Gemeentereglement betreffende de uitoefening en de organisatie van evenementen van
commerciële aard op het grondgebied van de Stad Brussel
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Titel I
Artikel 1

Definities en toepassingsgebied
Definities

In dit reglement moet worden verstaan onder :
1.
de nieuwe gemeentewet : gemeentewet gecodificeerd door het Koninklijk Besluit 26 juni 1988
en zijn opeenvolgende aanpassingen
2.

de wet van 25 juni 1993: wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten.

3. de wet van 24 juni 2013 : wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

4.

het Koninklijk Besluit van 24 september 2006: Koninklijk Besluit betreffende de uitoefening en
de organisatie van ambulante activiteiten.

5.

het Koninklijk Besluit van 11 maart 2013 : Koninklijk Besluit tot invoering van een elektronische
drager voor de machtigingen ambulante activiteiten.

6.

het algemeen reglement voor de commerciële bezetting van de openbare ruimte: algemeen
reglement voor de commerciële bezetting van de openbare ruimte en retributiereglement
betreffende de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein van de
Stad Brussel, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 21 oktober 2013.

7.

het algemeen politiereglement : algemeen politiereglement van de politiezone BrusselHoofdstad-Elsene
(Raadsbesluit van 7 juli 2014).

8. de braderij : occasionele activiteit ter promotie van de plaatselijke handel, die plaatsvindt in de
openbare ruimte of in een winkelgalerij en waarbij lokale handelaars met een eigen winkelpand,
ambachtslieden en plaatselijke producenten, net als beroepsmatige ambulante handelaars hun
producten te koop aanbieden, in voorkomend geval tegen een verminderd tarief.
9.

de rommelmarkt: occasionele activiteit die plaatsvindt in de openbare ruimte en waarbij nietberoepsmatige verkopers en beroepsmatige handelaars hun producten te koop aanbieden.

10.
de niet-beroepsmatige verkoper : eenieder die goederen te koop aanbied die aan hem
toebehoren en die niet gekocht, vervaardigd of geproduceerd werden met als doel wederverkoop
(bijvoorbeeld zoldercollecties, overschotten…), deze verkopen blijven occasioneel en overschrijden niet
het normale beheer van een privévermogen.
11. de braderij/rommelmarkt : activiteit die bestaat uit een braderij en een rommelmarkt, in eenzelfde
openbare ruimte en op eenzelfde tijdstip en die georganiseerd wordt door eenzelfde organisator.
Bepaalde standplaatsen behoren tot de rommelmarkt en andere standplaatsen behoren tot de
braderij.

12.
de occasionele markt : occasionele activiteit in de openbare ruimte, en waarbij meerdere
ambulante handelaars hun producten te koop aanbieden terzelfder tijd en op dezelfde locatie. Onder
“occasioneel” wordt verstaan een frequentie van maximaal 2 of 3 gevallen per jaar.
13.

de handels-, ambachts-, landbouwbeurs of tentoonstelling van commerciële aard: activiteit die
plaatsvindt in de openbare ruimte, bedoeld om
de economische activiteiten van een
activiteitensector of een afgebakend geografisch gebied bekendheid te geven, en waarbij handelaars,
ambachtslieden, landbouwers, fokkers of producenten die aansluiten bij de door de activiteit gedekte
sector of thema, alsmede belangengroepen die hen verdedigen mogen deelnemen; het promotioneel
aspect heeft voorrang op de verkoop.

14.
het evenement : term die ofwel een braderij, ofwel een rommelmarkt, ofwel een
braderij/rommelmarkt, ofwel een occasionele markt ofwel een handels-, ambachts-, of landbouwbeurs
ofwel een tentoonstelling van commerciële aard omvat.
15.
de standplaats : een afgebakende ruimte binnen het evenement, bestemd voor de verkoop, het
te koop aanbieden of het uitstallen met het oog op verkoop van goederen of diensten.
16.
De exposant : niet-beroepsmatige verkoper, sedentaire handelaar, ambachtslied, producent of
ambulante handelaar die producten te koop aanbiedt op een standplaats in het kader van een evenement.
17.
De sedentaire handelaar: handelaar die zijn activiteit uitoefent op een vast adres, dit in
tegenstelling tot een ambulante handelaar.
18.
de bezoeker : eenieder die zich naar een evenement begeeft, met of zonder doel de aankoop van
goederen of diensten bij exposanten met uitzondering van de exposanten.
19.

de organisator : de natuurlijke of rechtspersoon die een evenement organiseert op het
grondgebied van de Stad Brussel.

