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Artikel 1.
Het bouwen en gebruiken van een klimmuur in openbare lucht en op een openbare plaats naar aanleiding van
kermissen, schoolfeesten, sportkampen, jeugdbewegingskampen of andere activiteiten is verboden, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de
burgemeester.
Artikel 2.
De aanvraag voor het bouwen en gebruiken van een
klimmuur dient ten minste vijf werkdagen vooraf
schriftelijk te worden ingediend.
De aanvraag moet de volgende inlichtingen bevatten:
1° de volledige identiteit van de verantwoordelijke van
de installatie;
2° de volledige identiteit van de klimmuurmonitor(en).
Bij de aanvraag dient een bewijs van verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid in geval van ongeval
gevoegd te worden.
Artikel 3.
De verantwoordelijke en de klimmuurmonitor(en)
moeten meerderjarig zijn.
De burgemeester heeft het recht om voorafgaand van de
klimmuurmonitor een bewijs van bekwaamheid, zoals
een brevet van een alpinismeschool, te eisen.
Artikel 4.
In de vergunning van de burgemeester worden ten
minste de volgende veiligheidsvoorwaarden opgelegd:
1° De klimmer moet beveiligd worden door middel van
een veiligheidsharnas of een veiligheidsgordel rond
het middel en rond de dijen, bovenaan bevestigd aan
een veiligheidslijn.
2° De veiligheidslijn moet in functie van het gewicht,
de gestalte en bekwaamheid van de klimmer degelijk
instrumenteel en/of manueel gezekerd worden door
geschoold personeel.
3° De klimmuurmonitor ziet toe op de installatie van de
klimmuur en blijft permanent aanwezig bij het gebruik ervan.
4° Niemand mag de klimmuur betreden zonder een
voorafgaande initiatie door de klimmuurmonitor.
5° Het gelijktijdig gebruik van de klimmuur door meer
dan één persoon is verboden, tenzij de muur zodanig
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is gebouwd dat de klimmers bij een eventuele val
elkaar niet kunnen meesleuren.
6° Het gebruik van een klimmuur door een minderjarige die niet begeleid is door een ouder of voogd is
verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege deze laatste(n). Deze schriftelijke toestemming kan blijken uit de ondertekende inschrijving tot bijvoorbeeld een sportkamp voor zover het gebruik van de klimmuur en de eraan verbonden risico's bij de ondertekening door de ouder(s) gekend zijn.
7° Een persoon die een bewezen kennis heeft van eerste
hulp bij ongevallen moet permanent aanwezig zijn
bij het gebruik van de klimmuur.
8° Bij het gebruik van de klimmuur dienen eventuele
toeschouwers op veilige afstand gehouden te worden, bijvoorbeeld door middel van nadarafsluitingen.
Deze afstand mag nooit minder zijn dan de hoogte
van de klimmuur.
Artikel 5.
De burgemeester kan zonder enige vormvereiste en
zonder recht op schadevergoeding bij een ongeval het
verder gebruik van de klimmuur verbieden.
Artikel 6.
Het bouwen en gebruiken van een klimmuur gebeurt op
risico van de verantwoordelijke en onder zijn verantwoordelijkheid. De vergunning van de burgemeester
impliceert geenszins de verantwoordelijkheid van het
gemeentebestuur voor het gebruik van de klimmuur.
Het bouwen en gebruiken van een klimmuur doet voor
het gemeentebestuur geen bijzondere verplichting van
toezicht of bewaking ontstaan.
Artikel 7.
Andere klimactiviteiten, zoals het bierbakklimmen, zijn
verboden.
Artikel 8.
De overtreders van de bepalingen van dit reglement
zullen gestraft worden met gevangenisstraf van één dag
tot zeven dagen en met geldboete van één [euro] tot
vijfentwintig [euro], of met één van die straffen alleen.

KLIMMUREN — POLITIEREGLEMENT
Artikel 9.
Dit besluit zal door toedoen van het college van burgemeester en schepenen bekendgemaakt worden door
aanplakking.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.
Artikel 10.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit
zal aangetekend worden gezonden naar:
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1° de bestendige deputatie van de provincieraad van
Brabant binnen een termijn van 48 uren, voor kennisgeving;
2° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van
Brussel, voor kennisgeving;
de griffie van de politierechtbank van Lennik, voor
kennisgeving.
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