REGLEMENT

Gemeenteraad van 29-11-2018

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN

Art. 1 - Toepassing
§1. Dit stedelijk reglement is van toepassing op elke fuif met een openbaar karakter in welke zaal of op
welke locatie dan ook. Dit reglement is niet van toepassing op privéfuiven.
§2. De andere wetten en bepalingen waar in dit reglement niet naar wordt verwezen blijven onverminderd
van toepassing.
§3. Elke organisator moet over de nodige vergunningen (o.a. Sabam, billijke vergoeding,…) en / of
aanmeldingen beschikken om de fuif te organiseren.

Art. 2 - Begrippen
De hierna vermelde begrippen worden als volgt gedefinieerd:
1. Fuif: evenement van tijdelijke duur waarop hoofdzakelijk elektronisch versterkte muziek wordt
gespeeld met de mogelijkheid tot dansen. Bezoekers van dit evenement worden voornamelijk
aangetrokken door de organisatie van het evenement of de geplande muziek, niet door de locatie.
2. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen privéfuiven en fuiven met een openbaar karakter.
-

Privéfuif: een fuif die plaatsheeft, hetzij in de woonplaats van particulieren, hetzij in een lokaal
waarvan de toegang aan het publiek verboden is. Hierbij dienen de aanwezigen persoonlijk
uitgenodigd te worden door de organisator waarbij men gekozen wordt wegens de band die
bestaat tussen de organisator en de genodigden. Enkel de genodigden hebben toegang tot de
fuif door controle aan de ingang op basis van een lijst van voorafgaande inschrijvingen.

-

Fuif met een openbaar karakter: een fuif die toegankelijk is voor het publiek. De toegankelijkheid
wordt niet beperkt door de betaling van een toegangskaart, ticket of het vertonen van een
toegangskaart of lidkaart die uitgedeeld of verkocht wordt zonder voorafgaande selectie van de
persoon die die verkrijgt of zich aanschaft.

3. Organisator: de organisator van een fuif is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke
vereniging die zulk een evenement organiseert. De organisator of de verantwoordelijke van de
feitelijke vereniging heeft een minimumleeftijd van 18 jaar.
4. Uitbater: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de plaats van het openbaar evenement al dan
niet met een huurovereenkomst ter beschikking stelt van de organisator.
5. Hulpdiensten: de brandweer, de ziekenhuizen en de EHBO-verenigingen.
6. Veiligheidsdiensten: de politionele diensten en de brandweer.

7. Interne beveiligingsdienst: de personen die door de organisator geëngageerd worden voor
beveiligingsactiviteiten op de fuif.
8. Bewakingsonderneming: een door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken vergunde
onderneming die bewakingsopdrachten mag uitvoeren binnen de wettelijke bepalingen.
9. Veiligheidsvergadering: een vergadering tussen de Stad, de politionele diensten, de andere betrokken
diensten, de organisator en eventuele externen waarvan hun deskundigheid noodzakelijk geacht
wordt. Het doel van deze vergadering is het maken van afspraken betreffende veiligheidsmaatregelen
en het goede verloop van de fuif.

