERLICHTING

C.5.1

Indien de evacuatie niet kan gegarandeerd worden onder daglicht dient
veiligheidsverlichting voorzien te worden, die onmiddellijk en automatisch in
dienst treedt als de stroom uitvalt.

C.5.2

De veiligheidsverlichting moet op voldoende plaatsen aanwezig zijn en moet
voldoende licht geven, zodat de evenementensite gemakkelijk ontruimd kan
worden.

C.5.3

De veiligheidsverlichting moet ten minste gedurende één uur zonder
onderbreking kunnen branden.
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C.6

MELDING

c.6.1

Met het oog op het melden van brand of een ongeval tijdens het evenement
moet op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats het volgende
voorhanden zijn:

. de oproepnummens

van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en
eventuele andere hulpdiensten (bv. EHBO-post van het evenement),

-EN

. duidelijke gegevens over de locatie van het evenement.
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D.

BEREIKBAARHEID VOOR DE HULPDIENSTEN

D,1,1

De voertuigen van de hulpdiensten moeten de evenementensite kunnen

bereiken via toegangswegen met volgende karakteristieken:

.
.
.
.
D.L.2

Minimale vrije breedte: 4m
Minimale vrije hoogte: 4m
Minimale draaistraal: 11m aan de binnenkant
Minimale draaistraal: 15m aan de buitenkant

De toegangsweg moet voldoende draagkrachtig zijn zodat de

brandweervoertuigen met een maximale asbelasting van 13 ton, zonder te
verzinken, er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein
vervormen.
D.1.3

De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde de volgende
constructies kunnen bereiken via een toegangsweg:

. Gebouwen tot 3 bovengrondse

bouwlagen moeten kunnen genaderd worden

tot op een afstand van 60 m of minder.

. Gebouwen met meer dan 3 bovengrondse

bouwlagen en/of met een
bijzonder risico moeten altijd bereikbaar blijven.

.

Aandacht moet besteed worden aan attracties waarbij, ingeval van defect,
personen kunnen komen vast te zitten op een hoogte hoger dan 3 m. Een
opstelplaats van minimum 10 m x 5 m moet hierbij voorzien worden zodanig
dat de ladderwagens van de brandweer deze toestellen rechtstreeks kunnen
bereiken.

D.1.4

De brandweervoertuigen moeten de overige tijdelijke inrichtingen en
constructies voldoende dicht kunnen benaderen.

D.1.5

Mobiliteitsplan dient aangepast te zijn tijdens de volledige duur van het
evenement.
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EI

BRANDBESTRIJDING

E.l

BLUSWATER

E.1.1

De ondergrondse/bovengrondse hydranten dienen steeds vrij en goed
bereikbaar te zijn. Er mag dan ook nieits geplaatst worden op minder dan 60
cm van hydranten.

8.L.2

Aanduidingen van hydranten dienen zichtbaar te blijven.
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8.2

BLUSMIDDELEN

8.2.L

Eén brandblusser conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid dient voorzien te
worden, o.a.

r per begonnen

schijf van 150 mz grondoppervlakte van de constructie(s);

. en in de nabijheid van toestellen of opstellingen die extra brandrisico
houden.

In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen
opleggen.

8.2.2

De blusmiddelen dienen goed verdeeld opgesteld te worden op goed zichtbare
en gemakkelijk bereikbare plaatsen.

E.2.3

De blusmiddelen kunnen gebruikt worden door medewerkers die een taak
hebben in of nabij de plaatsen waar deze opgesteld staan zodat zij kunnen
ingrijpen bij het minste gevaar.

8.2.4

De blusmiddelen worden jaarlijks gekeurd
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E.3

SIGNALISATIE VAN BRAN

E.3.1

De plaats van brandbestrijdingsmiddelen moet aangeduid worden met de
reg lementai re sig nalisatie.

8.3.2

Dergelijke pictogrammen dienen op een passende hoogte te worden geplaatst
en op wijze dat ze zichtbaar zijn vanuit elke punt van de inrichting. De grootte
van de pictogrammen is aangepast aan de afmetingen van de inrichting en
bedraagt minimaal 20 cm bij 10 cm.

E.3.3

De signalisatie moet goed zichtbaar en leesbaar zijn, zowel bij daglicht als bij
duisternis.

ESTRIJDINGSMIDDELEN
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F.

INSTALLATIES, TOESTELLEN EN CONSTRUCTIES

F.1

GASINSTALTATIES

F,1.1

Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan
de regels van goed vakmanschap. Er dient gezorgd te worden voor een goede,
degelijke veduchting.

