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Onderwerp:

Dossier nr. TV/2015/04 EV.- Gebruik en bezetting van de groene ruimten en speelruimten
beheerd door de Stad Brussel.- Reglement.

De Gemeenteraad,
Gelet op de Europese habitatrichtlijn (92/43/UE) betreffende de bescherming van de natuurlijke habitats ;
Gelet op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende de instandhouding van de natuur ;
Gelet op de Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen het stadslawaai ;
Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de Strijd tegen het
buurtlawaai;
Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) ;
Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die
vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de
gemeente of van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen of van de medewerking van een
architect;
Gelet op de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ;
Gelet op het Algemeen Politiereglement van de Stad Brussel en van de Gemeente Elsene ;
Gelet op de taks op onburgerlijk gedrag op het gebied van Openbare Netheid;
Overwegend het "vademecum publieksevenementen" met betrekking tot de plaatsing van gelegenheidsinstallaties op de
openbare ruimte vastgesteld door de Gewestelijke regering in september 2013;
Overwegend het bestek betreffende het tijdelijk gebruik van een park, een groen ruimte of een speelruimte beheerd door
de Stad Brussel, goedegekeurd door het College in zitting van 26 februari 2015;
Overwegend dat de parken, groene ruimten en speelruimten beheerd door de Stad Brussel in eerste instantie bestemd
zijn voor wandelen, ontspanning en ontdekking van de natuur en van het historisch patrimonium, waar de fauna en de
flora moeten beschermd worden en het milieu gerespecteerd;
Overwegend dat het noodzakelijk is dat hun gebruik en hun bezetting worden gereglementeerd;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
Besluit : Het nieuw Reglement voor het gebruik en de bezetting van de groene ruimten en speelruimten beheerd door de
Stad Brussel zoals hiena vermeld wordt aangenoemen.
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***
REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK EN DE BEZETTING VAN DE GROENE RUIMTEN EN SPEELPLEINEN
BEHEERD DOOR DE STAD BRUSSEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze ruimten zijn bestemd voor wandelen, ontspanning en ontdekking van de natuur en van het historisch
patrimonium, waar de fauna en de flora moeten beschermd worden en het milieu gerespecteerd.
Onderhavig reglement organiseert en reglementeert hun gebruik en hun bezetting.
HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN
---------------------------------------------------ARTIKEL 1 –Toepassingsveld
Overeenkomstig artikel 91 van het Algemeen Politiereglement van de Stad Brussel en van de Gemeente Elsene (APR),
In de zin van onderhavig reglement dient er onder groene ruimten verstaan te worden, alle squares, parken, openbare
groen ruimten, en algemeen, alle gedeelten van openbare ruimte die buiten de wegen liggen, waar personenverkeer
toegelaten is en die bestemd zijn voor wandelingen en ontspanning.
Overeenkomstig artikel 92 van het APR,
Onderhavig reglement is van toepassing voor elke gebruiker van de groene ruimten.
HOOFDSTUK 2 - GEBRUIK
--------------------------------------ARTIKEL 2 – Voorwaarden en openingstijden
§1 . In toepassing van artikel 93 van het APR,
Behoudens andere bepalingen die aangegeven zijn bij de hoofdingangen, zijn de openingstijden van de groene ruimten
en speelruimten :
van 1 april tot 30 september : 6 uur tot 22 uur ;
van 1 oktober tot 31 maart : 7 uur tot 21 uur.
§2. De overheid die ze beheert kan de sluiting ervan bevelen indien noodzakelijk.
Bij voorbeeld in uitzonderlijke gevallen, met name weersomstandigheden, of voor elke reden van algemeen belang,
voornamelijk om veiligheidsredenen.
§3. In toepassing van artikel 94 van het APR,
Behoudens toelating van de overheid die ze beheert, mag niemand zich in de groene ruimten begeven buiten de
openingsuren of in de gevallen van sluiting zoals bepaald in voorgaande paragraaf.
§4. Overeenkomstig artikel 104 van het APR,
Het is verboden het ijs te besmeuren dat gevormd wordt op de waterpartijen in de groene ruimten, door er voorwerpen,
stoffen of dieren op de gooien of te storten.