20.
de ambtenaar van de Stad : eenieder behorende tot de administratie van de Stad Brussel,
aangesteld voor de controle op de naleving van de verplichtingen van de organisator van een evenement.
21. het College : College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel
Artikel 2

Toepassingsgebied

Onderhavig reglement is van toepassing op braderijen, op rommelmarkten en op
braderijen/rommelmarkten die georganiseerd worden op het grondgebied van de Stad Brussel, alsmede
op occasionele markten en op handels-, ambachts- of landbouwbeurzen en andere tentoonstellingen van
commerciële aard.

Zijn niet inbegrepen in het toepassingsgebied van onderhavig reglement; de wekelijkse of dagelijkse
markten, die onder een specifiek gemeentereglement vallen en de evenementen georganiseerd in andere
privéruimtes dan winkelgalerijen.

Titel II
Artikel 3

Vergunning
Principe van de voorafgaande goedkeuring

De organisatie van elk evenement is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de
Burgemeester die deze bevoegdheid kan delegeren aan de Schepen die bevoegd is voor handel.
Artikel 4

Voorwaarden tot verkrijging van de vergunning

Om de vergunning te verkrijgen voor het organiseren van een evenement moet de organisator een
aanvraag indienen bij de Cel Events van de Stad Brussel door middel van een specifiek formulier,
beschikbaar op de website van de Stad Brussel, en dit ten minste 6 weken voor het evenement.
Naast de documenten die in bovenvermeld formulier gevraagd worden, moet deze aanvraag vergezeld
zijn van de volgende bijkomende elementen:
a. een gedetailleerd plan van de openbare ruimte die wordt ingenomen door het evenement,
waaronder alle standplaatsen, hun nummering en hun afmetingen,
b. een schriftelijke steunbetuiging van een belangrijk aantal handelaars en bewoners van de wijk
waar het evenement zal plaatsvinden of een steunbetuiging van de handelaarsvereniging of het
buurtcomité, indien dat er is.
Het aanvraagformulier geeft de organisator eveneens de mogelijkheid om een aanvraag bij de
stadsdiensten in te dienen om materiaal te lenen.
Artikel 5

Voorwaarden tot toekenning van de vergunning

Elke aanvraag van een vergunning voor een evenement wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de
Burgemeester die deze bevoegdheid kan delegeren aan de Schepen die bevoegd is voor handel. De
organisator zal in kennis gesteld worden van de beslissing per elektronische post en/of per brief.
De Burgemeester of de gedelegeerde Schepen behoudt zich het recht voor om de vergunning voor de
organisatie van een evenement te weigeren.
De Burgemeester of de gedelegeerde Schepen kan eveneens als voorwaarde voor zijn toestemming de
naleving van bijzondere bepalingen stellen.
Artikel 6

Geldigheidsduur van de vergunning

De toestemming van de Burgemeester of de gedelegeerde Schepen is geldig voor de gehele duur van het
evenement, zoals bepaald op de beslissing van vergunning, en kan een periode bestrijken van een tot

meerdere opeenvolgende dagen. Deze vergunning is slechts geldig voor een enkele editie en doet geen
afbreuk aan de afgifte van een vergunning voor de eventuele daaropvolgende edities.
Artikel 7

Geografische zone van de vergunning

De organisator kan het evenement slechts organiseren op de oppervlakte aangegeven op het plan dat
bijgevoegd is bij de vergunningsaanvraag. Alle uitoefening van commerciële activiteiten in de openbare
ruimte is verboden buiten de door de organisator toegewezen en door de Stad Brussel goedgekeurde
standplaatsen.
De Burgemeester of de gedelegeerde Schepen behoudt zich het recht voor om de vergunde oppervlakte
van het evenement te verminderen. In dit geval zal een nieuwe plan ingediend worden door de
organisator.
Artikel 8

Exposanten en toegestane activiteiten

(a) Exposanten en toegestane activiteiten op een standplaats van een rommelmarkt
§1. Worden uitsluitend toegelaten om een standplaats in te nemen op een rommelmarkt :
-

niet-beroepsmatige verkopers,
ambulante handelaars, binnen de grens van maximaal 10% van de standplaatsen.
erkende instellingen zonder winstoogmerk.

