
Aankondiging van een auditie voor de artistieke jury om te voldoen 

aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning van 

“straatkunstenaar” op het grondgebied van de Stad Brussel 

Auditie 
Op 08/11/2021 voorziet de dienst Cultuur van de Stad Brussel een auditie voor straatartiesten in het 

kader van het Besluit van de Gemeenteraad van 16/06/2014:Reglement voor straatartiesten, 

#wijziging 

De auditie gaat door aan de dienst Cultuur, Sint-Katelijnestraat 11 te 1000 Brussel tussen 14:00 en 

15:30. Deze auditie is voor straatartiesten die nog niet eerder een vergunning van de Stad Brussel 

hebben ontvangen en geen diploma hebben uit de artistieke sector. 

Belangrijke opmerkingen: 
Enkel niet-versterkte artiesten zullen een vergunning kunnen verkrijgen op het grondgebied van de 

Stad Brussel. 

De vergunning zal geldig zijn voor één maand en een aanvraag tot vernieuwing dient vóór het einde 

van de maand te worden ingediend conform de te volgen procedure die hieronder staat beschreven. 

De straatkunstenaars worden eraan herinnerd om het reglement te respecteren en dat zij zich 

dienen te houden aan de opgegeven plaatsen en tijden.  

Inbreuken op het reglement zullen met administratieve sancties worden bestraft en leiden tot een 

speelverbod tot één jaar op het grondgebied van de stad Brussel. 

 

Hieronder de te volgen procedure voor het verkrijgen van een vergunning 

Als u in het verleden al een vergunning hebt ontvangen: 
Stop dan de volgende documenten in een enveloppe met de vermelding 'straatartiesten': 

• 'Aanvraagformulier voor de vernieuwing van vergunning voor de bezetting van de openbare 
ruimte voor een artistieke activiteit' (te downloaden op de internetsite www.brussel.be) 

• Een pasfoto 

• Voor Belgen en EU-burgers: kopie van uw identiteitskaart 

• Voor niet-EU-burgers en burgers uit niet-Schengenlanden: kopie van uw geldig paspoort, of 
bijlage 3 TER, of een geldige verblijfsvergunning.  

 

De enveloppe geeft u af tussen 14:00 en 15:30 aan een vertegenwoordiger van de artistieke jury of u 

steekt deze in de groene brievenbus voor 08/10/2021 om 09:00 in de brievenbus 'Straatartiesten'. 

 

Indien u nog nooit een vergunning heeft ontvangen: 
 

Indien u in het bezit bent van een diploma uit de artistieke sector: 

Stop dan de volgende documenten in een enveloppe met de vermelding 'straatartiesten': 

• Een kopie van uw artistiek diploma 

http://www.brussel.be/


• Het 'Aanvraagformulier voor de bezetting van de openbare ruimte voor een artistieke 
activiteit' ingevuld (te downloaden op de internetsite www.brussel.be). 

• 1 pasfoto 

• Voor Belgen en EU-burgers: kopie van uw identiteitskaart 

• Voor niet-EU-burgers en burgers uit niet-Schengenlanden: kopie van uw geldig 
paspoort, of bijlage 3 TER, of een geldige verblijfsvergunning  

 

De enveloppe geeft u af tussen 14:00 en 15:30 aan een vertegenwoordiger van de artistieke jury of u 

steekt deze in de groene brievenbus voor 08/11/2021 om 09:00 in de brievenbus 'Straatartiesten'. 

Indien u niet in het bezit bent van een diploma uit de artistieke sector: 

 

• Dan moet u auditie doen (op 08/11/2021 tussen 14:00 en 15:30); latere data en 
tijdstippen worden vooraf gecommuniceerd op de website www.brussel.be/auditie-
straatartiesten. 

• Vul het 'Aanvraagformulier voor de bezetting van de openbare ruimte voor een 
artistieke activiteit' in (te downloaden op de internetsite www.brussel.be). 

• 1 pasfoto. 

• Voor Belgen en EU-burgers: kopie van uw identiteitskaart. 

• Voor niet-EU-burgers en burgers uit niet-Schengenlanden: kopie van uw geldig 
paspoort, of bijlage 3 TER, of een geldige verblijfsvergunning.  

 

Afgifte van de vergunning 
 

De vergunningen worden op dinsdagnamiddag 16/11/2021 tussen 14:00 en 16:00 u afgeleverd. 

U moet ons alle originele documenten kunnen voorleggen waarvan u ons een kopie moest bezorgen.  

 

Enkel volledig en correct ingevulde aanvraagformulieren, met alle vereiste documenten in bijlage, 

worden in acht genomen. 
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