Het is verboden te baden in de waterpartijen van de groene ruimten evenals er eender welk voorwerp in te wassen of
onder te dompelen.
§5. Overeenkomstig artikel 88 van het APR,
Het is verboden zich, behoudens toelating, op het ijs te begeven van de kanalen, bassins, vijvers en waterlopen.
Bovendien,
§6. De lokalen en zones voorbehouden aan de dienst, evenals de omgeving van werken zijn niet toegankelijk voor het
publiek.
ARTIKEL 3 – Voorwaarden en regels voor het parkeren
Het voetgangersverkeer is overal prioritair.
§1. Overeenkomstig artikel 96 van het APR,
Behoudens toelating door de beherende overheid, mag geen enkel gemotoriseerd voertuig zich binnen de groene
ruimten begeven.
§2. Overeenkomstig artikel 97 van het APR,
Behalve op plaatsen die daartoe specifiek bestemd zijn (door adequate inrichting en aangegeven door een pictogram) of
bij toelating van de beherende overheid, zijn niet gemotoriseerde voertuigen, fietsen, steps, skateboards, en
rolschaatsen verboden in de groene ruimten, met uitzondering van kinderwagens en van personen met een beperkte
mobiliteit, evenals fietsen, steps, skateboards en rolschaatsen bestuurd of gebruikt door kinderen van minder dan 12 jaar
en in die mate dat hun gebruik geen gevaar vormt voor de veiligheid van de andere gebruikers.
Wanneer het verkeer van de hiervoor vermelde niet gemotoriseerde voertuigen toegelaten is dient dit aan lage snelheid
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te gebeuren, moeten de bestuurders rechts aanhouden en altijd voorrang verlenen aan de zwakste weggebruikers.
De gebruikers van de genoemde niet gemotoriseerde voertuigen en toestellen moeten voet aan de grond zetten of het
gebruik van hun toestel onderbreken in het geval het voetgangersverkeer danig druk is dat het gebruik van fietsen
gevaarlijk wordt, en ook op het eerste verzoek van de politieagent of –beambte.
De categorieën voertuigen en gebruikers die geheel of gedeeltelijk gebruik mogen maken van de groene ruimte worden
aangegeven bij de ingang of eventueel op andere plaatsen door middel van pictogrammen.
Bovendien,
§3. De rijsnelheid van de toegelaten gemotoriseerde voertuigen is beperkt tot 5 km/uur binnen de groene ruimten en de
speelruimten.
§4. De beperkingen van het verkeer en het stationeren van gemotoriseerde voertuigen is niet van toepassing voor
personen met beperkte mobiliteit, de voertuigen van hulpverleners, de bewakings - en onderhouds-voertuigen.
§5. Het verkeer voor de bevoorrading van de concessionarissen en van de organisatoren van evenementen kan
onderworpen zijn aan bijzondere regels uitgevaardigd door het College van Burgemeester en Schepenen.
§6. De ingangen van de groene ruimten en speelruimten moeten permanent vrij gehouden worden.
ARTIKEL 4 – Gedrag, gebruik door en activiteiten van het publiek
§1. Overeenkomstig artikel 95 van het APR,
Behoudens toelating verleend door de beherende overheid, mag niemand in de groene ruimten spelen beoefenen die de
gebruikers zouden kunnen storen of de rust van de plaats en de bezoekers in het gedrang brengen.
§2. Overeenkomstig artikel 106, §1 van het APR,
De toegang tot en het gebruik van de groene ruimten is verboden voor personen die zich onder invloed van eender welk
psychotrope substantie bevinden en die een onbetamelijk of onaangepast gedrag vertonen.
§3. Overeenkomstig artikel 98 van het APR,
Behoudens toelating verleend door de beherende overheid, is het verboden vuur te maken in de groene ruimten, behalve
op plaatsen die daartoe voorzien zijn.
§4. Overeenkomstig artikel 101 van het APR,
Onverminderd het bezit van een visvergunning, en enkel mits toelating van de beherende overheid of aanwezigheid van
specifieke signalisatie, is het verboden te vissen in de waterpartijen.