§2. Op standplaatsen ingenomen door niet-beroepsmatige verkopers mogen slechts goederen verkocht
worden die aan hen toebehoren en die niet gekocht, vervaardigd of geproduceerd werden met het oog
op wederverkoop.
Op deze standplaatsen zijn de volgende producten verboden:
- nieuwe producten ;
- farmaceutische producten, verdovende middelen en geneeskrachtige planten ;
- medische of orthopedische toestellen ;
- optische apparatuur met corrigerende werking voor de gezichtsscherpte;
- wapens en munitie ;
- levensmiddelen ;
- levende dieren (natuurlijke huiden en bont).
- voorwerpen van religieuze of pornografische aard
(b) exposanten en toegestane activiteiten op een standplaats van een braderij
§1. Worden toegelaten een standplaats in te nemen op een braderij; sedentaire handelaars,
ambachtslieden, producenten, ambulante handelaars, foorkramers of verenigingen die deze beroepen
vertegenwoordigen of erkende instellingen zonder winstoogmerk.
§2. Op een standplaats van een braderij is de verkoop van alle productsoorten toegestaan, met
uitzondering van voorwerpen van religieuze of pornografische aard.

(c) exposanten en toegestane activiteiten op een standplaats van een occasionele markt
§1. Worden toegelaten een standplaats in te nemen op een occasionele markt: uitsluitend ambulante
handelaars, alsmede erkende instellingen zonder winstoogmerk.
§2. Op een standplaats op een occasionele markt is de verkoop van alle productsoorten toegestaan, met
uitzondering van voorwerpen van religieuze of pornografische aard.
(d) exposanten en toegestane activiteiten op een standplaats van een handels-, ambachts-,
landbouwbeurs of op een tentoonstelling van commerciële aard
§1. Worden toegelaten een standplaats in te nemen op een handels-, ambachts-, landbouwbeurs of een
tentoonstelling van commerciële aard: van handelaars, ambachtslieden, fokkers, landbouwers en
bedrijven die diensten verlenen in verband met het onthaal van bezoekers.
§2. Op deze standplaatsen is de verkoop van alle productsoorten toegestaan, met uitzondering van
voorwerpen van religieuze of pornografische aard, en op voorwaarde dat de promotionele activiteit
voorrang krijgt op de zuivere verkoop (behalve diensten in verband met het onthaal van bezoekers)..
(e) Bijzondere bepalingen voor standplaatsen voor verkoop van levensmiddelen
§1. De verkoop van levensmiddelen wordt alleen toegestaan mits naleving van alle wettelijke en
reglementaire voorschriften.
De verkoop van alcoholhoudende dranken is verboden.
Het barbecueën van welke aard ook is verboden.
§2. Horecazaken die een terrasuitbreiding willen plaatsen in het normale verlengde van hun vestiging
tijdens het evenement moeten de organisator op voorhand hiervan op de hoogte brengen en de
regelgeving die van toepassing is op de horecasector naleven.
De organisator mag geen staanplaats creëren op de uitbreidingszone van het terras.
Deze uitbreiding moet opgenomen worden op het plan van het evenement.
Artikel 9

Intrekking van de vergunning

De Burgemeester of de gedelegeerde Schepen behoudt zich het recht voor om een reeds toegekende
vergunning in te trekken of te veranderen indien, in de weken voorafgaand aan het evenement, nieuwe
gegevens hem/haar ter kennis worden gebracht :
-

Die een nieuw of ernstig risico voor de veiligheid van personen inhouden
Die een geval van overmacht aantonen
Die aantonen dat de organisator niet in staat is om de bepalingen van dit reglement of van het
algemeen politiereglement na te leven

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of schadeloosstelling en intresten bij
de Stad Brussel.

