Reglement betreffende het gebruik en reglement van bezetting van de parken,
de groene ruimten en de speelpleinen beheerd door de Stad Brussel.

Hoofdstuk I : Reglement betreffende de parken, de groene ruimten en de speelpleinen
beheerd door de Stad Brussel

Artikel 1 :

Dit reglement is van toepassing op alle bezoekers van de parken, de groene
ruimten en de speelpleinen beheerd door de Stad Brussel.

Artikel 2 :

Behoudens tegenbericht aangeplakt aan de hoofdingangen, zijn de toegangsuren
van de parken, groene ruimten en speelpleinen als volgt :
- van 1 april tot 30 september : 6 uur tot 22 uur ;
- van 1 oktober tot 31 maart :
7 uur tot 21 uur.

Artikel 3 :

Zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen die uit de voorschriften van de
klasserings- en beschermingsbesluiten voortvloeien, kan geen enkele activiteit van
omvangrijke collectieve aard of die welke schade zou kunnen toebrengen aan de
bomen, de grasperken, de struik- of bosmassieven, de wegen, de wandelpaden en
aan de uitrustingen van diverse aard, niet plaatsvinden in de parken, de groene
ruimten en de speelpleinen zonder een afgeleverde vergunning van het College
van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 4 :

Met uitzondering van de voertuigen van de diensten van de Stad Brussel en deze
welke over een vergunning beschikken afgeleverd door het College van
Burgemeester en Schepenen, is geen enkel gemotoriseerd voertuig toegelaten om
in de parken, de groene ruimten en de speelpleinen te rijden of te parkeren.

Artikel 5 :

De snelheid van de gemotoriseerde voertuigen, die verantwoord werden
toegelaten, wordt beperkt tot 5 km per uur over de volledige oppervlakte van de
parken, de groene ruimten en de speelpleinen.

Artikel 6 :

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke voorschriften die van kracht zijn, is het in
de parken, de groene ruimten en de speelpleinen streng verboden :

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

over de omheiningen te klimmen ;
de kinderen zonder toezicht te laten ;
in een tent of in een wagen te kamperen ;
de aanplantingen, nutsvoorzieningen en gebouwen van welkdanige aard
schade toe te brengen of de wegen, de wandelpaden en de lanen te
beschadigen ;
6.5. knoppen en bloemen te komen halen of allerlei planten weg te halen ;
6.6. plaatsen te betreden waarvan de toegang verboden is ;
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6.7. er zich in te laten met spelen of activiteiten, die de buurtbewoners en de
wandelaars kunnen hinderen en de plaatselijke stilte of de rust van de
bezoekers kunnen verstoren en de fauna of de flora te beschadigen ;
6.8. hun huisdieren in de watervlakken, de fonteinen en de vijvers te laten gaan
of zelf deze plaatsen binnen te dringen of er eender welke voorwerpen en
vuilnis in te gooien ;
6.9. met dieren de speelpleinen en de plaatsen te betreden die voorbehouden
zijn voor kinderen voor spel- en sportactiviteiten of deze dieren tot de
vernieling van de speeltuigen, de uitrustingen of de nutsvoorzieningen aan
te zetten ;
6.10. vuur te stoken, behalve op de plaatsen die hiertoe specifiek zijn voorzien ;
6.11. dieren te voederen, behalve op de plaatsen die hiertoe zijn voorzien ;
6.12. voor de ingangen en toegangen van de parken, groene ruimten en
speelpleinen te parkeren ;
6.13. dieren te vangen of te verwonden en de nesten te vernielen met welk middel
ook ;
6.14. de plaatsen die voorbehouden zijn aan welbepaalde spelen voor andere
spelen of met andere doeleinden in gebruik te nemen.
Artikel 7 :

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke voorschriften die van kracht zijn voor de
parken, de groene ruimten en de speelpleinen, is de toelating van het College van
Burgemeester en Schepenen vereist om :
7.1. deze ruimte te betreden met omvangrijke of gevaarlijke voorwerpen of dieren ;
7.2. buiten de fietspaden, de wegen en de verharde wandelpaden te fietsen, met
de autoped te rijden, enz…, met uitzondering van de fietsen voor kinderen
onder de 11 jaar ;
7.3. met honden te wandelen die niet aan de leiband gehouden worden, met
uitzondering van de plaatsen die hiertoe speciaal zijn voorzien ;
7.4. te venten of eender wat te verkopen ;
7.5. eender welke publicitaire actie te voeren weze het door het plaatsen van
commerciële spandoekken, affiches of panelen of door het gebruik van elk
ander middel ;
7.6. in de vijvers of de waterbekkens te vissen;

Artikel 8 :

Het is verboden, op straffe van boete, in de parken, de groene ruimten en de
speelpleinen:
8.1. honden of andere huisdieren hun behoeften te laten doen op andere plaatsen
dan die welke hiertoe speciaal zijn voorzien en de uitwerpselen ter plaatse te
laten;
8.2. vuilnis elders dan in de vuilnisbakken te gooien ;
8.3. over te gaan tot het sluikstorten van voorwerpen of afval ;

Artikel 9 :

Iedere persoon die zou weigeren te gehoorzamen aan de bevelen van de
politieagenten of aan de richtlijnen van de parkwachters of andere beambten van
de Stad, die door het College van Burgemeester en Schepenen gemachtigd zijn,
kan worden uitgezet.