§5 Overeenkomstig artikel 102 van het APR,
Behoudens toelating verleend door de beherende overheid, is het verboden in de groen ruimten te kamperen in tenten
of in een voertuig.
§6. Overeenkomstig artikel 103 van het APR,
Behoudens toelating verleend door de beherende overheid, is het verboden om plaatsen bestemd voor welbepaalde
sporten of spelen te gebruiken voor andere sporten of spelen of voor andere doeleinden.
§7. Overeenkomstig artikel 105 van het APR,
Het is verboden om eender welke bloesems van bloemen of planten te plukken.
Het is verboden om de bomen te verminken, te schudden of te ontschorsen, takken af te breken, bloemen of eender
welke andere planten te plukken, palen of andere voorwerpen die dienen op de planten te steunen uit te rukken, de
paden en lanen te beschadigen, de bloem- en plantenbedden te betreden, te vernielen of te beschadigen en in de bomen
te klimmen.
Overeenkomstig artikel 49 van het APR,
Het is verboden grasperken, bloemen, bomen, struiken, brandhout, aarde, stenen of materialen te ontvreemden op de
plaatsen behorend tot het openbaar domein, zonder daarvoor toelating te hebben van de bevoegde overheid.
Het is bovendien verboden om eender welk verdelgingsmiddel te verstrooien op de openbare ruimte.
§8. Overeenkomstig artikel 106, §2 ,3 en 4 van het APR,
Het is toegelaten de grasperken te betreden, behalve wanneer specifieke verbodsborden het verbieden voor personen of
dieren, al naar gelang het geval.
Borden kunnen eveneens het beoefenen van toegelaten activiteiten op de grasperken beperken. De gebruikers zullen
zich in dat geval schikken naar de verbodsborden.
Op de plaatsen waar boogschieten of andere sporten of spelen toegelaten zijn zullen de organisatoren en de deelnemers
alle schikkingen treffen om de veiligheid van de beoefenaars, de voorbijgangers en de toeschouwers te verzekeren en de
rust van de andere bezoekers van de groene ruimte niet te verstoren.
Het betreden van de grasvelden gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruikers.
ARTIKEL 5 – Verkoop, distributie en publiciteit
§1. Overeenkomstig artikel 10, §1 van het APR,
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De verdeling en/of de verkoop van onder meer pamfletten, drukwerk, publiciteit, geschriften, gravures, foto’s of
tekeningen in de openbare ruimte is onderhevig aan een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid in het geval
deze verdeling of tekoopstelling op bepaalde plaatsen of op bepaalde ogenblikken het verkeer zou kunnen hinderen, de
openbare orde zou kunnen verstoren, schade zou kunnen toebrengen aan de reinheid van de wegen of zelfs
verkeersopstoppingen zou kunnen veroorzaken.
§2. Overeenkomstig artikel 99 van het APR,
Het is verboden om in de groene ruimten publiciteit of publiciteitspanelen te plaatsen of om eender welke andere
publicitaire middelen te gebruiken zonder toelating van de beherende overheid.
ARTIKEL 6 – Activiteiten en ontspannings-ruimten
Overeenkomstig artikel 89 van het APR,
De speeltoestellen die ter beschikking gesteld worden van het publiek in de gemeentelijke tijdelijke of permanente
speelruimten of pleinen moeten gebruikt worden zodat de openbare veiligheid of rust niet in het gedrang komen.
De kinderen jonger dan zeven jaar moeten verplicht begeleid worden door een van hun ouders of door de persoon aan
wiens toezicht zij toevertrouwd werden.
De bevoegde overheid is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen op een gemeentelijke speelruimte en
die veroorzaakt zouden zijn door oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik van de speeltoestellen, noch door elk gebruik
door personen die niet de vereiste leeftijd hebben of door kinderen die zich er zonder toezicht bevinden.
ARTIKEL 7 – Netheid
§1. Overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 van het APR,
Het is verboden te wateren, te spuwen of uitwerpselen achter te laten op de openbare ruimte of op een plaats die
toegankelijk is voor het publiek, buiten de daartoe bestemde plaatsen.
Behoudens voorafgaande vergunning van de bevoegde overheid is het verboden tekens of opschriften te maken met
welk product dan ook op de openbare ruimte.
