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GEMEENTE
STEENOKKERZEEL

BIJLAGE AAN GEMEENTERAADSBESLUIT, D.D. 23.02.2006

AFDELING I : STANDPLAATS VOOR CIRCUS
Artikel 1. Een standplaats voor een circus op het openbaar domein van de gemeente Steenokkerzeel,
dient minstens acht weken voor de datum van de (eerste) voorstelling schriftelijk aangevraagd te worden
bij het college van burgemeester en schepenen.
Art. 2. De aanvrager dient bij zijn verzoek volgende gegevens te vermelden en te voegen:
 De gewenste standplaats
 Zijn er wagens die, samen met het circus, op de locatie dienen geplaatst te worden ?
 De data en uren van de voorstelling(en)
 De naam en het adres van de verantwoordelijke uitbater(s)
 Het nummer in het handelsregister en het BTW-nummer
 De nodige attesten, waaruit blijkt dat de gebruikte materialen in overeenstemming zijn met het
Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB)
 Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de verantwoordelijke een verzekering ‘burgerlijke
aansprakelijkheid’ heeft gesloten voor zijn uitbating
 Worden er minderjarigen tewerkgesteld in en om het circus ?
 Dient u bij deze een verzoek in voor het plaatsen van reclamepanelen op het openbaar domein ?
Art. 3. Naar elke aanvrager van een standplaats voor een circus, wordt een document gestuurd, waarin
alle hierna vermelde modaliteiten voor de voorstelling(en) worden opgenomen.
Dit document dient, voor akkoord ondertekend door de uitbater, eveneens voorafgaand aan het college
van burgemeester en schepenen bezorgd te worden.
Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van voormelde gegevens en
eventueel andere relevante feitelijke omstandigheden, of het al dan niet de gevraagde standplaats
toekent, en, desgevallend, of het verzoek tot het plaatsen van reclamepanelen op het openbaar domein al
dan niet inwilligt.
Art. 5. De uitbater van een circus, die toelating heeft gekregen om (een) voorstelling(en) op het
openbaar domein van de gemeente Steenokkerzeel te geven, dient zich te houden aan volgende
verplichtingen :
5.1. Tijdens zijn aanwezigheid op het grondgebied van onze gemeente, dient de uitbater van het
circus erop toe te zien, dat hij de bepalingen van het gemeentelijke politiereglement, en meer
bepaald de artikelen 155 tot 175, strikt naleeft.
5.2. Het opstellen en afbreken van het circus is verboden tussen 22u30 ‘s avonds en 07u00 ‘s
ochtends.
5.3. Het verblijf van wagens op het circusterrein is in principe verboden.
5.4. Op deze regel kan een uitzondering gemaakt worden voor woonwagens, wagens die nodig zijn
voor het leveren van drijfkracht en de wagens die, door hun bijzondere constructie, één geheel
vormen met het opgestelde circus, en waarvan de belanghebbende het college van
burgemeester en schepenen heeft ingelicht bij zijn aanvraag.
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Deze wagens dienen achter de attracties opgesteld te worden, en zijn slechts toegelaten indien
de beschikbare oppervlakte dit toelaat. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt
alleen en zonder beroep over deze noodzakelijkheid.
Alle wagens, waarvoor het college van burgemeester en schepenen geen toelating heeft
gegeven voor het verblijf op het circusterrein, moeten van de locatie verwijderd worden ten
laatste de dag vóór de eerste voorstelling. Deze wagens moeten geplaatst worden volgens de
aanduidingen van de politie op plaatsen waar ze het verkeer niet hinderen.
De infrastructuur van het circus en de op het terrein aanwezige wagens moeten steeds in staat
van deugdelijkheid verkeren.
Uitspringende luiken worden enkel toegelaten zo ze geen belemmering voor het verkeer
opleveren.
Het circus moet ten laatste om 01u00 ‘s morgens zijn activiteiten staken.
Het gebruik van noodhoorns en sirenes is verboden. Toestellen die op krachtige manier en
storende wijze muziek voortbrengen zijn niet toegelaten. De galmopeningen van de toegelaten
luidsprekers of geluidsversterkers moeten naar de grond gericht worden, en dienen opgesteld te
zijn binnen het circus zelf.
Na 22u30 mag er slechts muziek gemaakt worden op gedempte toon.
Het is de vergunninghouder verboden premies van gelijk welke aard aan zijn bezoekers aan te
bieden, of loterijen in te richten, tenzij ter gelegenheid van een liefdadigheidsfeest of galaavond, waarvoor voorafgaandelijk een afzonderlijke schriftelijke toestemming van het college
van burgemeester en schepenen werd verkregen.
Na het beëindigen van de voorstelling(en), en vooraleer de standplaats te verlaten, dient de
vergunninghouder ervoor te zorgen dat de locatie netjes opgeruimd is. Bij nalatigheid zal dit
gebeuren door de gemeentelijke diensten, op kosten van de overtreder.
Het circusterrein dient volledig ontruimd te zijn de dag na de laatste voorstelling, tegen 18u00