Artikel 10 :

Voor een buitengewone reden en ten uitzonderlijke titel, kan het College van
Burgemeester en Schepenen de toegang tot het park, de groene ruimte, of het
speelplein gedeeltelijk of volledig ontzeggen, of kan het, in het kader van
uitzonderlijke vergunningen, afwijkingen toestaan op dit reglement.
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Hoofdstuk II :

Reglement van bezetting van de parken, de groene ruimten en de
speelpleinen beheerd door de Stad Brussel

1) PRINCIPE

Artikel 1 :

Iedere activiteit van omvangrijke collectieve aard of die welke schade zou kunnen
toebrengen aan bomen, grasperken, struik- en bosmassieven, aan wegen, paden
en uitrustingen van diverse aard, kan niet doorgaan in de parken, de groene
ruimten en de speelpleinen zonder een vergunning afgeleverd door het College
van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 2 :

Het is bepaald dat voor iedere tijdelijke bezetting van een park, een groene ruimte
of een speelplein, de schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en
Schepenen vereist is.

Artikel 3 :

Onder “ tijdelijke bezetting” moet begrepen worden alle activiteiten of plaatsing van
uitrustingen op een deel of het geheel van een park, een groene ruimte of een
speelplein die de toegang van de gewone gebruikers tot de bezette ruimte
onmogelijk maakt voor een bepaalde periode.

Artikel 4 :

Voor iedere film- of beeldopname binnen een park, een groene ruimte of een
speelplein is de schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en
Schepenen vereist.

Artikel 5 :

Iedere tijdelijke bezetting van een park, een groene ruimte of een speelplein is
onderworpen aan een door het College van Burgemeester en Schepenen
vastgesteld algemeen bestek. Dit bestek vormt bijlage II van het huidige
reglement. Dit kan op elk moment worden vervolledigd of gewijzigd door het
College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 6 :

Iedere tijdelijke bezetting van een park, een groene ruimte of een speelplein en
iedere film- of beeldopname die er zou worden gemaakt, worden onderworpen aan
het storten van een bijdrage waarvan het bedrag vastgesteld is volgens de plaats
en de duur van het gebeuren.

Artikel 7 :

Iedere tijdelijke bezetting van een park, een groene ruimte of een speelplein en
iedere film- of beeldopname die er zou worden gemaakt, worden onderworpen aan
het storten van een borgtocht waarvan het minimum bedrag vastgesteld is volgens
de plaats van het gebeuren en de potentiële impact op de omgeving.

Artikel 8 :

Zonder een toelating van het College van Burgemeester en Schepenen zoals
beschreven in artikels 5 en 6, zullen feesten met een strikt privaat karakter, zoals
huwelijken of andere familiale vieringen slechts plaatsvinden binnen de perken van
behoorlijk vergunde concessies en ze zullen niet kunnen gehouden worden in de
openbare delen van de parken, de groene ruimten of de speelpleinen;
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2) INDELING VAN DE PARKEN, GROENE RUIMTEN EN SPEELRUIMTEN

Artikel 9 :

De parken, de groene ruimten en de speelpleinen worden in vier verschillende
categorieën ingedeeld. De lijst met de klassering van de parken, de groene
ruimten en de speelpleinen maakt bijlage I uit van huidig reglement. Deze lijst kan
op elk moment worden aangepast of aangevuld door beslissing van het College
van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 10 :

De bezettingszones voorbehouden aan uitrustingen en aan voetgangers alsook de
toegangen en de door de voegtuigen te gebruiken wegen zijn door het College van
Burgemeester en Schepenen bepaald.

3) TARIEVEN VAN DE VERGOEDINGEN

Artikel 11 :

Het tarief (niet geïndexeerd) van de vergoeding voor de bezetting van parken,
groene ruimten en speelpleinen is als volgt bepaald:
Warandepark
Terkameren Bos
Leopoldpark
Ossegempark
Egmontpark
Meudonpark
Ambiorixsquare
Maria-Louizasquare
Frère-Orbansquare
de Meeûssquare
Jan Jacobsplein
Prins Leopoldsquare
Maalbeekdalhof
Maximiliaanpark
Clementinasquare
Fontainaspark
Hooikaai
Alexander Pouchkineplein
Jan Palfynsquare
Margaretasquare
Verregatpark
Pantsertroepensquare
Andere groene ruimten

5.500 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR
3.500 EUR
3.500 EUR
3.500 EUR
3.500 EUR
3.000 EUR
3.000 EUR
2.500 EUR
2.500 EUR
2.500 EUR
2.500 EUR
2.000 EUR
2.000 EUR
1.500 EUR

De bovenvermelde tarieven komen overeen met een bezettingsperiode ( opbouw
en afbraak inbegrepen ) van 9 kalenderdagen.
Artikel 12 :

De in artikel 9 opgenomen vergoedingen worden met 20% per bijkomende
kalenderdag verhoogd.