Het is verboden naar personen voorwerpen te gooien die hen zouden kunnen bevuilen of hinderen.
§2. Overeenkomstig artikel 104 van het APR,
Het is verboden op eender welke wijze de groene ruimten ter bevuilen, zij het persoonlijk of door toedoen van dieren of
zaken waarover men het toezicht uitoefent.
ARTIKEL 8 – Dieren
§1. Overeenkomstig artikel 100 van het APR,
Het is verboden dieren binnen te brengen in speelterreinen.
Behoudens toelating van de overheid die de plaats beheert, is het verboden in de groene ruimten dieren of hinderlijke of
veel ruimte in beslag nemende voorwerpen mee te brengen.
Het is verboden in de groene ruimten eender welke stof bestemd voor het voederen van rondzwervende dieren of
duiven achter te laten te deponeren of te gooien, behalve voeder voor de vogels bij vriesweer.
§2. Overeenkomstig artikel 108 van het APR,
De eigenaars van dieren of de personen aan wiens toezicht ze toevertrouwd zijn, zelfs occasioneel, zijn verplicht erop
toe te zien dat die dieren :
- op geen enkele wijze het publiek hinderen ;
- de aanplantingen, bloemen, bomen, struiken, brandhout of andere voorwerpen die zich in de openbare ruimte bevinden
niet beschadigen.
§3. Overeenkomstig artikel 113 van het APR,
De personen die het toezicht uitoefenen over dieren moeten ten minste over één zak beschikken bestemd voor het
opruimen van hun uitwerpselen. Deze zak moet op het eerste verzoek van een bevoegde beambte kunnen worden
voorgelegd.
De personen die een dier begeleiden moeten de daardoor op het openbaar domein, inbegrepen in parken, de groene
ruimten, op de lanen de squares en de openbare tuinen, achtergelaten uitwerpselen verwijderen, behalve van de daartoe
ingerichte en bestemde plaatsen.
§4. Overeenkomstig artikel 117 van het APR,
Behoudens specifieke reglementering of signalisatie moeten de dieren op elke plaats op het openbaar domein, ook in de
galerijen en doorgangen op privaat domein die toegankelijk zijn voor het publiek, door eender welk middel
vastgehouden worden en minstens door een korte leiband.
Bovendien,
§5. De doorgang van paarden gebeurt enkel op de ruiterpaden en in de ruimten die daartoe ingericht zijn en door middel
van signalisatieborden aan de ingang aangeduid zijn.
HOOFDSTUK III – BEZETTING
--------------------------------------
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ARTIKEL 9
§1. De tijdelijke installaties voor evenementen, zij het van sociale, culturele of recreatieve aard, zijn onderworpen aan
de voorafgaandelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen en, behoudens in geval van vrijstelling,
aan het voorafgaandelijke bekomen van een stedenbouwkundige vergunning.
Het «Vademecum publieksevenementen», uitgegeven door Brussel Stadsontwikkeling, vormt bijlage 1 bij onderhavig
reglement.
§2. Overeenkomstig artikel 2 van het APR,
De toelatingen waarvan sprake in onderhavig reglement worden bij wijze van gunst verleend en zijn herroepbaar ; zij
zijn persoonlijk en onoverdraagbaar en de bevoegde overheid niet kan niet verantwoordelijk geacht worden.
Zij kunnen op elk ogenblik ingetrokken worden in het algemeen belang.
Zij kunnen ook opgeschort worden, ingetrokken en niet vernieuwd door de bevoegde overheid indien hun houder zich
schuldig maakt aan een inbreuk op onderhavig reglement of de voorschriften van de akte van toelating niet naleeft.
In geval van opschorting, intrekking of niet vernieuwing van toelating bedoeld in dit artikel zal de begunstigde geen
aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.
De begunstigden zullen strikt de voorschriften van de toelatingsakte naleven en erover waken dat het voorwerp van de
toelating geen derden benadeelt noch de veiligheid, de rust de gezondheid of de openbare reinheid in het gedrang
brengt.
De gemeente is niet verantwoordelijk voor de schade die zou kunnen ontstaan door de al dan niet verkeerde uitoefening
van de activiteit die het voorwerp uitmaakt van de toelating.