Art. 3 - Melding van een fuif
§1. Elke fuif dient te allen tijde, maximum één jaar op voorhand en minstens acht weken op voorhand,
verplicht schriftelijk gemeld te worden aan de jeugddienst de hand van een meldingsformulier. Indien
een fuif georganiseerd wordt op het openbaar domein of in open lucht dient een toelating te worden
aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen van en te 3300 Tienen (dit gebeurt in
samenhang met het meldingsformulier). De veiligheidsdiensten worden op de hoogte gebracht. De
organisator moet steeds correcte en volledige informatie bezorgen aan het stadsbestuur.
§2. Het meldingsformulier wordt vergezeld van een lijst van de leden van de interne beveiligingsdienst:
naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum (voor vrijwilligers) en, onder gesloten omslag, een
attest van goed gedrag en zeden indien deze vrijwilligers gedomicilieerd zijn in een andere gemeente, de
gegevens van de eventuele bewakingsonderneming: naam van de firma, adres van de firma, naam van
de verantwoordelijke, telefoonnummer, erkenningsnummer, e-mail en website van de firma. Deze lijst
wordt ter advies voorgelegd aan de politie en ter goedkeuring aan de burgemeester.
§3. Indien de organisator een machtiging wenst te bekomen voor het schenken van sterke drank, dan dient
dit tegelijkertijd met het meldingsformulier te worden aangevraagd (zie artikel 9).
§4. Indien de organisator het wettelijk toegelaten maximale geluidsniveau in de inrichting wenst te
overschrijden dan dient de organisator via het meldingsformulier een afwijking te vragen aan het college
van burgemeester en schepenen (zie artikel 10).
§5. Indien de fuif plaats vindt in een (feest)tent of in openlucht dient de organisator samen met het
meldingsformulier een schets in te dienen van de inplanting van de fuif met aangeduide nooduitgangen,
toegangen voor hulpdiensten en afzonderingsplaatsen EHBO, parkeerplaatsinplanting en een
mobiliteitsplan. Deze worden voor advies overgemaakt aan de veiligheidsdiensten.
§6. Ten laatste vier weken na de aanvraag worden eventuele adviezen overgemaakt aan de organisator

Art. 4 - Duurtijd van een fuif
§ 1. Voor elke fuif op het grondgebied van Tienen gelden volgende regels:
Ten laatste om 04.00 uur stoppen met de verkoop van drankbonnetjes, afbouwen van de muziek.
Ten laatste om 04.30 uur stoppen met de verkoop van drank.
Ten laatste om 05.00 uur: definitief stilleggen van de activiteit.
§ 2. De organisator dient deze uren duidelijk te afficheren voor het publiek.
§3. Tenzij er andere bepalingen zijn opgenomen in de verhuurovereenkomst van de infrastructuur

Art. 5 - Algemene veiligheid
§1. De organisator neemt steeds de nodige voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het voorkomen van
elke vorm van schade aan de bezoekers en goederen volgens het principe van het zich gedragen als een
goede huisvader.
§2. De organisator of zijn gemachtigde dient steeds op de fuif aanwezig, beschikbaar en herkenbaar te zijn
voor de veiligheidsdiensten bij een eventuele tussenkomst. Hij en de leden van de interne
beveiligingsdienst moeten zich gedurende het volledige evenement in nuchtere toestand bevinden. De
organisator of zijn gemachtigde treedt ook op als verantwoordelijke voor de veiligheid. Hij zorgt voor de
permanente opvolging van de veiligheid in het algemeen en brieft de medewerkers hieromtrent. Hij zorgt
voor de opvolging van de feedback die door de medewerkers wordt gegeven, treedt ten overstaan van de
medewerkers coördinerend en/of sturend op in geval van onverwachte gebeurtenissen of incidenten en
werkt samen met de veiligheidsdiensten en de externe bewakingsdienst.
§3. Conform de wet tot zedelijke bescherming van de jeugd (15 juli 1960) mag een minzestienjarige niet
binnen in een dansgelegenheid zonder begeleiding van een volwassene. Indien het evenement niet uit
handelsgeest werd opgezet (dus zonder winstgevend doel) mag een jongere, ongeacht zijn leeftijd, dit
evenement betreden.
§4. Het blijft verboden om de maximumbezoekerscapaciteit van zowel de totale fuifinfrastructuur als elke
afzonderlijke ruimte te overschrijden, ongeacht het aantal verkochte tickets. De organisator moet hierop
controleren.
§5. Op initiatief van de veiligheidsdiensten of op vraag van de organisator kan er ten laatste twee weken vóór
de fuif een veiligheidsvergadering georganiseerd worden.
§6. Het is verboden om (nood)uitgangen te versperren of af te sluiten.
§7. Tenzij er andere bepalingen zijn opgenomen in de verhuurovereenkomst van de infrastructuur wordt de
organisator ernstig aanbevolen om te beschikken over een algemene verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en een bijzondere ongevallenverzekering voor zichzelf en zijn medewerkers.
§8. De organisator dient zich te informeren bij de uitbater van de fuifinfrastructuur of de verhuurder van de
tent of deze beschikt over een brandverzekeringspolis waarin vermeld staat dat de eigenaar afstand doet
van verhaal t.a.v. de organisator. Indien dit niet het geval is dient de organisator zelf een tijdelijke
brandverzekering af te sluiten voor de fuifinfrastructuur of de tent.
§9. De organisator voorziet aan de in- en uitgang een ‘in is in, out is out’ systeem.

