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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 8 september 2020

ONDERSTEUNING

10 2020_GR_00224 Zonale politieverordening van de Brandweerzone Vlaams-
Brabant West  - Maatregelen ter preventie van brand en 
ontploffing bij evenementen - aanvulling in de algemene 
politieverordening - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; 
mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Sven 
Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno 
Pirolo; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; de heer 
Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; 
mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Benjamin Swalens; de heer Pascal Saenen

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
Binnen de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West zijn er veel gemeenten die elk een (afzonderlijk) 
politiereglement hebben 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 een zonaal politiereglement 
uitgewerkt en tevens een procedure opgesteld met betrekking tot controle, hercontrole en attestering 
van de publiek toegankelijke inrichtingen.

Na goedkeuring door de zoneraad op zitting van 26 mei 2020 wordt gevraagd aan de 33 
gemeenteraden van de zone om het nieuwe zonale reglement goed te keuren. Tevens wordt 
gevraagd de eventueel bestaande reglementen inzake brandpreventie in te trekken zodat de 
voorschriften in voege kunnen gaan.
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Advies en motivering
De zonale politieverordening van de brandweerzone Vlaams-Brabant West  heeft volgende 
krachtlijnen:

- Inzake toepassingsgebied is geopteerd voor een zo ruim mogelijk toepassingsgebied met 
onderscheid tussen tijdelijk van aard, kleine evenementen zonder bijzondere risico’s en grote 
evenementen. De verordening is niet van toepassing op evenementen in gebouwen waarop specifieke 
reglementering van toepassing is of die 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:

o Evacuatie
 Maximum aantal aanwezigen
 Aantal en breedte van uitgangen
 Signalisatie  en veiligheidsverlichting

o Brandbestrijding

 Bereikbaarheid voor hulpdiensten
 Blusmiddelen

o Gebruik van technische installaties (gas, elektriciteit…)
o 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 externe toelichting is bedoeld voor de organisatoren 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.

Het college geeft volgende begeleidende opdrachten: 

1. De goedgekeurde “ Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en 
bestrijden van brand bij evenementen”, aangevuld met externe toelichtingen te integreren in 
de algemene politieverordening van de stad Halle goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 
februari 2020;

2. In samenspraak met alle betrokken partijen (hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, 
politie  …) een duidelijk, eenduidig handhavingskader uit te tekenen tegen 1 februari 2021 
voor de toepassing van de nieuwe regelgeving vanaf 1 februari 2021.

3. Aan de betrokken diensten om vanaf 1 februari 2021 geen vergunningen meer voor te leggen 
wanneer geen brandveiligheidstattest bekomen werd wanneer dit vereist is.

4. Aan de dienst communicatie om in samenwerking met de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant 
West een communicatie uit te werken naar aanleiding van de invoering van deze zonale 
politieverordening tegen 1 februari 2021.

Juridische gronden
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- De bevoegdheid voor het nemen van politieverordeningen is toegewezen aan de lokale besturen met 
name op basis van artikel 119 en 135 §2  van de nieuwe gemeentewet. Specifiek voor reglementen 
inzake brandveiligheid speelt ook artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van 
brand en ontploffing en betreffende de verplichting van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in 
dergelijke gevallen, die stelt dat de gemeenteraad verordeningen inzake preventie  en ontploffing kan 
uitvaardigen. Ook na de brandweerhervorming blijft dit een bevoegdheid van de gemeenteraden.

- De algemene politieverordening van de stad Halle goedgekeurd in zitting van 25 februari 2020.

- De collegebeslissing van 24 augustus 2020. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing. 

Beleidsinformatie
001 - overig beleid. 

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit alle bestaande aanvullende reglementen inzake brandpreventie voor 
evenementen waarnaar verwezen wordt in artikel 3.6.4 van de algemene politieverordening in te 
trekken vanaf 1 februari 2021.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de ”Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en 
bestrijden van brand bij evenementen”, zoals bij dit besluit gevoegd, goed en neemt ze op in 
aanvullend hoofdstuk 19 (afdeling 2) van de algemene politieverordening van de stad Halle. De 
bepalingen in het aanvullend hoofdstuk 19 treden in werking op 1 februari 2021.

Artikel 3
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van de hulpverleningszone 
Vlaams-Brabant West.

Bijlagen
1. 1_Vraag tot implementatie ZoRe - Brief aan CBS.pdf
2. 5_Zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij 

evenementen.pdf
3. 6_20200526_ZoRe_EVENEMENTEN_met externe toelichtingen.pdf
4. 7_20200526_ZoRe_FAQ.pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