Wanneer de toelating het volgende betreft :
- een activiteit of een evenement op een plaats die toegankelijk is voor het publiek moet zij zich op die welbepaalde
plaats bevinden;
- bij een activiteit in een openbare ruimte of bij de bezetting ervan, moet de begunstigde de toelating bij zich hebben
tijdens de activiteit of de bezetting.
In beide gevallen moet zij vertoond worden op elk verzoek van de politie, van de gemeentelijke beambten die daarvoor
door de Gemeenteraad zijn aangeduid en van de toezichthoudende beambten die daarvoor door de bevoegde overheid
aangeduid zijn.
§3. Overeenkomstig artikel 58 van het APR
Behoudens toelating van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen met
betrekking tot stedenbouw, is elke privatieve bezetting van de openbare ruimte verboden op, onder of boven het
grondniveau, met name door eender welk voorwerp dat vastgemaakt, bevestigd, opgehangen, neergezet of
achtergelaten is, al wat de openbare ruimte in beslag neemt door materialen, stellingen of eender welke andere
voorwerpen.
ARTIKEL 10 – Bezetting van lange duur
De vergunde gebouwen en installaties evenals de verschillende toegelaten installaties voldoen aan eigen regels die
vastgesteld worden door de vergunnende overheden.
ARTIKEL 11 – Animaties en tijdelijke bezettingen
§1. Overeenkomstig artikel 33 van het APR,
Behoudens toelating zijn in de openbare ruimte verboden :
1. vocale, muzikale en instrumentale voorstellingen ;
2. het gebruik van luidsprekers, versterkers en andere apparaten die geluidsgolven produceren of weergeven ;
3. parades en kermismuziek ;
4. elke andere voorstelling of activiteit van artistieke, divinatorische of esoterische aard.
[…]
Het is verboden in de openbare ruimte een draagbare laser te gebruiken of elk ander voorwerp dat verblinding zou
kunnen veroorzaken.
In geval van inbreuk op onderhavig artikel, kunnen de politiebeambten of agenten de overtreder bevelen de plaats te
verlaten. In geval van weigering zich onmiddellijk te schikken naar het bevel, zullen alle voorwerpen die dienen voor de
voorstelling of de activiteit administratief in beslag kunnen genomen worden.
Bovendien,
§2. De feesten van strikt privatieve aard zoals bruiloften of andere familiefeesten mogen slechts plaats vinden binnen de
daarvoor vergunde plaatsen en in geen geval in de openbare gedeelten van de parken, groene ruimten of speelruimten.
§3. De groene ruimten zijn kwetsbare plaatsen die beschermd en gerespecteerd moeten worden ; animaties mogen er
slecht toegelaten worden in beperkte mate, mits naleving van bepaalde voorwaarden en volgens een periodiciteit die het
mogelijk maakt de fauna en de flora te vrijwaren, de biodiversiteit te beschermen, de rust van de gebruikers en de
omwonenden te garanderen en het dagelijks werk van de beambten te respecteren.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan voor de meest gevraagde sites bezettingskalenders vaststellen. Deze
kalenders bepalen de data waarop de organisatie van evenementen verboden is.
§4. Door « tijdelijke bezetting », dient verstaan te worden elke activiteit of installatie van infrastructuren de geheel of
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gedeeltelijk een groene ruimten of speelplein in beslag nemen waardoor de bezette ruimte ontoegankelijk wordt voor de
gewone gebruikers van die plaats voor een welbepaalde tijd.
Er wordt bepaald dat elke tijdelijke bezetting van een groene ruimte of een speelplein, het draaien van films of het
maken van foto’s, onderworpen zijn aan de voorafgaandelijke schriftelijke toelating door het College van Burgemeester
en Schepenen.
§5. Overeenkomstig het Bestek stelt het College van Burgemeester en Schepenen technische, milieu- en
reinheidsregels vast die de bezettingsvoorwaarden voor de toegelaten evenementen bepalen.
Dit bestek is de bijlage II aan onderhavig reglement. Het kan op elk moment door het College van Burgemeester en
Schepenen vervolledigd of gewijzigd worden.
