
 

Reglement  
Voorschriften voor het plaatsen van schotelantennes 

 
Artikel 1  
Niemand mag zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester 
en schepenen op het grondgebied van de gemeente Schilde schotelantennes plaatsen.  
 
Artikel 2  
Het plaatsen of aanbrengen van schotelantennes is onderworpen aan en dient te beantwoorden aan 
de volgende voorwaarden: 2.1 Plaatsing is enkel toegestaan: 1 Op daken van het hoofdgebouw: a) 
Op platte daken: − Maximum hoogte boven het dakvlak: 2,5 meter; − Minimum afstand tot elk 
gevelvlak (voor-, achter- en zijgevel) en tot de scheimuren = minstens de hoogte van de constructie 
b) Op schuine daken: − Nok evenwijdig met de wegas, dit wil zeggen: plaatsing enkel op het dakvlak 
dat afgewend is van de openbare weg waarbij geen enkel onderdeel zich mag bevinden boven het 
denkbeeldig vlak in buiten het verlengde van het voorste dakvlak; − Nok niet evenwijdig met de 
wegas = plaatsing enkel op het dakvlak dat het minst zichtbaar is vanaf de openbare weg, behoudens 
die gevallen waarin deze opstelling de functionering belemmert, waarbij het hoogste punt van de 
antenne steeds onder de nok van het dak dient te blijven en dient geplaatst te worden op minimum 
4 meter achter de gevel die het dichtst naar de straat gericht is; 2 Aan de achtergevels van de 
hoofdgebouwen: − Geen enkel deel mag zichtbaar zijn vanaf de openbare weg; − Maximum 
uitsprong ten opzichte van het achtergevelvlak 2 meter en begrepen tussen de achtergevel en het 
denkbeeldig verticaal scheidsmuren; − Plaatsing tegen uitspringende delen aan de achtergevel en 
voor venster- en/of deuropeningen is niet toegelaten; 3 Op bestaande bijgebouwen in de strook voor 
binnenplaatsen en tuinen: − Geen enkel deel mag zichtbaar zijn vanaf de openbare weg − Maximum 
hoogte boven het dakvlak = 2,5 meter; − Minimum afstand tot elk gevelvlak en tot de scheidsmuren 
= minstens de hoogte van de constructie; 4 In de strook voor binnenplaatsen en tuinen: − Maximum 
hoogte boven het grondpeil = 2,5 meter − Minimum afstand tot elke perceelsgrens = 1 meter 5 Op 
gebouwen met meer dan 3 verdiepingen mogen alleen schotelantennes voor gezamenlijk gebruik 
geplaatst worden op het dak van het hoofdgebouw. 2.2 Plaatsing niet toegestaan: In geen geval kan 
plaatsing worden toegestaan in de bouwvrije voor- en zijtuinstroken.  
 
Artikel 3  
De vergunningsaanvraag gebeurt volgens de modaliteiten bepaald in het ministerieel besluit van 16 
februari 1971 gewijzigd bij besluit van de Vlaamse executieve van 16 februari 1983.  
 
Artikel 4  
De inbreuken op de bepalingen van onderhavige bouwverordening worden gestraft zoals bepaald in 
de artikelen 64 en volgende van de wet op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw. 
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