AFDELING II : STANDPLAATS VOOR KERMISATTRACTIE EN FOORINRICHTING
Art. 6. Op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel zijn enkel de volgende kermissen
toegelaten:
 Steenokkerzeel (centrum)
 1ste kermis : laatste zondag van juni
 2e kermis : zondag na 20 augustus
 Steenokkerzeel (Wambeek)
 1ste kermis : 3 weken na Pasen
 2e kermis : 3e zondag van oktober
 Steenokkerzeel (Humelgem)
 1ste kermis : 1ste zondag van juli
 P e rk
 1ste kermis : zondag na O.H.Hemelvaart
 2e kermis : 1e zondag van september
 Melsbroek
 1ste kermis : zondag na 4 juli
 2e kermis : 3e zondag van september
 3e kermis : zondag na 11 november
Art. 7. De locatie waar de kermis zal opgesteld worden, wordt bepaald door het college van
burgemeester en schepenen.
Art. 8. Een standplaats voor een kermisattractie op het openbaar domein van de gemeente
Steenokkerzeel, dient minstens acht weken voor de datum van de kermis schriftelijk aangevraagd te
worden bij het college van burgemeester en schepenen.
Art. 9. De aanvrager dient bij zijn verzoek volgende gegevens te vermelden en te voegen :
 De gewenste standplaats op de door het college bepaalde locatie
 Zijn er wagens die, samen met de kermisattractie, op de locatie dienen geplaatst te worden ?
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De naam en het adres van de verantwoordelijke uitbater(s)
Het nummer in het handelsregister en het BTW-nummer
Worden er minderjarigen tewerkgesteld in en om de attractie of inrichting ?
De nodige attesten, waaruit blijkt dat de gebruikte materialen in overeenstemming zijn met het
Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB)
 Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de verantwoordelijke een verzekering ‘burgerlijke
aansprakelijkheid’ heeft gesloten voor zijn uitbating.
Art. 10. Naar elke aanvrager van een standplaats voor een kermisattractie, wordt een document
gestuurd, waarin alle hierna vermelde modaliteiten worden opgenomen.
Dit document dient, voor akkoord ondertekend door de uitbater, eveneens voorafgaand aan het college
van burgemeester en schepenen bezorgd te worden.
Art. 11. Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van voormelde gegevens en
eventueel andere relevante feitelijke omstandigheden, of het al dan niet de gevraagde standplaats
toekent.
Art. 12. De uitbater van een kermisattractie, die een standplaats op een kermis heeft toegewezen
gekregen, dient zich te houden aan volgende verplichtingen :
12.1. Tijdens zijn aanwezigheid op het grondgebied van onze gemeente, dient de uitbater van de
kermisattractie erop toe te zien, dat hij de bepalingen van het gemeentelijke politiereglement
strikt naleeft.
12.2. Het opstellen en afbreken van de standen is verboden tussen 22u30 ‘s avonds en 07u00 ‘s
ochtends.
12.3. Het verblijf van wagens op het kermisterrein is in principe verboden.
Op deze regel kan een uitzondering gemaakt worden voor de wagens die nodig zijn voor het
leveren van drijfkracht en de wagens die, door hun bijzondere constructie, één geheel vormen met de
opgestelde attractie, en waarvan de belanghebbende het college van burgemeester en schepenen heeft
ingelicht bij zijn aanvraag.
Daarnaast is één woonwagen per foorinrichting toegelaten. Indien de aanwezigheid van bijkomende
woonwagens noodzakelijk blijkt, dient de belanghebbende het college van burgemeester en schepenen
hiervan in te lichten bij zijn aanvraag.
Deze wagens dienen achter de attracties opgesteld te worden, en zijn slechts toegelaten indien de