Sommige voorwaarden voor tijdelijke bezetting of bepaalde sites kunnen onderhevig zijn aan bijzondere voorschriften
uitgevaardigd door het College van Burgemeester en Schepenen en de bezettingsvoorwaarden verduidelijken of
aanvullen in functie van de aard en de duur van het evenement.
§6. Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt vóór elke bezetting en na totale ontruiming van de site, op initiatief
en op kosten van de vergunninghouders opgemaakt ; de eventuele kosten voor herstelling zijn te laste van deze laatsten.
Bij gebrek aan voorafgaande plaatsbeschrijving wordt de site geacht in goede staat ter beschikking van de
vergunninghouders gesteld geweest te zijn.
ARTIKEL 12 – Vergoeding
§1. Elke tijdelijke bezetting van een groene ruimte of een speelruimte en elke filmopname of fotosessie die er plaats
vindt en toegelaten is door het College van Burgemeester en Schepenen, is onderhevig aan de betaling van een
vergoeding waarvan het forfaitaire bedrag vastgesteld wordt in functie van de plaats van het evenement.
Het volle tarief (niet geïndexeerd) van de bezettingsvergoeding van parken, groene ruimten en speelruimten is als volgt
vastgesteld :
Park van Brussel : 5.500 EUR
Eeuwfeestlaan : 5.000 EUR
Terkameren bos : 5.000 EUR
Leopoldpark : 5.000 EUR
Ossegempark : 5.000 EUR
Egmontpark : 5.000 EUR
Kluispark : 5.000 EUR
Ambiorixsquare : 5.000 EUR
Maria-Louisasquare : 5.000 EUR
Frère-Orbansquare : 5.000 EUR
de Meeûssquare : 5.000 EUR
Jean Jacobssquare : 3.500 EUR
Prins Leopoldsquare : 3.500 EUR
Maalbeekdalhof : 3.500 EUR
Maximiliaanpark : 3.500 EUR
Clementinasquare : 3.000 EUR
Fontainaspark : 3.500 EUR
Hooikaai : 2.500 EUR
Alexander Pouchkineplein : 2.500 EUR
Jan Palfynsquare : 2.500 EUR
Margaretasquare : 2.500 EUR
Verregatpark : 2.000 EUR
Pantsertroepensquare : 2.000 EUR
Andere groene ruimten : 1.500 EUR
§2. Een forfaitaire vergoeding van 900 EUR per dag is verschuldigd voor filmopnames en fotosessies voor commerciële
doeleinden in de groene ruimten en speelruimten.
§3. Vrijstelling : op advies van het Beheerscomité van de Stad Brussel en bij beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen kunnen de hierna opgesomde organisatoren vrijgesteld worden van de betaling van de
bezettingsvergoeding voor de parken, groene ruimten en speelruimten :
- de publiekrechtelijke personen, uitgezonderd zij die publicitaire, winstgevende of commerciële daden stellen ;
- de instellingen van de erediensten en de onderwijsinstellingen, de ziekenhuizen en klinieken en de organisaties voor
goede doelen en de liefdadigheidsinstellingen;
- de jeugdverenigingen , de vzw’s met filantropische, filosofische, sociale, didactische, culturele en sportieve
doeleinden.
ARTIKEL 13 – Waarborg
§1. Onverminderd de betaling van de vergoeding, moet er voor elke tijdelijke bezetting van een park, een groene ruimte
of een speelruimte en voor elke filmopname of fotosessie die er plaats vindt, voorafgaandelijk een waarborgsom gestort
worden waarvan het minimum bepaald wordt door de aard van de plaats en van het evenement en van de potentiële
impact op het milieu.
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Minimum bedrag van de waarborg
Terkameren bos : 2.000 EUR
Eeuwfeestlaan : 2.000 EUR
‘t Oogenblik : 2.000 EUR
Maalbeekdalhof : 2.000 EUR
Egmontpark : 2.000 EUR
Park van Brussel : 2.000 EUR
Leopoldpark : 2.000 EUR
Kluispark : 2.000 EUR
Pouchkineplein : 2.000 EUR
Ambiorixsquare : 2.000 EUR
Clementinasquare : 2.000 EUR
de Meeûssquare : 2.000 EUR
Frère Orbansquare : 2.000 EUR
Maria-Louisasquare : 2.000 EUR
Prins Leopoldsquare : 2.000 EUR
Osseghempark : 1.500 EUR
Verregatpark : 1.500 EUR
Fontainaspark : 1.500 EUR
Maximiliaanpark : 1.500 EUR
Jan Palfijnsquare : 1.500 EUR
Andere parken, groene ruimten en speelruimten : minimum bedrag van 800 EUR.