F.2

GASAFSLUITERS IN HET OPENBAAR DOMETN

F.2.t

De gasafsluiters dienen steeds

F.2.2

Aanduidingen van gasafsluiters dienen zichtbaar te blijven.

F.3

GASFLESSEN, DRUKREGELAARS EN GASSLANGEN

F.3,1

Gasflessen moeten op een veilige manier opgesteld worden en onder andere
tegen omvallen beschermd zijn.

F.3..2

Opslag gasflessen:

vrij en goed bereikbaar te zijn. Er mag dan ook
niets geplaatst worden op minder dan 60 cm van gasafsluiters,

.
F,3.3

Enkel de daghoeveelheid gas per uitgebate inrichting mag aanwezigzijn

Gebruik van gasflessen

. Wanneer

:

een gasfles.(leeg of vol) niet gebruikt wordt, moet de dienstkraan

altijd gesloten zijn,

. Gasflessen mogen niet geplaatst worden nabij kelderopeningen

en/of lager

gelegen delen van een gebouw.

.
.

.
.

Het stockeren van volle of lege flessen, of het gebruik van gasflessen in
lokalen lager dan het straatniveau is niet toegestaan.
Volle en lege recipiënten worden gescheiden bewaard en steeds rechtop en
stabiel geplaatst en beschermd tegen aanrijding of omvallen.
Het volle recipiënt dient voorzien te zijn van een correcte kraanverzegeling,
het lege dient voorzien te zijn van een aanduiding.

Vulling dient te gebeuren in een erkend vulcentrum, bijgevolg zijn de flessen
vooaien van een veiligheidsetiket en de gaskranen dragen een plastiek
zegel.

F.3.4

Drukregelaar:

. Íro€t aangepast zijn aan het gebruikte type gas.
. en moet rechtstreeks op de fles aangesloten zijn.

F,3.5

Slangen:

.

Voor verbruikstoestellen op butaan of propaan mogen enkel geschikte
slangen worden gebruikt die zich in goede staat bevinden en waarvan de
einddatum niet wordt overschreden.
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. Voor de verbinding tussen

drukregelaar en verbruikstoestel mogen enkel
slangen gebruikt worden die uit 1 stuk zijn en waalvan de lengte afgestemd
is op het gebruik,

' Zezijn voozien van door de fabrikant voorgemonteerde koppelstukken
. De slangen dienen aan de uiteinden worden vastgehecht met spanbeugels
op slangpilaren die aangepast zijn aan de diameter.

.

Enkel koperen T-stukken zijn toegelaten

F.4

GASTOESTELLEN

F.4.I

Alle toestellen moeten een CE-keurmerk hebben
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F.5

ELEKTRISCHE INSTATLATIES

F.5.1

De organisator zorgt voor de wettelijke en gekeurde elektrische
verdeelborden waarop tijdelijke inrichtingen kunnen aansluiten

F.5.2

De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de
wettelijke voorschiiften en moeten worden uitgevoerd volgens de regels van
goed vakmanschap.

F.5.3

Alle installaties moeten beschermd zijn tegen weersinvloeden.

F.5.4

Alle toestellen moeten een CE-keurmerk hebben.
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F.6

TIJDELIJKE INRICHTINGEN (TENTEN, KRAMEN, CONTAINERS,
WAGENS, KERMTSATTRACTTES, ...)

F,6,1

tent dient opgebouwd te worden conform de plaatsingsvoorschriften qua
stabiliteit en maximale windbelasting.

F.6.2

Een tijdelijke inrichting wordt gescheiden van gebouwen door een vrije
doorgang van minstens 80 cm breed.

F.6.3

Materialen, gebruikt voor de opbouw en in het bijzonder de inrichting van
tijdelijke inrichtingen (banken, trappen, vloeren, wanden), dienen in een

Een

degelijke staat te worden gehouden.
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F.7
F.7.1

ZITPTAATSEN EN TRIBUNES
Rijen zitplaatsen in een tijdeluke inrichting mogen niet meer dan 10 zitplaatsen per

rij bevatten als er slechts aan één zijde doorgang is. Als er twee doorgangen zijn,
mag een rij 20 zitplaatsen bevatten.
Bij zittribunes in open lucht mag men maximaal 20 zitplaatsen op een rij zetten als
er slechts aan één zijde doorgang is. Als er twee doorgangen zijn mag men
maximaal 40 zitplaatsen op een rij zetten.