Titel III

Verplichtingen van de organisator

Hoofdstuk 1
Artikel 10

Financiële verplichtingen

Principe van de retributie

De organisatie van een evenement houdt de betaling van een retributie in op grond van de commerciële
bezetting van de openbare ruimte. Deze retributie wordt berekend pro rato het aantal ingenomen
standplaatsen tijdens het evenement.
Artikel 11

Inning van de retributie

Enkel de organisator van het evenement is retributie verschuldigd voor de door de Stad aan hem ter
beschikking gestelde standplaatsen. Hij kan deze retributie aan de individuele exposanten doorrekenen
en het daarmede overeenkomende bedrag innen naar zijn keuze (in contanten, via overschrijving, via
elektronische betaling, etc). Hij heeft de plicht om een kwitantie van betaling te verstrekken aan iedere
exposant.
Artikel 12

Bedrag van de retributie

Het verschuldigd bedrag wordt berekend op basis van de lijst van exposanten, geactualiseerd op de dag
van het evenement en doorgegeven door de organisator de dag zelf in de handen van de stadsambtenaar,
behoudens andere instructies, en door onderstaande tarieven toe te passen :
-

-

Voor elke standplaats ingenomen door een sedentaire handelaar die beschikt over een
handelsruimte binnen de zone van het evenement : geen retributie voor de Stad.
Voor elke standplaats ingenomen door een ambulante handelaar of door een handelaar die niet
beschikt over een handelsruimte binnen de zone van het evenement : de prijs wordt vastgesteld
op 50 EUR.
Voor elke standplaats ingenomen door een niet-beroepsmatige verkoper die binnen de zone van
het evenement woont wordt de prijs vastgesteld op 5 EUR.
Voor elke standplaats ingenomen door een niet-beroepsmatige verkoper die buiten de zone van
het evenement woont wordt de prijs vastgesteld op 8 EUR.

Artikel 13

Voorschriften inzake de betaling van de retributie

§1.
De Stadsontvanger verstuurt op de eerste dag van de maand volgend op het plaatsvinden van
het evenement, een verzoek tot betaling aan de organisator, die nadien over een periode van 15
werkdagen beschikt om het bedrag te storten aan de Stad Brussel op het rekeningnummer n° IBAN BE 66
0910 1193 2443.
§2.
In geval van niet-betaling binnen de 15 dagen volgend op het verzoek tot betaling, verstuurt de
Ontvanger een eenmalige herinnering tot betaling aan de schuldenaar die hem verzoekt de betaling te
verrichten binnen de 10 dagen, te rekenen van de datum van de aanmaning.
§3.
In geval van niet-betaling binnen de 10 dagen volgend op de eenmalige herinnering, verstuurt de
Ontvanger een aanmaning aan de schuldenaar die hem verzoekt om zijn schuld te voldoen binnen de 5

dagen, te rekenen van de datum van de aanmaning. De Ontvanger past, overeenkomstig het
Collegebesluit van 26 februari 2015, administratieve kosten van 25,00 € toe.
§4.
Indien binnen de 5 dagen volgend op de aanmaning, de schuldenaar nog steeds niet betaald heeft,
stelt de Ontvanger een dwangbevel op dat wordt voorgelegd aan het College binnen de 10 dagen volgend
op de vervaldag van de aanmaning. Het dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het
College. De gerechtsdeurwaarder betekent het dwangbevel per exploot, binnen de 5 dagen volgend op
de datum van ontvangst van het verzonden dwangbevel door de Ontvanger.

Hoofdstuk 2
Artikel 14

Verplichtingen inzake de identificatie van exposanten

Prospectie

§1. Het publiek en de kandidaat-exposanten worden door de organisator zelf ingelicht over de organisatie
van het evenement, de data, de periode en de reservatiemodaliteiten.
§2. Wat betreft de braderijen, de rommelmarkten en braderijen/rommelmarkten, moet de organisator in
de eerste plaats de bewoners en de handelaars die zich in de zone bevinden van het evenement een
standplaats aanbieden, alvorens het aanbod te verspreiden bij een breder publiek.
Artikel 15

