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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr.
COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. EL HAMMOUDI, M. dhr.
BOUKANTAR, M. dhr. CEUX, Mme mevr. NAGY PATINO, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr.
FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET, Mme mevr. JELLAB, M. dhr. AMAND,
Mme mevr. VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, Mme mevr. OVERLOOP, M. dhr.
WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAI, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme
mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme
mevr. BARZIN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS, Mme mevr. PERAITA, Conseillers communaux;
Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

#Onderwerp: Reglement voor straatartiesten.- Wijziging.#

De Gemeenteraad,

Gelet op de artikelen 119 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 1, 2, 33.7, 35, 37, 42, 61 en 72 van het Algemeen Politiereglement van de Stad Brussel;

Gelet op de noodzaak om de reglementering te verbeteren die betrekking heeft op de vergunningen die aan
straatkunstenaars worden afgegeven om de openbare ruimte te bezetten;

Gelet op het belang om een kwalitatieve selectie door te voeren van de straatkunstenaars die op het grondgebied van de
Stad Brussel wensen op te treden;

Overwegende dat het belangrijk is om alle gebruikers van de openbare ruimte, de bewoners, de handelaars en de
werknemers te respecteren.

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Besluit:

Artikel 1 – Definities

a) Onder ‘straatkunstenaar’ moet worden verstaan ‘elke persoon die een publieke artistieke activiteit op het gebied van
muziek, de podiumkunsten of de circuskunsten beoefent, met uitsluiting van elke activiteit van commerciële aard.
Personen die een ambacht uitoefenen en daarbij in de openbare ruimte of elders met een commercieel doel produceren,
worden niet als ‘straatkunstenaar’ beschouwd. b) De term ‘openbare ruimte’ verwijst naar de definitie daarvan in artikel
1 van het Algemeen Politiereglement.

Artikel 2 – Vergunning

§ 1. De personen bedoeld in artikel 1 a) mogen pas optreden in de openbare ruimte nadat ze een vergunning ad hoc
hebben gekregen volgens de hierna vastgestelde voorwaarden en bepalingen.
§ 2. De aanvraag tot vergunning wordt ingediend met behulp van een formulier dat de Dienst Cultuur aflevert en
waarvan het College van Burgemeester en Schepenen het model vaststelt.
§ 3. De vergunning, waarvan het College van Burgemeester en Schepenen het model vaststelt, wordt afgegeven door de
Burgemeester of zijn afgevaardigde die voorafgaand zal hebben gecontroleerd dat de voorwaarden voor verkrijging
vervuld zijn.
§ 4. Twee categorieën van vergunningen kunnen worden afgegeven.
a) Een vergunning voor lawaaierige activiteiten wordt afgegeven voor prestaties die een hoorbaar geluid produceren.
b) Een vergunning voor niet-lawaaierige activiteiten wordt afgegeven voor prestaties die geen hoorbaar geluid
produceren (acrobatische gymnastiek, dans, mime, goochelarij, jongleren, pantomime, acrobatiek, circusvoorstellingen,
enz.)
§ 5. De vergunning is strikt persoonlijk en staat op naam.
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§6. Indien het om een groep gaat, moet elk lid van de groep over een persoonlijke vergunning beschikken. De groep
mag niet meer dan zes leden tellen, behoudens uitdrukkelijke toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde.
Binnen de UNESCO-zone is het maximale aantal leden van de groep beperkt tot twee.
§7. De vergunning mag in geen geval worden aangewend voor een andere artistieke activiteit dan vermeld op de
vergunningskaart.
§8. Gelet op art. 12 §3 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 is het de drager dankzij de vergunning
toegestaan om cd’s te verkopen met daarop uitsluitend eigen composities.