Art. 6 - Interne veiligheid
§1. Op iedere fuif dienen de organisatoren in de eerste plaats zelf te zorgen voor de interne veiligheid. Vanaf
een bepaald aantal (gelijktijdig aanwezige) bezoekers dient een externe bewakingsfirma te worden
ingeschakeld. Hiervoor wordt de volgende regel gehanteerd, waarbij de officiële capaciteit van de zaal
richtinggevend is:
-

Fuif met minder dan 250 bezoekers: minimum vier vrijwilligers
Fuif tussen 251 en 500 bezoekers: minimum twee vergunde bewakingsagenten en vier vrijwilligers;
Fuif tussen 501 en 750 bezoekers: drie vergunde bewakingsagenten en zes vrijwilligers;

-

Fuif tussen 751 en 1000 bezoekers: vier vergunde bewakingsagenten en acht vrijwilligers;
Fuif met meer dan 1000 bezoekers: bovenop de vier vergunde bewakingsagenten en acht vrijwilligers
worden er per bijkomende schijf van 250 bezoekers één extra vergunde bewakingsagent en twee
extra vrijwilligers voorzien.

Vanaf meer dan twee vergunde bewakingsagenten mag de inzet trapsgewijs gebeuren:
-

Vanaf het begin van de fuif tot 23.00u zijn er minimum twee vergunde bewakingsagenten aanwezig.
Van 23.00u tot 03.00u zijn alle voorziene bewakingsagenten aanwezig.
Van 03.00u tot 05.00u mag de aanwezigheid van de vergunde bewakingsagenten worden afgebouwd
tot minimum twee als er een duidelijke daling van het aantal bezoekers merkbaar is en enkel in
overleg tussen de erkende bewakingsfirma en de organisator.

§2. De interne beveiligingsdienst kan naast de vergunde bewakingsfirma enkel bestaan uit leden van de
eigen organisatie of personen die een aanwijsbare band hebben met de organisatoren. Ze kunnen enkel
als vrijwilliger worden ingeschakeld indien cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden
(bepalingen wet):
-

-

-

-

-

Het gaat uitsluitend om de uitoefening van persoonscontrole en verkeersbegeleiding –
Vipbescherming, waardetransport en bewaking van goederen kan enkel gebeuren door vergunde
bewakingsagenten;
De personen die voor de interne beveiligingsdienst worden ingezet, zijn leden van de organiserende
vereniging; men kan bij dit stelsel dus niet terugvallen voor de organisatie van diensten aan derden.
De inzet van leden van andere verenigingen is dus uitgesloten.
De personen die vrijwillige beveiligingsactiviteiten uitoefenen, mogen dit eveneens slechts sporadisch
doen. Personen die als hobby voor meerdere organisatoren optreden worden, ook al zijn ze lid van
meerdere verenigingen, niet als vrijwilliger aanzien. Professionele bewakingsagenten kunnen nooit
optreden als vrijwilliger.
Deze personen mogen dit enkel gratis doen, ze kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien
ontvangen.
De personen die vrijwillige beveiligingsactiviteiten uitoefenen: mogen niet veroordeeld zijn, zelfs niet
met uitstel, tot een gevangenisstraf van ten minste zes maanden wegens enig misdrijf of tot een
lagere gevangenisstraf wegens diefstal, afpersing, misbruik van vertrouwen, oplichting, valsheid in
geschriften, aanranding van de eerbaarheid, verkrachting of bij de artikelen 379 tot 386ter van het
Strafwetboek bepaalde misdrijven; moeten onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en
er hun woonplaats hebben; mogen bepaalde beroepen (privédetective, wapenhandelaar) niet
uitoefenen; mogen de laatste vijf jaar geen lid geweest zijn of nog zijn van een politiedienst; moeten
minstens 18 jaar (voor de uitvoerders) en 21 jaar (voor de leidinggevenden) zijn.
De personen die vrijwillige beveiligingsactiviteiten uitoefenen dienen voorafgaandelijk door de
organisatoren correct te worden gebrieft over hun bevoegdheden.