Inschrijving van exposanten

§1. Voor een handels-, ambachts-, landbouwbeurs of tentoonstelling van commerciële aard en
occasionele markten moeten de exposanten zich op voorhand inschrijven bij de organisator volgens de
reserveringsmodaliteiten door de organisator meegedeeld.
§2. Voor braderijen, rommelmarkten en braderijen/rommelmarkten, heeft iedere exposant de
mogelijkheid om zich ofwel op voorhand in te schrijven bij de organisator volgens de
reserveringsmodaliteiten door de organisator meegedeeld ofwel de dag van het evenement zelf
afhankelijk van de overblijvende beschikbare standplaatsen.
Om de inschrijvingen ter plaatse te vergemakkelijken, moet iedere braderij, rommelmarkt of
braderij/rommelmarkt van meer dan 50 exposanten over een centraal punt beschikken binnen de
perimeter van het gebeuren waar exposanten zich kunnen inschrijven of zich informeren gedurende de
gehele duur van het evenement (bijvoorbeeld een tent of een handelspand). Voor braderijen of
rommelmarkten die minder dan 50 exposanten tellen, moet de organisator of diens medewerker
aanwezig zijn op de locatie en gemakkelijk herkenbaar zijn voor alle exposanten.
Artikel 16

Informeren van exposanten

Na inschrijving van een exposant voor een evenement, is de organisator verplicht om de exposant een
standplaatsnummer te geven, een kwitantie tegen de betaling van zijn standplaats en instructies, die ten
minste moeten bestaan uit:
-

het begin- en einduur van het evenement,
de herhaling van verplichting om de verkeersvoorschriften na te leven tijdens het lossen en laden
van goederen,

-

-

het herinneren aan de verplichting om steeds een vrije doorgang te behouden voor voertuigen
van hulpdiensten in de zone van het evenement en de vrije doorgang voor voetgangers op het
voetpad te vrijwaren,
de richtlijnen inzake de openbare netheid en sancties bij het achterlaten van vuilnis,
het herinneren aan de verplichting om zich te identificeren door middel van een bord zoals
gespecifieerd in artikel 18 hieronder.

Artikel 17

Telling van exposanten

De organisator houdt een lijst van exposanten actueel, opgesteld op basis van de opgenomen nummering
in het plan dat bijgevoegd is bij de vergunningsaanvraag en volgens het in bijlage opgenomen model. Deze
lijst moet de identiteit en de volledige gegevens (achternaam, voornaam en postadres) van alle
exposanten bevatten en aangeven of het gaat om niet-beroepsmatige verkopers, handelaars die een
handelsruimte hebben binnen de zone van het evenement, of om handelaars met een handelsruimte
buiten de zone van het evenement.
De organisator is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die op de lijst staan.
De organisator is verplicht om, per e-mail en ten laatste 2 dagen voor de aanvang van zijn evenement, de
lijst van reeds ingeschreven exposanten te communiceren aan de Cel die verantwoordelijk is voor de
commerciële animatie. Eens de inschrijvingen beëindigd moet de volledig geactualiseerde lijst
doorgegeven worden aan de ambtenaar van de Stad die aanwezig is op de dag van het evenement,
behoudens andersluidende instructies.
Artikel 18

Identificatie van exposanten tijdens het evenement

Exposanten die beroepsmatige verkopers zijn of verenigingen die hen vertegenwoordigen moeten
gedurende de hele duur van het evenement hun hoedanigheid herkenbaar maken door middel van een
leesbaar bord, duidelijk zichtbaar geplaatst op de standplaats, en die de gegevens vastgelegd in artikel 21
van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 vermeldt:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk
persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon
waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
2°
de
firmanaam
en/of
de
benaming
van
de
onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel;
en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen of een identificatie die deze
vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat.
De verplichting tot identificatie zoals vastgelegd in voorgaande alinea is niet van toepassing op handelaars
die voor hun vestiging verkopen, evenmin op niet-beroepsmatige verkopers.
Artikel 19

Verbod op onderverhuur

De standplaatsen mogen niet onderverhuurd worden aan andere exposanten. De exposant moet zijn
standplaats(en) persoonlijk uitbaten en mag zijn uitbating niet overdragen op een andere fysieke of

morele persoon. De ambtenaar van de Stad zal de Politie vragen om over te gaan tot de uitsluiting van
iemand die niet overeenstemt met de standhouder opgenomen op de lijst die door de organisator werd
opgemaakt.