Artikel 3 – Voorwaarden tot verkrijging van de vergunning

Naast het bezit van een geldig identiteitsbewijs, het naleven van de sociale wetgeving en de verbintenis om dit
reglement in acht te nemen, is de verkrijging van een vergunning door een straatkunstenaar ook afhankelijk van een van
de onderstaande voorwaarden:
1)Diploma
De aanvrager van de vergunning moet in het bezit zijn van een artistiek diploma betreffende de artistieke activiteit
waarvoor een aanvraag wordt ingediend.
2) Het voorafgaand gunstig advies van de artistieke jury
De aanvrager van de vergunning moet het voorafgaand gunstig advies van de artistieke jury krijgen. Dit advies is drie
jaar geldig.
a) Samenstelling van de jury:
De artistieke jury kan geldig beraadslagen op voorwaarde dat ze minstens twee leden van de dienst Cultuur van de Stad
Brussel telt.
b) Rol:
De artistieke jury komt ten minste tweemaal per jaar samen en beoordeelt de artistieke kwaliteiten van de aanvrager van
de vergunning. Hij brengt een gemotiveerd advies uit bij de Burgemeester of zijn afgevaardigde op basis van een
verhoor of van gelijk welk ander element dat hem toelaat de artistieke kwaliteiten van de aanvrager te beoordelen
evenals de capaciteit om alle uitoefeningsvoorwaarden te vervullen zoals bedoeld in artikel 5 van dit reglement.
De jury mag op eender welk moment eender welke controle van louter artistieke aard in de openbare ruimte verrichten.
De jury kan bij de burgemeester of diens afgevaardigde een negatief controleadvies uitbrengen betreffende de artistieke
kwaliteit van de prestatie of het vermogen van de drager van de vergunning om de uitoefeningsvoorwaarden van de
vergunning in acht te nemen. Wie een negatief controleadvies krijgt, moet voor de vernieuwing van de vergunning
(opnieuw) voor de jury verschijnen.

Artikel 4 – Duur van de vergunning

§1. De vergunning die de Burgemeester of zijn afgevaardigde afgeeft, is geldig voor een periode van één maand. Ze kan
verlengd worden.
§2. Een kunstenaar kan maximaal zes vergunningen per kalenderjaar krijgen indien hij op het grondgebied van de Stad
Brussel woont, en maximaal vier vergunningen per kalenderjaar indien hij niet in de Stad Brussel woont.
§3. De Burgemeester of zijn afgevaardigde kan bij wijze van uitzondering afwijken van het aantal verlengingen van
vergunningen die jaarlijks aan een kunstenaar worden afgegeven op basis van objectieve elementen die verband houden
met zijn ervaring als straatkunstenaar, zijn statuut, zijn vermogen om prestaties in de openbare ruimte te leveren, met de
artistieke kwaliteit van zijn prestatie, en in functie van het aantal vergunningen in omloop.
§4. De vergunning wordt precario afgegeven en kan worden ingetrokken.
Ongeacht eender welke sanctie uitgesproken op grond van art. 7 van onderhavig reglement, kan de politie, in geval van
inbreuken op onderhavig reglement, de overtreder uitdrukkelijk verzoeken zijn activiteiten stop te zetten en de plaats te
verlaten. Indien de overtreder weigert om onmiddellijk op dit verzoek in te gaan, kan al het materiaal nodig voor de
uitvoering van de activiteit bij wijze van administratieve maatregel in beslag worden genomen, mits overhandiging van
een ontvangstbewijs aan de overtreder. De betrokkene kan op vertoon van dit ontvangstbewijs het in beslag genomen
materiaal vanaf de eerste dag volgend op de inbeslagname ophalen in het politiekantoor dat vermeld staat op het
ontvangstbewijs.
In geval van intrekking van de vergunning of in geval van inbeslagname van materiaal, kan de begunstigde van de
vergunning geen aanspraak maken op een vergoeding.
Bij gebruik van een valse kaart of van een kaart op naam van een andere persoon, kan de politie de kaart in kwestie in
beslag nemen.
§5. Om een eerste vergunning te verkrijgen, moet de kunstenaar ten vroegste acht weken voor de aanvang van het
optreden en ten laatste op de dag van de auditie een aanvraag indienen.
§6. Voor de hernieuwing van de vergunning moet de kunstenaar ten vroegste acht weken voor de gewenste aanvang en
ten laatste een week voor de dag van de aanvang van het optreden een aanvraag indienen.