beschikbare oppervlakte dit toelaat. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt alleen en
zonder beroep over deze noodzakelijkheid.
12.4. Alle wagens, waarvoor het college van burgemeester en schepenen geen toelating heeft
gegeven voor het verblijf op het kermisterrein, moeten van de locatie verwijderd worden ten
laatste de dag vóór de aanvang van de kermis. Deze wagens moeten geplaatst worden volgens
de aanduidingen van de politie op plaatsen waar ze het verkeer niet hinderen.
12.5. De kermisattracties, foorinrichtingen en wagens moeten steeds in staat van deugdelijkheid
verkeren.
12.6. Uitspringende luiken worden enkel toegelaten zo ze geen belemmering voor het verkeer
opleveren.
12.7. De vergunninghouders moeten hun stand om 01u00 ‘s morgens sluiten.
12.8. Het gebruik van noodhoorns en sirenes is verboden. Toestellen die op krachtige manier en
storende wijze muziek voortbrengen zijn op de kermis niet toegelaten. De galmopeningen van
de toegelaten luidsprekers of geluidsversterkers moeten naar de grond gericht worden, en
dienen opgesteld te zijn binnen de stand zelf.
Na 22u30 mag er slechts muziek gemaakt worden op gedempte toon.
12.9. Het is de foorreiziger verboden premies van gelijk welke aard aan zijn klanten aan te bieden, of
loterijen in te richten, tenzij ter gelegenheid van een liefdadigheidsfeest of gala-avond,
waarvoor voorafgaandelijk een afzonderlijke schriftelijke toestemming van het college van
burgemeester en schepenen werd verkregen. Deze bepaling is niet toepasselijk op een
inrichting die uitsluitend uit een loterijspel bestaat.
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12.10. Na het beëindigen van de kermis, en vooraleer de standplaats te verlaten, dient de
vergunninghouder ervoor te zorgen dat de locatie netjes opgeruimd is. Bij nalatigheid zal dit
gebeuren door de gemeentelijke diensten, op kosten van de overtreder.
12.11. Het kermisterrein dient volledig ontruimd te zijn de dag na de sluitingsdatum, tegen 18u00.
AFDELING III : ANDERE TIJDELIJKE LOKALE EVENEMENTEN
Art. 13. Het is iedereen verboden, op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel, zowel in open
lucht als in verplaatsbare constructies, tijdelijke lokale evenementen te organiseren op het openbaar
domein, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.
Art. 14. De aanvraag voor het organiseren van een dergelijk evenement en/of het aanvragen van een
standplaats tijdens het evenement, dient acht weken voor de datum van het evenement schriftelijk
aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen.
Art. 15. De aanvrager dient bij zijn verzoek volgende gegevens te vermelden en te voegen :
 De gewenste standplaats
 Zijn er wagens die op de locatie dienen geplaatst te worden ?
 De naam en het adres van de verantwoordelijke
 Het nummer in het handelsregister en het BTW-nummer
 De nodige attesten, waaruit blijkt dat de gebruikte materialen in overeenstemming zijn met het
Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB)
 Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de verantwoordelijke een verzekering ‘burgerlijke
aansprakelijkheid’ heeft gesloten voor het evenement
Art. 16. Naar elke aanvrager voor de organisatie van en/of deelname aan het tijdelijke lokale
evenement, wordt een document gestuurd, waarin alle hierna vermelde modaliteiten worden
opgenomen.
Dit document dient, voor akkoord ondertekend door de betrokkene, eveneens voorafgaand aan het
college van burgemeester en schepenen bezorgd te worden.
Art. 17. Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van voormelde gegevens en