Hoofdstuk 3
Artikel 20

Verplichtingen inzake de logistieke omkadering

Verantwoordelijkheid

De organisator is verantwoordelijk ten opzichte van derden en de Stad Brussel voor gevolgen van allerlei
aard die rechtstreeks voortvloeien uit zijn organisatie en uit de praktijken van diens medewerkers. Hij
wordt dus verplicht een verzekering « burgerlijke aansprakelijkheid » af te sluiten die ongevallen dekt.
Desbetreffende stukken moeten worden vertoond op eenvoudig verzoek van een ambtenaar van de Stad
en voor elke inname van de locatie.
De Stad Brussel neemt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de inname van standplaatsen
op het evenement en stelt zich niet aansprakelijk in geval van diefstal of schade aan tentoongestelde
voorwerpen en goederen.
Artikel 21

Taken van de organisator

De organisator is verantwoordelijk voor het waarborgen van de logistiek tijdens het evenement. Dit omvat
met name:
- Het opzetten van eventuele veiligheidsvoorzieningen (ingangsrijstrook);
- Het opzetten van, waar nodig visuele elementen ter promotie of animatie;
- De plaatsing van vuilnisbakken, kramen, dranghekken, ongeacht of deze materialen worden
voorzien door de organisator of geleverd door de stadsdiensten;
- Contacten met de politie voor de verwijdering van voertuigen of van particuliere obstakels op het
terrein van of in toegangswegen naar het evenement die in strijd zijn met de gemeentelijke
parkeerreglementen;
- De plaatsing van exposanten volgens de uurroosters, de afmetingen en de overeengekomen
standplaatsen ;
- De aansluiting aan het water- of elektriciteitsnet indien nodig.
Artikel 22

Beschikbaar stellen van voldoende personeel

§1. De organisator zet enerzijds voldoende personeel in om het goed verloop van het evenement te
waarborgen en anderzijds een interface met de stadsdiensten.
Het aantal exposanten bepaalt het voldoende aantal personen :
-

minder dan 50 exposanten:
tussen 50 en 100 exposanten :
tussen 100 en 200 exposanten:
tussen 200 en 300 exposanten :
meer dan 300 exposanten :

organisator
organisator + 1 persoon
organisator + 2 personen
organisator + 3 personen
organisator + 4 personen

§2. Het door de organisator ter beschikking gestelde personeel kunnen ofwel vrijwilligers ofwel
bezoldigde personen zijn. Zij zijn herkenbaar aan hun reflecterende veiligheidshesjes en vervullen de rol
van informatieverstrekkers voor alle exposanten.
§3. In geval van tramverkeer in de zone van het evenement, verbindt de organisator zich ertoe om,
bovenop de hierboven beschreven middelen, een voldoende aantal personen te voorzien die
verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de veiligheid van bezoekers in de nabijheid van het
tramverkeer.
Artikel 23

Plaatsing van exposanten

§1. Een toegangsroute aan de zone van het evenement wordt bepaald door de organisator en deze moet
worden nageleefd door de exposanten.
§2. De organisator verbindt zich ertoe de exposanten eraan te herinneren dat ze ten laatste op het
moment van de opening van het evenement hun producten moeten uitstallen en hun voertuig uit de
evenementzone moeten verwijderen. Het is strikt verboden om een voertuig te parkeren binnen de zone
van het evenement tijdens het evenement, op straffe van verwijdering door de politiediensten, op risico
en op kosten van de houder van het voertuig.
§3. De organisator treft alle maatregelen opdat de toegang tot de omliggende woningen steeds mogelijk
blijft.
Artikel 24

Vertrek van exposanten

§1. De organisator verbindt zich ertoe dat de exposanten en hun koopwaar de zone van het evenement
verlaten, ten laatste een uur na het einde van het evenement.
§2. Na het vertrek van de exposanten, is de organisator verplicht ter plaatse te blijven om met de
ambtenaar van de Stad een stand van zaken van het terrein en van het eventueel achtergelaten vuilnis na
het evenement op te stellen. De verantwoordelijke exposanten worden geïdentificeerd op basis van de
telling die verstrekt wordt door de organisator.
§3. De organisator zal, binnen de 24 uur na het einde van het evenement, alle visuele elementen die ter
promotie of animatie opgezet werden in de openbare ruimte verwijderen.