Artikel 5 – Uitoefeningsvoorwaarden

A) Vergunningen voor geluidsactiviteiten
§1. De begunstigde van de vergunning mag alleen optreden op de plaatsen die het College van Burgemeester en
Schepenen vaststelt. Bovendien mag hij zich niet opstellen in de buurt van een kunstenaar die een prestatie levert.
De Burgemeester of zijn afgevaardigde mag de lijst van de ter beschikking gestelde plaatsen beperken wegens de
bijzondere kenmerken van de af te geven vergunning.
De artistieke prestaties van dezelfde kunstenaar mogen niet op dezelfde plaats worden geleverd gedurende twee
opeenvolgende tijdvakken, behalve wanneer de burgemeester of diens afgevaardigde daar anders over beslist. Verder is
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het voor kunstenaars in de UNESCO-zone verboden op bepaalde plaatsen op te treden tijdens de eerste drie tijdvakken
van de dag. Op andere plaatsen binnen deze zone geldt dit verbod voor de laatste drie tijdvakken van de dag.
De begunstigde van de vergunning zorgt ervoor dat hij eerbied heeft voor en zich aanpast aan de andere evenementen
die zouden kunnen plaatsvinden op de verschillende openbare ruimten.
§2. De artistieke prestaties mogen de openbare rust niet verstoren. Ze mogen niet beginnen vóór 10.00 uur ‘s morgens
en mogen niet voortduren na 21.00 uur ‘s avonds.
Bovendien zijn de vergunningen voor geluidsactiviteiten alleen geldig voor het leveren van een artistieke prestatie
tijdens de even uren (van 10.00 tot 11.00 uur, van 12.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 15.00 uur, van 16.00 tot 17.00 uur,
van 18.00 tot 19.00 uur en van 20.00 tot 21.00 uur).
Elke geluidsactiviteit die wordt geleverd in overeenstemming met een vergunning die op basis van dit reglement wordt
afgegeven, is verboden tijdens de oneven uren (van 11.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 14.00 uur, van 15.00 tot 16.00uur,
van 17.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.00uur).
Het gebruik van een versterker is verboden, behoudens uitdrukkelijke toelating van de Burgemeester of zijn
afgevaardigde. Het geproduceerde geluid mag in geen geval 60 decibel overstijgen.
De begunstigde van de vergunning verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de naleving van de
voorschriften inzake het bestrijden van lawaai te verzekeren. In ieder geval mag de intensiteit van de muziek geen
aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten van de buurtbewoners.
Het gebruik van instrumenten die de openbare rust kunnen verstoren is verboden, behoudens uitdrukkelijke toelating
van de burgemeester of diens
afgevaardigde.
§3. De artistieke prestaties mogen de openbare orde, de veiligheid, het milieu en de vlotte doorgang niet in het gedrang
brengen.
De begunstigde van de vergunning verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de ingenomen plaatsen in
een perfecte staat van netheid te bewaren.
Hij waakt erover de openbare weg, de monumenten, de aanplantingen of de grasperken die er deel van uitmaken niet te
bevuilen of te beschadigen. Hij brengt de plaatsen terug in hun oorspronkelijke staat.
§4. De artistieke prestaties mogen geen schade toebrengen aan de belangen van de gevestigde handelaars, de
buurtbewoners of de andere gebruikers op de openbare weg. De begunstigde van de vergunning moet zich op zodanige
wijze opstellen dat zijn aanwezigheid de toegang tot de handelszaken, de terrassen, de galerieën, de private woningen of
de openbare gebouwen niet belemmert.
Hij mag het verkeer niet onderbreken en de vrije doortocht van de urgentievoertuigen moet te allen tijde worden
gewaarborgd door op de rijweg een vrije doorgang van ten minste 4 meter te behouden. Bovendien moet de vrije
doortocht van de andere weggebruikers en de voetgangers te allen tijde worden gewaarborgd door een doorgang vrij
van elk obstakel met een minimale breedte van 1,50 meter te behouden.
De begunstigde van de vergunning mag de wegsignalisatie, de aanwijzingen van openbaar nut, de deksels op de grond
die toegang geven tot de kleppen en netwerken van de verdeelmaatschappijen, de verluchtingsroosters van de
elektrische generatoren van de nv SIBELGA en de verluchtingsgaten van de MIVB niet aan het zicht onttrekken of
afsluiten, zelfs niet gedeeltelijk.
§5. De begunstigde van de vergunning moet zich schikken naar de toepasbare wetgeving en reglementering ter zake
evenals naar de bevelen van de Burgemeester, zijn afgevaardigde of van de politiediensten met het oog op het