F.7.2

Op een tribune en onder een podium- of tribunevloer mogen geen brandbare
materialen, materieel, apparatuur of warmtebronnen worden opgeslagen of
opgesteld.
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F.8

BAK- EN BRAADTOESTETLEN, FRITUURPANNEN, BARBECUES,
WATERKOKERS, GRILT- EN SPITTOESTELLEN

F.8.1

De toestellen moeten zodanig opgesteld worden dat ze niet omgestoten

kunnen worden.
F.8.2

De toestellen moeten geplaatst worden op minstens 120 cm van brandbare

materialen en constructies of er zodanig van worden afgescheiden dat
brandgevaar wordt voorkomen.
F.8.3

De toestellen moeten geconstrueerd zijn volgens de wettelijke voorschriften
en de regels van goed vakmanschap.

F.8.4

De energietoevoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn en manueel afsluitbaar of
afkoppelbaar zijn.

F.8.5 Kooktoestellen

mogen alleen gevoed worden met elektriciteit en gas.
Frituurpannen mogen alleen gevoed worden met elektriciteit.

F,8.6

Voor barbecue zijn per uitzondering ook vaste brandstoffen toegestaan.
Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare aanmaakstoffen verboden.

F.8.7 Een kooktoestel moet beveiligd zijn tegen oververhitting of onverwacht

doven

van de gasvlam.
F,8.8

Elke frituurpan en elk bak- en braadtoestel moet voorzien zijn van een

metalen deksel of er moet een voldoende groot branddeken aanwezig zijn.
F.8.9

Er dient naar gestreefd te worden dat de bak- en braadkramen opgesteld
worden op de voor de brandweer meest toegankelijke plaatsen,

F.8.10 Kookelementen moeten fysisch afgescheiden zijn van het publiek
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F.9

VERWARM TNGSTOESTELLEN, STROOMAGG REGATE N, KOE LMACHTN ES
OF GETIJKWAARDIGE INSTALLATIES EN HUN BRANDSTOFVOORRAAD

F.9.1

De toestellen moeten zodanig opgesteld worden dat ze niet omgestoten

kunnen worden.
F.9.2

De toestellen moeten geplaatst worden op minstens 120 cm van brandbare

materialen en constructies of er zodanig van worden afgescheiden dat
brandgevaar wordt voorkomen.
F.9.3

De toestellen moeten geconstrueerd zijn volgens de wettelijke voorschriften
en de regels van goed vakmanschap.

F.9.4

De energietoevoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn en manueel afsluitbaar of
afkoppelbaar zijn.

F.9.5

Verwarmingselementen moeten fysisch afgescheiden zijn van het publiek.

F,9,6

Verwarmingstoestel of andere technische installaties, waarbij de
verbrandingsgassen in een gesloten ruimte worden geblazen zijn verboden

F.9.7

Alle voorraden vloeibare brandstof dienen op een goed verluchte plaats te
worden gestockeerd:

. buiten het bereik van het publiek
. zodat ze steeds bereikbaar zijn voor de brandweer
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F.10

VERSIERINGEN EN BEKTEDINGEN

F.10.1 Versieringen

. Gemakkelijk

brandbare materialen, als decoratie in of tussen de tijdelijke
inrichtingen, zijn niet toegestaan

.

.
.

Versieringen mogen nergens de vrije doorgang beperken (noch in de
breedte, noch in de hoogte).
De gebruikte materialen mogen bij brand geen aanleiding kunnen geven tot
vlamoverslag naar andere gebouwen, compartimenten of tijdelijke
inrichtingen.

De bevestiging van de vercieringen moet degelijk en volgens de regels van
goed vakmanschap zijn uitgevoerd. De gebruikte koorden of spandraden
moeten met een eenvoudige schaar of kabeltang kunnen doorgeknipt
worden.

F.10.2 Bekledingen die opgehangen en gebruikt worden bij tijdelijke inrichtingen

en

constructies zoals voor daken, horizontale en verticale afscheidingen en
gerelateerde producten zoals vloeren, vloerbekledingen e.d. moeten een
verbeterd brandgedrag hebben.
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G.

OPEN VUUR

G.1

VUURMANDEN

G.1.1

Vuurmanden met een diameter groter dan 60 cm of hoger dan 90 cm zijn niet
toegelaten.

G.t.2

Een vuurmand:

.
.

Íyro€t zodanig worden opgesteld dat ze niet kan worden omgestoten.

Íro€t minstens 3 m van brandbare materialen en van de tijdelijke
inrichtingen en constructies worden geplaatst of er zodanig van worden
afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen

.