§3. De burgemeester dient de lijst van de vrijwilligers die de organisator voorstelt om in te zetten voor de
interne beveiligingsdienst goed te keuren. Hij wint voorafgaand aan zijn beslissing advies in bij de lokale
politie. Deze lijst wordt conform artikel 3, paragraaf 2 toegevoegd aan het meldingsformulier.

Art. 7 - Tentfuiven
§ 1. De melding van een tentfuif is vergezeld van een attest van windsterkte van de tent afgeleverd door
hetzij de tentenbouwer, de producent of de invoerder van de tent. Het attest van windsterkte moet de
volgende noodzakelijke gegevens bevatten:
-

identiteit en telefoonnummer van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die instaat voor de

-

opbouw van de tent.
type, structuur en afmetingen van de tent.
de maximale windsterkte van de tent uitgedrukt in Beaufort en km/h.
de voorwaarden waarbij deze windsterkte wordt gegarandeerd.

§ 2. Bij overschrijding van de windsnelheid, bepaald in het attest windsterkte, dient de organisator:
-

bij aanvang van de fuif af te zien van het evenement
tijdens de fuif over te gaan tot hetzij een tijdelijke, hetzij een definitieve ontruiming en sluiting van het
evenement.

§ 3. Het stedelijk reglement op de brandveiligheid (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 juni
2007), afdeling 8 (brandveiligheid voor inrichtingen van tijdelijke aard) en meer bepaald de bepalingen
met betrekking tot tenten (8.3) is onverminderd van toepassing.
§ 4. De organisator wordt ernstig aanbevolen om te beschikken over een polis burgerlijke aansprakelijkheid –
tent.

Art. 8 - Middelengebruik op een fuif
§1. Het is ten strengste verboden om het gebruik van illegale drugs toe te laten op de fuif. Het uitoefenen
van controle op het bezit van verdovende middelen is een taak die tot de uitsluitende bevoegdheden van
de politionele diensten behoort.
§2. Personen die duidelijk onder invloed aankomen, moeten de toegang tot de fuif geweigerd worden.
§3. Roken is verboden in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Een gesloten plaats is een
plaats die door wanden afgesloten is van de omgeving en voorzien is van een plafond. Tenten worden
beschouwd als gesloten plaatsen, tenzij minimum twee wanden volledig open zijn. De organisator en zijn
medewerkers hebben de verantwoordelijkheid de bezoekers actief op het rookverbod te wijzen en de
nodige signalisatie daartoe aan te brengen.
§ 4. Indien er in de fuifinfrastructuur of in de onmiddellijke omgeving door de organisatie vastgesteld wordt
dat er illegale middelen worden verkocht, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de politionele
diensten.

Art. 9 - Alcoholgebruik op een fuif
§ 1. Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5
%, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minzestienjarigen.
§ 2. Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende
de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of
aan te bieden aan minachttienjarigen.
§ 3. Voor volgende alcoholhoudende sterke dranken dient geen machtiging tot het schenken van sterke
drank aangevraagd te worden: alcoholpops met een maximum alcoholpercentage van 7% en cocktails
(mengeling van hoogalcoholische dranken met frisdranken en/ of fruitsappen) met een maximum
alcoholpercentage van 7%.