§2. Voor de bezettingen die noch de opstelling van infrastructuren, noch het gebruik van een gemotoriseerd voertuig
vereisen, wordt een minimale waarborg van 150 EUR vastgesteld.
§3. Het College van Burgemeester en Schepenen kan het bedrag van de waarborg aanpassen gelet op de aard, de
omvang en de duur van het evenement of de gebeurtenis.
§4. De waarborg zal teruggegeven worden aan de organisatoren na afloop van het evenement, voor zover alle
verplichtingen van het Bestek voor het gebruik, met name deze die opgelegd zijn met betrekking tot de reinheid van de
plaats, het herstellen van de site in zijn oorspronkelijke staat en de eventuele herstelling van de schade die eraan
toegebracht werd, vervuld zijn.
§5. De eventuele kosten voortkomend uit het tijdelijk gebruik en gedragen door de Stad Brussel, zullen vóór de
teruggave van de waarborg in mindering gebracht worden.
ARTIKEL 14 –Invordering
De vergoeding en de waarborg voor het tijdelijk gebruik van parken, groene ruimten en speelruimten wordt contant
betaald bij de Gemeentekas te minste vijf dagen vóór de bezetting van de plaats, hetzij door overschrijving op de
bankrekening van de Stadsontvanger ten minste tien kalenderdagen vóór het evenement.
He bewijs van betaling moet verplicht voorgelegd worden bij de Cel Groene Ruimten, Werkhuizenkaai 97 te 1000
Brussel, ten minste vijf werkdagen vóór de bezetting van de plaats.
Bij ontstentenis van betaling, zal de invordering via wettelijke burgerlijke weg geschieden.
De Stad behoudt zich het recht voor om een tijdelijke bezetting af te gelasten of uit te stellen indien de betaling en/of de
waarborgstelling niet binnen de gestelde termijnen plaats gevonden heeft.
ARTIKEL 15 – Evenement in een geklasseerde op beschermde site
Na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen en in toepassing van de gewestelijk wetgeving op de
bescherming van het patrimonium en van de monumenten en landschappen, moeten de organisatoren van evenementen
of gebeurtenissen in de geklasseerde parken en groene ruimten of in deze die ingeschreven zijn op de Lijst voor het
behoud van erfgoed, de toelating vragen van het Bestuur voor Monumenten en Landschappen.
HOOFDSTUK IV – MILIEU
-----------------------------------ARTIKEL 16 – Fauna en Flora
Onverminderd het artikel 4, ten einde de bescherming van de fauna en de flora te verzekeren, is het verboden :
- stekken te nemen of zaden te oogsten van jonge planten en mossen, korstmossen, bloesems, planten en bloemen uit te
trekken of te plukken ;
- de eieren uit de vogelnesten of uit nesten van amfibieën, reptielen of dieren te roven ;
- de zones van ecologisch belang, de plassen en de omheinde ruimten van welke aard ook te betreden ;
- in de bomen te klimmen, wortels en takken van bomen en struiken af te breken of af te zagen, inscripties te graveren
of te schilderen op de stammen en de takken, affiches aan te plakken, vast te nagelen of vast te nieten en, algemeen,
de gewassen als drager te gebruiken voor eender welk voorwerp, spel of publiciteit ;
- de dieren te voederen (katten, duiven, eenden, ganzen…) door zaden te strooien en brood te gooien en door eender
welk voedsel te verdelen ;
- de vogels af te schrikken, te verjagen of door een dier te laten opjagen, onder meer door een hond, dieren te vangen,
te verminken, mee te nemen of te doden en vogels uit de nesten te halen ;
- met een voertuig op minder dan 2,5 meter van de voet van de bomen te rijden.
