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«     Verordening houdende plaatsing van   
parabolische buitenantennes     »  
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Artikel  1.  De parabolische antennes bedoeld in dit  reglement zijn schotelantennes voor 
privé-gebruik, bestemd voor de ontvangst van televisieprogramma's.

Artikel  2.  Zonder  afbreuk  te  doen  aan  de  schikkingen  van  de  gewestelijke 
stedenbouwkundige verordeningen, een eventueel bijzonder bodembestemmingsplan en een 
eventuele  voormalige  verkavelingsvergunning,  moeten  parabolische  buitenantennes  aan 
volgende voorwaarden voldoen:

1. De  antennes  mogen  noch  de  architecturale  en  esthetische  kwaliteiten  van  de 
gebouwen  waarvoor  ze  gebruikt  worden,  noch  de  residentiële  kwaliteiten  van  de 
aanpalende gebouwen aantasten;

2. De  antennes  moeten  bestaan  uit  doorzichtige  materialen  of  materialen  met  een 
identieke kleur als de dak- of gevelbekleding waarop ze geplaatst worden;

3. De antennes mogen niet geplaatst worden op gevels die grenzen aan elke ruimte die 
voor de bevolking toegankelijk is (straat, voetweg, park, openbare tuin,…);

4. De antennes moeten prioritair op daken geplaatst worden, hetzij:
1. op platte daken mag de afstand van de antenne ten opzichte van 

de dakrand niet minder bedragen dan de maximale hoogte van de 
antenne;

2. op hellende daken moet de antenne op de achterhelling geplaatst 
worden en mag deze niet hoger komen dan de nok;

5. In geval van technische onmogelijkheid, door de aanvrager in de stedenbouwkundige 
aanvraag gestaafd,  mogen  de antennes  eveneens op de  voorhelling  van  het  dak 
geplaatst worden op een afstand van minimum 2 meter van de dakranden;

6. De antennes mogen op de achtergevel geplaatst worden op voorwaarde dat ze de 
residentiële kwaliteiten van de aanpalende gebouwen niet aantasten, vooral wat het 
uitzicht betreft;

7. De antennes moeten op meer dan 60 cm van de aanpalende gebouwen geplaatst 
worden;

8. Elke antenne bevindt zich in een cirkel met een maximale diameter van 1,20 m.  De 
overschrijding van de basis van de antenne ten opzichte van de maximaal toegestane 
cirkel, mag niet groter zijn dan 1 meter;

9. De antennes mogen noch verwijdering, noch beschadiging van de sierelementen van 
de gevel veroorzaken;

10.De antennes mogen in de tuin geplaatst worden wanneer ze door een groenscherm 
aan het zicht worden onttrokken;

11.Bij hoge gebouwen (gevelhoogte van meer dan 21 meter), mogen de antennes noch 
aan de voor-, achter- of zijgevel, noch aan de voor-, achter- of zijdelingse dakrand 
geplaatst worden;

12.Elk gebouw mag slechts over een antenne per verdieping beschikken;
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13.Gebouwen die  verschillende gemengde activiteiten  combineren zoals  een kantoor, 
handelsruimte of hotel moeten een collectieve antenne voorzien;

14.De antennes mogen niet geplaatst worden op het beschermde deel van gebouwen 
bedoeld door artikel 222 van het BWRO;

Artikel 3.  Overtredingen van dit reglement worden bestraft overeenkomstig artikel 300 en 
volgende van het BWRO.
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