Íroêt stabiel worden opgesteld op een ondergrond die bestaat uit
onbrand ba re materialen.

.

.
.
G,1.3

rroêt zodanig worden opgesteld, of afgeschermd, dat onopzettelijk contact
van personen - en in het bijzonder kinderen - met de vuurmand of het vuur
onmogelijk is.
mag niet worden opgesteld in de vrije doorgangen en evacuatiewegen.
is enkel toegelaten in open lucht.

Brandstof:

. enkel onbehandeld,

droog hout of een andere vaste natuurlijke Èrandstof,
zoals steen- of houtskool is toegestaan.

. opslag moet steeds buiten het bereik van het publiek gebeuren.
. opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.

.

het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden, ook voor het aanmaken
van het vuur.

G.t.4

Vuurmanden mogen niet onbeheerd achtergelaten worden.

G.1.5

Aan het einde van de activiteiten moet elke vuurmand worden gedoofd, De
organisator voert een controlerondgang uit om zich ervan te vergewissen dat
alle vuurhaarden weldegelijk gedoofd zijn,
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G.2

GROTE VUURHAARD IN OPEN LUCHT (KAMPVUU&
KERSTBOOMVERBRAN DING OF GELIJKWAARDIG)

G.2.7

Grote vuurhaard:

.

'

.

Een grote vuurhaard is een vuurhaard met een diameter groter dan 60 cm
of een stapeling hoger dan 90 cm.
De stapel brandend materiaal mag nooit hoger zijn dan 2 m.
De ondergrond moet onbrandbaar zijn.

G.2.2

Een vuurhaard met een diameter groter dan

G.2.3

Voorwaarden veiligheidszone grote vuurhaard

.

6 m is verboden
:

Elke grote vuurhaard moet zich op minder dan 60 m bevinden van een

plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

.

Een vuurhaard bevindt zich op voldoende grote afstand van:

.
.

begroeiingen en bebossingen,
een andere vuurhaard,

voorraadstapels,
brandbare materialen, opstellingen, tijdelijke inrichtingen en
gebouwen.

Rondom een grote vuurhaard moet een veiligheidszone vrijgehouden
worden, die op een degelijke manier is afgebakend. In deze zone mag geen
publiek worden toegelaten.
De organisator doet het nodige opdat contact van personen uit het publiek =
en in het bijzonder kinderen - met het vuur niet mogelijk is.

. In de veiligheidszone

moeten steeds, vanaf het ontsteken en tot het doven
van de vuurhaard, minstens twee medewerkers aanwezig zijn die toezicht
houden op de brandhaard, de veiligheidszone en de onmiddellijke omgeving.

G.2.4

Voorwaa rden bra ndstof

.
.

:

Enkel onbehandeld, droog hout of eên andere vaste natuurlijke brandstof,
zoals steenkool of houtskool, is toegestaan.
Een voorraadstapel brandstof met een diameter groter dan 12 m is

verboden.

.

De voorraadstapels moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.

G.2.5

Het gebruik van brandversnellers en van vloeibare brandstoffen is verboden

G.2.6

Blusmiddelen:

. Aan de rand van de veiligheidszone

moeten voldoende brandblussers
conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid aanwezig zijn.

. Langs de rand van de veiligheidszone
. voldoende groot branddeken.

moet er water aanwezig zijn.

G.2.7

Er dient een veiligheidsverantwoordelijke aangesteld te worden.

G,2.8

Er mogen geen vuurhaarden aangestoken of in brand gehouden worden bij
extreme weersomsta nd ig heden.
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G.2.9 Er mogen geen vuurhaarden

onbeheerd worden achtergelaten

G.2,10 Aan het einde van de activiteiten moet elke vuurhaard worden gedoofd met
een overvloedige hoeveelheid water. Tot 1 uur na het doven van de laatste
vuurhaard voert de organisator controles uit om zich ervan te vergewissen dat
alle vuurhaarden weldegelijk gedoofd zijn.
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G.3

SFEERVERLICHTING OP BASIS VAN VERBRANDING

G.3.1 Sfeerverlichting

op basis van verbranding is enkel toegelaten mits een
stabiele vuurvaste opstelling op een onbrandbare ondergrond.

G.3.2

Open vuur is niet toegelatep binnen in tijdelijke inrichtingen en constructies.