eventueel andere relevante feitelijke omstandigheden, of het al dan niet de gevraagde toelating verleent.
Art. 18. De organisator van een tijdelijk lokaal evenement, of de persoon die toestemming verkreeg
voor het plaatsen van een stand op dit evenement, dient zich te houden aan volgende verplichtingen :
18.1. Tijdens zijn aanwezigheid op het grondgebied van onze gemeente, dient de vergunninghouder
erop toe te zien, dat hij de bepalingen van het gemeentelijke politiereglement strikt naleeft.
18.2. Het opstellen en afbreken van de infrastructuur voor het evenement is verboden tussen 22u30 ‘s
avonds en 07u00 ‘s ochtends.
18.3. Het verblijf van wagens op de locatie van het evenement is in principe verboden.
18.4. Op deze regel kan een uitzondering gemaakt worden voor de wagens die nodig zijn voor het
leveren van drijfkracht en de wagens die, door hun bijzondere constructie, één geheel vormen
met de opgestelde infrastructuur, en waarvan de belanghebbende het college van burgemeester
en schepenen heeft ingelicht bij zijn aanvraag.
18.5. Deze wagens dienen achter de attracties opgesteld te worden, en zijn slechts toegelaten indien
de beschikbare oppervlakte dit toelaat. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt
alleen en zonder beroep over deze noodzakelijkheid.
18.6. Alle wagens, waarvoor het college van burgemeester en schepenen geen toelating heeft
gegeven voor het verblijf op het terrein, moeten van de locatie verwijderd worden ten laatste de
dag vóór de aanvang van het evenement. Deze wagens moeten geplaatst worden volgens de
aanduidingen van de politie op plaatsen waar ze het verkeer niet hinderen.
18.7. De infrastructuur en wagens moeten steeds in staat van deugdelijkheid verkeren.
18.8. Uitspringende luiken worden enkel toegelaten zo ze geen belemmering voor het verkeer
opleveren.
18.9. De vergunninghouder moeten ten laatste om 01u00 ‘s morgens zijn activiteiten staken.
18.10. Het gebruik van noodhoorns en sirenes is verboden. Toestellen die op krachtige manier en
storende wijze muziek voortbrengen zijn niet toegelaten. De galmopeningen van de toegelaten
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luidsprekers of geluidsversterkers moeten naar de grond gericht worden, en dienen opgesteld te
zijn binnen de infrastructuur zelf.
Na 22u30 mag er slechts muziek gemaakt worden op gedempte toon.
Het is de vergunninghouder verboden premies van gelijk welke aard aan zijn bezoekers aan te
bieden, of loterijen in te richten, tenzij ter gelegenheid van een liefdadigheidsfeest of galaavond, waarvoor voorafgaandelijk een afzonderlijke schriftelijke toestemming van het college
van burgemeester en schepenen werd verkregen.
Na het beëindigen van het evenement, en vooraleer het terrein te verlaten, dient de
vergunninghouder ervoor te zorgen dat de locatie netjes opgeruimd is. Bij nalatigheid zal dit
gebeuren door de gemeentelijke diensten, op kosten van de overtreders.
Het terrein dient volledig ontruimd te zijn de dag na het einde van het evenement, tegen 18u00.

AFDELING IV : ALGEMENE BEPALINGEN
De inbreuken op de beschikkingen van dit reglement zullen gestraft worden met de politiestraffen, voor
zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen die op dit vlak zouden bestaan, geen andere
straffen voorzien zijn.
NAMENS DE RAAD:
Op bevel:
De Secretaris wnd,
(get.) H. Abeloos

De Voorzitter,
(get.) K. Servranckx
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:

Op bevel:
De gemeentesecretaris wnd.,

H. ABELOOS

De burgemeester,

K. SERVRANCKX