Artikel 13 :

Een forfaitaire vergoeding van 700 EUR per dag is vastgesteld voor het draaien
van films en het maken van foto’s met commerciële doeleinden in de parken, de
groene ruimten en de speeltuinen.
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4) VRIJSTELLINGEN

Artikel 14 :

De volgende organisatoren worden van de betaling van de vergoeding voor de
bezetting van de parken, de groene ruimten en de speelpleinen vrijgesteld :
-

de personen van publiek recht, behalve zij die publicitaire, lucratieve of
commerciële acties ondernemen ;

-

de cultus- en onderwijsinrichtingen, de ziekenhuizen en de klinieken, alsmede
de liefdadigheidsinstellingen ;

-

de jeugdverenigingen, de organisaties en verenigingen zonder winstgevend
doel van filantropische, filosofische, sociale, didactische, culturele of sportieve
aard .

5) BORGTOCHT

Artikel 15 :

Onafhankelijk van de betaling van de vergoeding, zal elke tijdelijke bezetting van
een park, een groene ruimte of een speelplein of iedere filmopname of fotosessie
in diezelfde plaatsen onderworpen worden zijn aan de voorafgaande storting van
een borgsom van tenminste 2.000 EUR voor de parken, de groene ruimten en de
speelpleinen van eerste categorie, van 1.500 EUR voor de parken, de groene
ruimten en de speelpleinen van tweede categorie en van minstens 800 EUR voor
de andere parken, groene ruimten en speelpleinen.
Voor de bezettingen, waarvoor noch het monteren van infrastructuren noch het
gebruik van een gemotoriseerd voertuig vereist is, zal enkel een minimum
borgtocht van 25 EUR opgelegd worden.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan het bedrag van de borgtocht
aanpassen volgens de aard, de omvang en de duur van het gebeuren of van de
manifestatie.
De waarborg zal aan de organisatoren na het verloop van de manifestatie
teruggestort worden voor zover alle verplichtingen, voortvloeiend uit het Bestek
voor de bezetting en namelijk die opgelegd in verband met de reinheid van de
plaats en de herstelling van de schade berokkend aan de site, vervuld zijn.
De door de Stad eventueel gedragen kosten ten gevolge van de tijdelijke bezetting
zullen van de borgsom afgetrokken worden vóór de terugbetaling ervan.

6) INVORDERING

Artikel 16 :
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De vergoeding en de borgtocht voor de tijdelijke bezetting van de parken, de
groene ruimten en de speelpleinen is betaalbaar hetzij in speciën bij de
Gemeentekas ten laatste de dag voor de bezetting, hetzij via bankoverschrijving
op de bankrekening van de Stadsontvanger minstens 10 kalenderdagen voor de
manifestatie.
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Het bewijs van de betaling dient verplichtend en ten laatste de dag voor de
bezetting aan de cel Groene Ruimten, Nieuwbrug, 12 te 1000 Brussel te worden
bezorgd.
Artikel 17 :

Indien de bezetting zonder de vereiste toelating gebeurd is, zal de overtreder een
bedrag gelijk aan het tarief van de vergoeding verhoogd met 25 % verschuldigd
zijn en dienen te betalen binnen de acht kalenderdagen volgend op de notificatie
die hem per aangetekend schrijven zal betekend worden.
Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de inning van de verschuldigde bedragen
civiel wettelijk gebeuren. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn hierbij bevoegd.

7) MANIFESTATIE IN EEN GEKLASSEERDE OF IN EEN OP DE BESCHERMINGSLIJST
INGESCHREVEN SITE.

Artikel 18 :

Na goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen en krachtens
de gewestelijke wetgeving voor de bescherming van het patrimonium, de
monumenten en de sites, worden de organisatoren van evenementen of van
manifestaties in de parken, groene ruimten of speelpleinen die geklasseerd zijn of
op de beschermingslijst zijn ingeschreven,
gehouden de voorafgaande
goedkeuring van de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen te
vragen.

7) EINDVOORSCHRIFTEN

Artikel 19 :

Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor iedere
aanvraag voor een tijdelijke bezetting van een park, een groene ruimte of een
speelplein te weigeren, alsook af te wijken van huidig reglement.

Voor eensluidend afschrift :

Brussel,

Door het College :
De Stadssecretaris

Het College :
De Schepen van Groene Ruimten

F. DELEAU

M.-P. MATHIAS
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