G.3.3

Aan het einde van de activiteiten moet elke sfeerverlichting worden gedoofd.
De organisator voert een controlerondgang uit om zich ervan te vergewissen
dat alle vuurhaarden weldegelijk gedoofd zijn,
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G.4

VUURANIMATIE

G.4.1

De activiteiten moeten op voldoende afstand van brandbare materialen,
gebouwen en het publiek plaatsvinden of er zodanig van worden afgescheiden
dat brandgevaar en ongevallen worden voorkomen.

De organisator en de animator doen het nodige opdat contact van personen
uit het publiek met het vuur wordt vermeden.
G.4.2

Het gebruikte materieel moet zijn uitgevoerd volgens de'wettelijke
voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

G.4.3

De brandstofuoorraad ter plaatse:

.

rïro€t beperkt blijven tot het minimum.

'

de opslag moet steeds buiten tijdelijke inrichtingen en constructies, en
buiten het bereik van het publiek gebeuren.

. de opslagplaatsen
G.4.4

moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.

Blusrhiddelen (in de nabijheid van de act):

. minimaal één brandblusser conform EN 3 met minimaal
. voldoende groot branddeken
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H.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN

H.1

MARKT IN OPEN LUCHT

H.1.1

Het advies heeft betrekking op de tijdelijke opstellingen, inrichtingen
(kramen, tenten, containers, wagens of gelijkaardig) en activiteiten die eigen
zijn aan een markt in open lucht.

H.L.2

Voor een markt, opgesteld in kader van een evenement, zijn de'Zonale
richtlijnen houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij
de organisátië Van periodieke màrktên', opgemáákt doór de
hulpverleningszone'Vlaams-Brabant West', van toepassing.

H.1.3

De opstellingen en activiteiten mogen geen hinder vormen voor een vlotte en
veilige ontruiming van de markt, noch van de achterliggende en nabijgelegen
gebouwen; geen gevaar opleveren voor personen en andere particuliere
eigendommen en ze mogen de hulpdiensten niet hinderen.
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H.2

WANDEITNG, TOCHT OF MANTFESTATTES WAARBTJ
SFEERVERLTCHTTNG OP BASrS VAN VERBRANDTNG (KAARSEN,
FAKKETS OF GELIJKWAARDIG) WORDT MEEGEDRAGEN

H.2.7

De organisator moet voor de start van de wandeling, tocht of manifestatie een

veiligheidsbriefi ng geven,
H.2.2

Fakkels op basis van vloeibare brandstof zijn niet toegestaan.

H.2.3

Het aanmaken van de sfeerverlichting moet in open lucht gebeuren.

H.2.4

Tijdens de wandeling, tocht of manifestatie wordt door een medewerker een
branddeken en materiaal voor het verzorgen van kleine brandwonden
meegedragen.

H.2.5

Op de plaats waar de wandeling, tocht of manifestatie wordt gevormd, de
plaatsen waar langdurig wordt haltgehouden, en op de plaats waar ze wordt
ontbonden, moet minimaal één brandblusser conform EN 3 met minimaal 1
bluseenheid aanwezig zijn.

H.2.6

Op de plaats waar de wandeling, tocht of manifestatie wordt ontbonden moet
minstens één bak gevuld met water of zand ter beschikking staan waarin de
sfeerverlichting kan worden gedoofd, en minstens één metalen emmer of
container voorzien van een deksel waarin de resten van de gedoofde
sfeerverlichting kunnen worden verzameld.

H.2.7

Na afloop van de wandeling, tocht of manifestatie moet alle sfeerverlichting
worden gedoofd. De organisator voert een controlerondgang uit om zich ervan
te vergewissen dat alle vuurhaarden weldegelijk gedoofd zijn.
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H.3

VUURWERK

H.3.1

N

iet-professioneel vu u rwerk

.

:

Het afschieten ervan valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de

particulier,

'

Het afsteken van het vuurwerk moet volgens de richtlijnen van de fabrikant
gebeuren.

r Het eventueel gebruikte

materieel mag geen hinder veroorzaken, geen
gevaar opleveren voor brand en moet degelijk beschermd zijn ter
voorkoming van ongevallen.

H.3.2

Professioneel (spekta kel lvu u rwerk

.
.

:

Professioneel vuunruerk mag enkel worden opgebouwd en afgestoken door
een gedi plomeerd vuu rwerkmeester.

Dit vuurwerk, met al zijn toebehoren, en het afschieten ervan valt onder de
p rofessionele vu u rwerkma ker,

vol led ge vera ntwoo rdel ij kheid va n de
i

.

.