handhaven van de openbare veiligheid, rust, hygiëne of netheid.
§6. De begunstigde van de vergunning mag zijn kunst niet beoefenen onder de invloed van alcohol of psychotrope
stoffen.
§7. De begunstigde moet steeds in het bezit zijn van zijn identiteitsdocumenten en van zijn vergunning en moet ze
overleggen op verzoek van de politiediensten.
Hij moet de badge met foto die tegelijk met de vergunning wordt afgeleverd op zichtbare wijze dragen.
Hij moet ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten.
§8. De begunstigde van de vergunning mag die vergunning niet afstaan aan een derde.
§9. De begunstigde van de vergunning neemt alle kosten op zich die kunnen voortvloeien uit zijn activiteit (diverse
belastingen, SABAM…). In ieder geval kunnen er aan de Stad geen kosten worden aangerekend.
B) Vergunningen voor niet-lawaaierige activiteiten
§1. De begunstigde van een vergunning voor niet-lawaaierige activiteiten kan ze uitvoeren op een plaats naar keuze, op
voorwaarde dat deze plaats door de burgemeester of diens afgevaardigde werd goedgekeurd. De plaats(en) waar de
activiteiten mag (mogen) plaatsvinden, wordt (worden) op de vergunning en de bijgeleverde badge met foto vermeld.
De begunstigde van de vergunning zorgt ervoor dat hij eerbied heeft voor en zich aanpast aan de andere evenementen
die zouden kunnen plaatsvinden op de verschillende openbare ruimten.
§2. De artistieke prestaties mogen de openbare rust niet verstoren. Ze mogen niet beginnen vóór 09.00 uur ‘s morgens
en mogen niet voortduren na 22.00 uu ‘s avonds.
Het gebruik van instrumenten die de openbare rust kunnen verstoren is verboden, behoudens uitdrukkelijke toelating
van de burgemeester of diens
afgevaardigde.
§3. De artistieke prestaties mogen de openbare orde, de veiligheid, het milieu en de vlotte doorgang niet in het gedrang
brengen.
De begunstigde van de vergunning verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de ingenomen plaatsen in
een perfecte staat van netheid te bewaren.
Hij waakt erover de openbare weg, de monumenten, de aanplantingen of de grasperken die er deel van uitmaken niet te
bevuilen of te beschadigen. Hij brengt de plaatsen terug in hun oorspronkelijke staat.
§4. De artistieke prestaties mogen geen schade toebrengen aan de belangen van de gevestigde handelaars, de
buurtbewoners of de andere gebruikers op de openbare weg. De begunstigde van de vergunning moet zich op zodanige
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wijze opstellen dat zijn aanwezigheid de toegang tot de handelszaken, de terrassen, de galerieën, de private woningen of
de openbare gebouwen niet belemmert.
Hij mag het verkeer niet onderbreken en de vrije doortocht van de urgentievoertuigen moet te allen tijde worden
gewaarborgd door op de rijweg
een vrije doorgang van ten minste 4 meter te behouden. Bovendien moet de vrije doortocht van de andere
weggebruikers en de voetgangers te allen tijde worden gewaarborgd door een doorgang vrij van elk obstakel met een
minimale breedte van 1,50 meter te behouden.
De begunstigde van de vergunning mag de wegsignalisatie, de aanwijzingen van openbaar nut, de deksels op de grond
die toegang geven tot de kleppen en netwerken van de verdeelmaatschappijen, de verluchtingsroosters van de
elektrische generatoren van de nv SIBELGA en de verluchtingsgaten van de MIVB niet aan het zicht onttrekken of
afsluiten, zelfs niet gedeeltelijk.
§5. De begunstigde van de vergunning moet zich schikken naar de toepasbare wetgeving en reglementering ter zake
evenals naar de bevelen van de Burgemeester, zijn afgevaardigde of van de politiediensten met het oog op het
handhaven van de openbare veiligheid, rust, hygiëne of netheid.
§6. De begunstigde van de vergunning mag zijn kunst niet beoefenen onder de invloed van alcohol of psychotrope
stoffen.
§7. De begunstigde moet steeds in het bezit zijn van zijn identiteitsdocumenten en van zijn vergunning en moet ze
overleggen op verzoek van de politiediensten.
Hij moet de badge met foto die tegelijk met de vergunning wordt afgeleverd op zichtbare wijze dragen.
Hij moet ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten.
§8. De begunstigde van de vergunning mag die vergunning niet afstaan aan een derde.
§9. De begunstigde van de vergunning neemt alle kosten op zich die kunnen voortvloeien uit zijn activiteit (diverse
belastingen, SABAM…). In ieder geval kunnen er aan de Stad geen kosten worden aangerekend.