§ 4. Indien de organisator tijdens een fuif sterke drank (andere dan vernoemd in voorgaande paragraaf)
wenst te schenken dient hij conform artikel 3 paragraaf 3 een machtiging te bekomen van het college
van burgemeester en schepenen.
§ 5. Het is verboden om alcohol te schenken aan personen die zich in kennelijke staat van dronkenschap
bevinden.
§ 6. De organisator is er toe gehouden om volgende preventiemaatregelen te voorzien:
-

-

-

-

-

-

-

De organisator voorziet een polsbandjessysteem met twee kleuren ter controle van het verbod op het
aanbieden, schenken of verkopen van dranken of producten waarvan het alcoholvolumegehalte
hoger is dan 0,5%vol. aan min zestienjarigen en op sterke drank aan minachttienjarigen. Dit moet
aan de inkom op verschillende plaatsen aangeduid staan. Jongeren onder de 16 jaar krijgen geen
bandje. Jongeren vanaf 16 jaar en jonger dan 18 jaar, krijgen een rood bandje. Jongeren ouder dan
18 jaar, krijgen een groen bandje.
Polsbandjes kunnen verkregen worden bij de jeugddienst aan inkoopprijs. De jeugddienst stelt
polsbandjes ter beschikking in verschillende schakeringen van de kleuren groen en rood om
eventuele misbruiken te vermijden.
De organisator geeft aan dat de bezoekers hun leeftijd moeten kunnen aantonen. Leeftijd kan
aangetoond worden met identiteitskaart, maar ook met een studentenkaart, rijbewijs of alle andere
officiële documenten waarop een gelijkende foto staat … In geen enkele omstandigheid mag de
organisator rechtstreeks naar de identiteitskaart van een bezoeker vragen. Bezoekers die weigeren
hun leeftijd aan te tonen, krijgen geen bandje en kunnen dus geen alcohol bestellen.
De verkoop van sterke drank is duidelijk onderscheiden van de andere dranken. Het verbod op het
schenken van sterke drank aan minachttienjarigen wordt er duidelijk geafficheerd. De verkoop van
sterke dranken kan enkel gebeuren door meerderjarige medewerkers.
De organisator brieft de toogmedewerkers met betrekking tot de wetgeving op het schenken van
alcohol.
De organisator ziet er op toe dat er in de fuifinfrastructuur geen alcohol wordt doorgegeven aan
minzestienjarigen en geen sterke drank aan minachttienjarigen. De organisator en zijn medewerkers
hebben de verantwoordelijkheid de bezoekers actief hier op te wijzen. De leden van de interne
beveiligingsdienst dienen hierop extra toezicht te houden.
De organisator ziet er op toe dat bezoekers de fuiflocatie niet met eigen drank betreden.
Tijdens de duurtijd van de fuif wordt geen gebruik gemaakt van glazen recipiënten.
Indien het stadsbestuur preventiemateriaal over middelengebruik/alcohol wenst te verspreiden op
een fuif of preventieve campagnes over middelengebruik/alcohol wenst te houden, is de organisatie
verplicht hieraan mee te werken.
De organisator voorziet een voldoende ruim aanbod aan non-alcoholische dranken.
De organisator is verplicht gratis (kraantjes-)water te voorzien.
Elke fuif wordt geëvalueerd door het stadsbestuur. Bij een negatieve evaluatie (=het onvoldoende
naleven van het fuifreglement) kan een volgende editie van desbetreffende fuif geweigerd worden.