Het gebruikte materieel moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke
voorschriften en de regels van goed vakmanschap.
Het afsteken van vuurwerk moet voldoen aan de van toepassing zijnde

richtlijnen en reglementering(en),
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H.4

OPLATEN VAN MET LICHT GAS GEVULDE BALLONNETJES OF
WENSBALLONNEN

H.4,1

Het oplaten van met licht gas gevulde ballonnetjes moet voldoen aan de van
toepassing zijnde richtlijnen en reglementering(en).

H.4.2

Het oplaten van wensballonnen is verboden.

H.4.3

Ballonnen mogen niet met een brandbaar gas gevuld worden.
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r.

ANDERE

I.1.1

Voor de activiteiten en/of tijdelijke inrichtingen die niet beschreven zijn in dit
reglement, kunnen specifieke extra voorwaarden opgelegd worden.
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J.

KEURINGEN EN CONTROLES

J.1

CONTROLE TIJDELIJKE CONSRUCTIES

J.1.1

De technische uitrustingen van het evenement, de tijdelijke inrichtingen en de
constructies moeten worden ontworpen, geplaatst en onderhouden volgens de
regels van goed vakmanschap.

J.I.2

De organisator moet de vereiste bewijzen van keuringen en controles kunnen

voorleggen, alsook eventuele attesten met betrekking tot reactie bij brand en
weerstand tegen brand van de gebruikte materialen en bouwelementen.

wat

controleorgaan
Attest brandklasse tentzeilen +
attest stabiliteit

Tenten

Elektrische laagspanningsinstallatie

:

-

verdeelborden waarop tijdelijke
inrichtingen kunnen aansluiten

EO

5-jaarlijks attest

-

installaties van de tijdelijke
inrichtingen

EO

jaarlijks attest

EO

2-jaa

Mobiele elektriciteitsgroep

Veiligheidsverlichting (indien nodig)

rl

ijks keu ri ngsattest

Test voor aanvang evenement

Foodtrucks:

-

Elektrischeinstallatie
Gasinstallatie

EO

2-jaarlijks attest

EO/EDTC

2-jaarlijks attest

Kermisattractie

bewijs controle installatie

Praalwagens

bewijs periodieke keuring

Brandbestrijdingsm iddelen

BP/B-l

Specifieke installaties en constructies
íoa oodia. tribune...)

jaarlijks nazicht
Controle voor aanvang van het
evenement

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:
GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder

-

EO: erkend organisme
EDTC: externe diehst voor technische controle

BT: bevoegde technicus
BP: bevoegd persoon

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant
onmiddellijk het passend gevolg. geven.
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t.2

CoNTROLE VASTE INRICHTTNGEN (GEBOUW)

J.2.t

De technische uitrustingen van de vaste inrichtingen moeten worden
ontworpen, geplaatst en onderhouden volgens de regels van goed
vakmanschap.

J.2.2

De organisator moet de vereiste bewijzen van keuringen en controles kunnen
voorleggen, alsook eventuele attesten met betrekking tot reactie bij brand en
weerstand tegen brand van de gebruikte materialen en bouwelementen.

Installatie

Controleorgaan

Periodiciteit

(incl. veiligheidsverlichting)

EO

5-jaarlijks

Elektrische hoogspanningsinstal laties

EO

jaarlijks

BP

6-maandelijks

Elektrische iaagspanni ngsinstallaties

Veiligheidsverlichting

-

goede werking

3-maandelijks
(niet gecertificeerd)

Liftinstallatie
(Personenlift)

6-maandelijks

EDTC

(gecertificeerde

firma volgens ISO
9001)

Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof
(verbrandings- en reinigingsattest)

Verwa rm i ngsi nstal latie met gasvorm ge bra ndstof
i

(verbrandlngs- en reinigingsattest)

Alarminstallatie (geen norm)

-

goede werking

Algemene branddetectie-installatie

-

goede werking

(inclusief sturingen zoals zelfsluitende deuren, ...)

Brand bestrijdingsmiddelen
(brandblussers/muurhaspels/automatische blusinstallatie)

Gasinstallatie
(de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen -+ dichtheidsproef)

BT

jaarlijks

BT

2-jaarlijks

BP

jaarlijks

BT

jaarlijks

BT

jaarlijks

BT

5-jaarlijks

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:
GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder

-

EO: erkend organisme
EDTC: externe dienst voor technische controle

BT: bevoegde technicus
BP: bevoegd persoon

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant
onmiddellijk het passend gevolg geven.
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K.

INWERKINGTREDING

Dit reglement treedt in werking op 11 mei 2021"
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