Hoofdstuk 4
Artikel 25

Verplichtingen inzake het respect voor de openbare ruimte

Naleving van het algemeen politiereglement

§1. Naast de verplichtingen gespecifieerd in dit reglement, is de organisator verplicht het Algemeen
politiereglement en de reglementen van de Stad Brussel integraal na te leven en er de exposanten aan te
herinneren.
§2. Zowel de organisator als de exposanten moeten zich onderwerpen aan de bevelen van de politie en
van de hiertoe gemachtigde ambtenaren van de Stad.

Artikel 26

Naleving van de openbare netheid

De organisator verbindt zich ertoe om de verplichtingen inzake de openbare netheid na te leven en er de
exposanten aan te herinneren, overeenkomstig artikel 142 van het Algemeen politiereglement.
Het evenement en zijn directe omgeving moeten volstrekt proper gehouden worden gedurende de hele
duur van het evenement.
Aan het einde van het evenement ziet de organisator toe op het wegnemen en de ontruiming van alle
vuilnis door exposanten. Geen vuilnis of verpakking mag worden achtergelaten op de locatie van het
evenement, op straffe van administratieve boetes.
Artikel 27

Verplichting tot waardige houding

De organisator en de exposanten mogen geen onwaardig gedrag vertonen tijdens het evenement, dat
afbreuk zou doen aan het imago van het evenement en aan het goede verloop ervan. Hiermee wordt met
name bedoeld: agressief, neerbuigend of discriminerend gedrag jegens andere exposanten of jegens
klanten of jegens de ambtenaren van de Stad. Wordt eveneens bedoeld: de aantasting van de presentatie
van de stands.
De Politie kan overgaan tot de uitsluiting van iemand die deze verplichting niet nakomt.
Artikel 28

Verbod op het aanbieden van kansspelen

Behalve voorafgaande en schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid betreffende ophalingen en
tombola’s is alle activiteit die geldspelen omvat zoals loterijen, tombola’s of elk ander kansspel strikt
verboden overeenkomstig artikel 1 van de wet van 31 december 1851 op de loterijen en de wet van 7 mei
1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
Artikel 29

Naleving van de rust

§1.
De organisator ziet erop toe dat de rust van bewoners niet verstoord wordt in de zone van het
evenement.
§2.
De organisator is derhalve verantwoordelijk voor de naleving door de exposanten van artikel 33
van het algemeen politiereglement, dat de volgende activiteiten in de openbare ruimte verbiedt
behoudens voorafgaande toelating van de Stad Brussel:
-

zang-, instrumentale of muziekoptredens en/of -uitvoeringen
het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven
produceren of reproduceren;
parades en kermismuziek;
andere optredens of activiteiten van artistieke, divinatorische of esoterische aard.

§3.
Aldus is de verspreiding van muziek, al dan niet versterkt, of het gebruik van elk andere
geluidsuitvoering onderworpen aan het verkrijgen van een voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Burgemeester.
§4.
-

Het is tevens verboden voor de houder van de standplaats om :
Te roepen of de aandacht van bezoekers op hem te vestigen door lawaai te maken;
De bezoekers of andere exposanten lastig te vallen;

-

Zijn standplaats te verlaten om zijn koopwaar aan te prijzen, te koop aan te bieden of om reclame
te maken.

Artikel 30

Bescherming van de openbare ruimtes en uitrustingen

§1. De organisator ziet erop toe dat de exposanten alle noodzakelijke maatregelen nemen om alle schade
aan de openbare weg en aan publieke eigendommen te vermijden.
§2. Het is nadrukkelijk verboden wagens of enig ander voorwerp vast te hechten aan de openbare weg,
aan de bomen, verlichtingspalen, verkeerstekens of op elk ander goed van het publieke domein zonder
hiervoor voorafgaande en uitdrukkelijke toelating te hebben, op straffe van sancties.