Art. 10 - Geluidsnormen
§ 1. Indien de fuif plaats vindt in een niet-ingedeelde inrichting en het gewenste maximumvolume van de
muziek is luider dan 85dB(A) L Aeq, 15min maar lager dan 95 dB(A) LAeq,15min dan dient de
organisator via het meldingsformulier toestemming te vragen aan het college van burgemeester en
schepenen. Deze toestemming wordt samen met het meldingsformulier aangevraagd. Een tent wordt
beschouwd als een niet-ingedeelde inrichting.
Bij toelating zijn de volgende wettelijke bepalingen van toepassing:
- Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere

-

geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve
meetplaats. Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAmax,slow ofwel 95 dB(A) LAeq,15min.
Een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau is minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke
voor het geluidsniveau.
Het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is
toegelaten maar niet verplicht (tenzij anders bepaald in het verhuurreglement van de
fuifinfrastructuur);

Voor activiteiten die plaatsvinden in een gesloten ruimte (zaal, café,...), is dit type aanvraag per locatie
beperkt tot maximaal 12 gelegenheden per jaar, maximaal twee gelegenheden per maand, het totaal
van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden (als een
muziekactiviteit avonduren en morgenuren van de daarop volgende kalenderdag omvat, worden twee
kalenderdagen geteld). Daarnaast moet de organisator ook altijd de eventueel geldende
omgevingsnormen respecteren.
§ 2. Indien de fuif plaats vindt in een niet-ingedeelde inrichting en het gewenste maximumvolume van de
muziek is luider dan 95dB(A) en lager dan 100 dB(A) LAeq,60min dan dient de organisator via het
meldingsformulier toestemming te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze
toestemming wordt samen met het meldingsformulier aangevraagd. Een tent wordt beschouwd als een
niet-ingedeelde inrichting.
Bij toelating zijn de volgende wettelijke bepalingen van toepassing:
- Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere
geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve
meetplaats. Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAeq,15min ofwel 100 dB(A)
- LAeq,60min.
- Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere
geluiden in de inrichting) geregistreerd (LAeq,60min).
- Een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau is minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke
voor het geluidsniveau.
- Het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is
toegelaten maar niet verplicht (tenzij anders bepaald in het verhuurreglement van de
fuifinfrastructuur);
- De organisator stelt gratis oordopjes ter beschikking van de bezoekers;
- Voor activiteiten die plaatsvinden in een gesloten ruimte (zaal, café,...), is dit type aanvraag per
locatie beperkt tot maximaal 12 gelegenheden per jaar, maximaal twee gelegenheden per maand,
het totaal van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden (als
een muziekactiviteit avonduren en morgenuren van de daarop volgende kalenderdag omvat, worden
twee kalenderdagen geteld). Daarnaast moet de organisator ook altijd de eventueel geldende
omgevingsnormen respecteren.
§ 3. Indien een fuif plaats vindt in een ingedeelde inrichting (klasse 3 ) dan zijn de voorwaarden met
betrekking tot de geluidsnormen van deze inrichting van toepassing indien ze strenger zijn dan
onderstaande wettelijke bepalingen. Indien er geen bijkomende voorwaarden met betrekking tot de
ingedeelde inrichting werden opgelegd, dan zijn onderstaande wettelijke bepalingen van toepassing.
-

-

Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere
geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve
meetplaats. Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAmax,slow ofwel 95 dB(A) LAeq,15min.
Een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau is minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke
voor het geluidsniveau.
Het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is
toegelaten maar niet verplicht (tenzij anders bepaald in het verhuurreglement van de