Artikel 6 – Aantal vergunningen

Het aantal vergunningen voor geluidsactiviteiten wordt beperkt tot 50 per maand, behoudens afwijkingen toegestaan
door de burgemeester of diens afgevaardigde.
Het aantal vergunningen voor niet-lawaaierige activiteiten wordt beperkt tot 30 per maand, behoudens afwijkingen
toegestaan door de burgemeester of diens afgevaardigde.

Artikel 7 – Sancties

De afgegeven vergunning kan door de Burgemeester of zijn afgevaardigde worden ingetrokken in geval van
niet-naleving van dit reglement, van een wetsbepaling ter zake of van de bevelen met het oog op het handhaven van de
openbare veiligheid, rust, hygiëne of netheid.
In geval van intrekking van een vergunning kan de begunstigde geen aanspraak maken op een vergoeding.
Niettegenstaande de voornoemde intrekking kan de niet-naleving van dit reglement, van een wetsbepaling ter zake en
van de bevelen met het oog op het handhaven van de openbare veiligheid, rust, hygiëne of netheid leiden tot de
weigering om de vergunning die aan de in gebreke blijvende straatkunstenaar is afgegeven te verlengen. De vergunning
wordt niet verlengd voor een periode van 3 maanden bij een eerste vastgestelde tekortkoming en voor een periode van 6
maanden in geval van recidive.

Artikel 8 – Inwerkingtreding

Onderhavig reglement vervangt het reglement betreffende straatkunstenaars in openbare ruimten goedgekeurd door de
Gemeenteraad van 21/06/2014 en treedt in werking vijf dagen na de bekendmaking ervan.

Aldus beraadslaagd in zitting van 16/06/2014

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Voor eensluidend afschrift, Brussel, 05/08/2014 :

Vanwege het College :
De Stadssecretaris,

Luc SYMOENS

Het College,

Yvan MAYEUR

Bijlagen:
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