Titel IV
Artikel 31

Controles en sancties
Controles

§1. Het stadspersoneel kan ten allen tijde het goede verloop van het evenement controleren via
onaangekondigde bezoeken, georganiseerd door de dienst Handel of Openbare Netheid, of door de
politiediensten.
Tijdens de controles ter plaatse, zijn de organisator en de exposanten verplicht om de vrije doorgang te
waarborgen aan het stadspersoneel of de politiediensten, en om alle documenten die betrekking hebben
op het verloop van het evenement te verstrekken.
§2. De stadsdiensten kunnen eveneens aan de hand van stukken de juistheid onderzoeken van de door
de organisator en de exposanten verstrekte informatie, met name wat betreft de machtigingen als
werkgever, de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of de verblijfplaats.
§3. De daartoe gemachtigde ambtenaren van de Stad of de politiediensten kunnen een proces-verbaal
opmaken in geval van een vaststelling van een inbreuk tijdens een controle.
Artikel 32

Sancties van toepassing op de organisator

§1.
Overeenkomstig het algemeen politiereglement en met inachtneming van de wet van 24 juni
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, kan de bevoegde instantie de volgende
sancties opleggen aan de organisator :
-

opschorting of intrekking van de reeds toegekende vergunning, indien een inbreuk/inbreuken
wordt/worden vastgesteld voor of tijdens het houden van het evenement;

-

administratieve boete.

§2. De Burgemeester of de gedelegeerde Schepen behoudt zich het recht voor om geen vergunning toe
te kennen voor een toekomstige editie indien inbreuken op dit reglement of op het algemeen
politiereglement werden vastgesteld.

§3. De Burgemeester of de gedelegeerde Schepen behoudt zich het recht om, in geval van herhaaldelijke
inbreuken, aan de organisator alle vergunningen tot organisatie van een evenement in de openbare
ruimte permanent te weigeren.
Artikel 33

Maatregelen van toepassing op exposanten

§1. Naast de sancties waarin het algemeen politiereglement voorziet, zijn de kosten voor de schoonmaak
en het herstel van de staat van de locatie voor de rekening van de exposant bij wie de inbreuk werd
vastgesteld door de ambtenaar van de Stad, op basis van het plaatsingsplan, overeenkomstig het
taksreglement op onburgerlijk gedrag op het gebied van Openbare Netheid van 1 december 2014.
§2. De ambtenaar van de Stad, aanwezig op het ogenblik van het evenement, kan de Politie vragen elke
exposant uit te wijzen die de activiteiten, de data of de toegelaten zone niet naleeft.
§3. De Burgemeester of de gedelegeerde Schepen behoudt zich het recht voor om de deelname te
weigeren aan een exposant die schuldig is aan een of meerdere inbreuken op dit reglement tijdens een
voorgaand evenement van gelijke aard tijdens de termijn van 24 maanden die het evenement voorafgaat.

Titel V
Artikel 34

Slotbepalingen
Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking de vijfde dag volgend op de dag van publicatie voor de Stad Brussel.
In afwijking van het bovenstaande zullen de bepalingen bettreffende de financiële verplichtingen van Titel
III, Hoofdstuk 1, pas vanaf 1 januari 2017 van toepassing zijn.
Artikel 35

Opheffing van het vorige reglement

Bij de inwerkingtreding van dit reglement, worden de bepalingen betreffende braderijen en
rommelmarkten en occasionele markten in het algemeen reglement voor de commerciële bezetting van
de openbare ruimte van 21 oktober 2013 opgeheven.
Artikel 36
§1.

Niet-voorziene gevallen en geschillen

Over alle gevallen die niet beschreven staan in dit reglement zal, op voorstel van de Schepen die
bevoegd is voor handel, door het College worden beslist.

§2.
Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd in geval van een
geschil.

Bijlage 1: Model van een deelnemerslijst

Nummer
standplaats

Naam van
de
exposant

Rijksregisterof btwnummer

Postadres

Woning of
handelsruimte
binnen de zone
van het
evenement
(ja/nee)?

Hoedanigheid
(particulier/handelaar/liefdadigheidsinstelling)

Aangeboden
producten
(bv. tweedehands,
nieuw, voeding,
liefdadigheidswerk)