fuifinfrastructuur);
De organisator moet altijd de eventueel geldende omgevingsnormen respecteren.
§ 4. Indien de fuif plaats vindt in een ingedeelde inrichting (klasse 3) en het gewenste maximumvolume van
de muziek is luider dan 95dB(A) en lager dan 100 dB(A) LAeq,60min dan dient de organisator via het
meldingsformulier toestemming te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze
toestemming wordt samen met het meldingsformulier aangevraagd.
Bij toelating zijn de volgende wettelijke bepalingen van toepassing:
- Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere
geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve
meetplaats. Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAeq,15min ofwel 100 dB(A)
- LAeq,60min.
- Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere
geluiden in de inrichting) geregistreerd (LAeq,60min).
- Een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau is minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke
voor het geluidsniveau.
- Het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is
toegelaten maar niet verplicht (tenzij anders bepaald in het verhuurreglement van de
fuifinfrastructuur);
- De organisator stelt gratis oordopjes ter beschikking van de bezoekers;
Voor activiteiten die plaatsvinden in een gesloten ruimte (zaal, café,...), is dit type aanvraag per locatie
beperkt tot maximaal 12 gelegenheden per jaar, maximaal twee gelegenheden per maand, het totaal
van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden (als een
muziekactiviteit avonduren en morgenuren van de daarop volgende kalenderdag omvat, worden twee
kalenderdagen geteld). Voor activiteiten die maximum 3 uur duren en plaatsvinden tussen 12 u en
middernacht, kan dit in principe een onbeperkt aantal keren aangevraagd worden. Daarnaast moet de
organisator ook altijd de eventueel geldende omgevingsnormen respecteren.
§ 5. Indien een fuif plaats vindt in een ingedeelde inrichting (klasse 2) die beschikt over een permanente
geluidsinstallatie en een geluidsplan dan zijn de voorwaarden met betrekking tot de geluidsnormen van
deze inrichting onverminderd van toepassing indien ze strenger zijn dan onderstaande wettelijke
bepalingen. Indien er geen bijkomende voorwaarden met betrekking tot de ingedeelde inrichting werden
opgelegd, dan zijn onderstaande wettelijke bepalingen van toepassing.
-

-

-

Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere
geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve
meetplaats. Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAeq,15min ofwel 100 dB(A)
LAeq,60min.
Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere
geluiden in de inrichting) geregistreerd (LAeq,60min).
Een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau is minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke
voor het geluidsniveau Het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm
gerespecteerd wordt, is toegelaten maar niet verplicht (tenzij anders bepaald in het verhuurreglement
van de fuifinfrastructuur);
De organisator stelt gratis oordopjes ter beschikking van de bezoekers.
Daarnaast moet de organisator ook altijd de eventueel geldende omgevingsnormen respecteren.

§ 6. Oordopjes kunnen bij de jeugddienst aangekocht worden aan inkoopprijs.

Art. 11 - Overlastbeperking en selectieve afvalinzameling
§ 1. De organisator moet de nodige maatregelen nemen om elke vorm van overlast die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden is aan de fuif te vermijden.
§ 2. Er moeten tijdens de fuif voldoende vuilnisbakken geplaatst worden, minstens één bij elke eet- en/of
drankstand. Die moeten makkelijk bereikbaar zijn, goed zichtbaar en mogen geenszins de doorgang
belemmeren
§ 3. De organisator verhindert de bezoekers om met drankrecipiënten de inrichting te verlaten.
§ 4. Bij een tentfuif dient de organisator voldoende hygiënische sanitaire voorzieningen ter beschikking te
stellen van de bezoekers.
§ 5. De organisator kan ten behoeve van de promotie van zijn evenement beroep doen op de
communicatiekanalen die de stad hiertoe ter beschikking stelt. De organisator dient er zich van bewust
te zijn dat het politiereglement en meer bepaald afdeling 5.5. publiciteit op of langs de openbare wegen
onverminderd van toepassing is.

Art. 12 - Controle door de lokale overheid en de veiligheidsdiensten
§ 1. Indien de lokale overheid, politionele diensten en/of de brandweer zich kenbaar maken om de
fuifinfrastructuur te bezoeken en te controleren, mag hen de toegang niet worden geweigerd. Er kan
hiervoor geen toegangsprijs worden aangerekend.
§ 2. Controlebezoeken van de brandweer worden enkel uitgevoerd na opdracht van de burgemeester.

Art. 13 - Geschillen
§ 1. Bij geschillen is het college van burgemeester en schepenen bevoegd.