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ARTIKEL 17 – Lawaai en geluidshinder
Overeenkomstig artikel 33 van het APR,
Behouden toelating zij op de openbare ruimte verboden :
1. vocale, instrumentale of muzikale voorstellingen en/of uitvoeringen ;
2. het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere toestellen die geluidsgolven voortbrengen ;
3. parades en kermismuziek ;
[…]
Het is eveneens verboden om elke apparatuur te plaatsen die geluid of ultrasone trillingen voortbrengt die elke persoon
die zich in de buurt van deze apparatuur bevindt zou kunnen hinderen of effectief hindert.
Overeenkomstig artikel 37 van het APR,
Onverminderd de reglementering met betrekking tot de strijd tegen de geluidshinder, mag de intensiteit van de
geluidsgolven voortgebracht in de privatieve woningen, indien zij hoorbaar zijn in de openbare ruimte, het niveau van
het omgevingsgeluid van de straat niet overstijgen tussen 6u00 en 22u00.
Bovendien,
Overeenkomstig de gewestelijke bepalingen en het Algemeen Politiereglement van de Stad Brussel, is het lawaai, in het
bijzonder datgene dat voorgebracht wordt door muziekinstrumenten en slaginstrumenten en door de verspreiding van
versterkte muziek, dat door zijn intensiteit, zijn frequentie, zijn duur en door zijn informatief of agressief karakter van
die aard is dat de rust of de gezondheid van de bewoners en omwonenden verstoord wordt.
HOOFDSTUK V – UITVOERING VAN ONDERHAVIG REGLEMENT EN SANCTIES
------------------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 18 – UITVOERING EN SANCTIES
§1. Eenieder die zich niet schikt naar de uitdrukkelijke bevelen van de politieagenten of naar de instructies van de
beambten van de Stad die gemachtigd zijn door het College van Burgemeester en Schepenen, zal uitgezet kunnen
worden.
Elke inbreuk op onderhavig reglement zal bestraft worden op basis van Hoofdstukken IX, X en de slotbepalingen van
het Algemeen Politiereglement.
§2. Overeenkomstig artikel 145 van het APR,
Eender wie de bepalingen van het Algemeen Politiereglement overtreedt zal kunnen bestraft worden met een
administratieve boete.
[…] Deze administratieve boete zal nooit meer bedragen dan 350 euro of 175 euro, al naargelang de overtreder op het
moment van de feiten meerderjarig of minderjarig is. […]
§3. Overeenkomstig artikel 145 van het APR,
Onverminderd de administratieve boetes […] zal de bevoegde overheid ook de volgende sancties kunnen opleggen :
- ambtshalve schorsing van een vergunning of toelating die zij verleend heeft ;
- ambtshalve intrekking van een vergunning of toelating die zij verleend heeft ; […]
Overeenkomstig artikel 148 van het APR,
[…] het bedrag van de boetes en de duur van de administratieve sancties die door de bevoegde overheid vastgesteld
werden zullen zich verhouden naar de ernst van de feiten.
§4. Overeenkomstig de artikelen 149 en 150 van het APR en volgens de modaliteiten vastgesteld door de wet van 24
juni 2013, kunnen alternatieve straffen eveneens aan de overtreders, zowel meerderjarigen als minderjarigen,
voorgesteld worden.
§5. De gemeentelijke belastingreglementen zijn eveneens van toepassing."
§6. Onderhavig reglement vervangt en schaft het reglement af dat goedgekeurd werd door de Gemeenteraad op 16
december 2002.
Aldus beraadslaagd in zitting van 09/03/2015
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)
Pour les points 48 à 50 - Voor de punten 48 tot 50 :
Le Premier Echevin-Président,
De Eerste Schepen-Voorzitter,
Alain Courtois (s)
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Bijlagen:
Vademecum publieksevenementen (Nl)
Tijdelijk gebruik van een park, een groene ruimte of een speelruimte beheerd door de Stad Brussel- Bestek (Nl)
Reglement voor het gebruik en de bezetting van de groene ruimten en speelruimten beheerd door de Stad Brussel.(Fr en
Nl)

16/06/2015 15:15

-9-

