Reglement inrichting fuiven en soortgelijke activiteiten
1. De inrichting van een fuif en soortgelijke activiteiten is onderworpen aan de voorafgaande aflevering van een
vergunning door het gemeentebestuur.
2. De aanvraag moet ten minste twee maanden vooraf ingediend worden bij het gemeentebestuur, dienst
interne zaken.
3. Op de aanvraag moeten naam, adres, telefoon en handtekening vermeld staan van ten minste drie
meerderjarige verantwoordelijken die instaan voor de veiligheid in en rond de plaats van de fuif, en die een
aanspreekpunt zijn namens de organisatie. Er moet een mobiel telefoonnummer vermeld worden waarop
een der verantwoordelijken kan bereikt worden tijdens de fuif of soortgelijke activiteit.
4. Op de aanvraag moet de naam van het orkest of discotheek met dj (naam, adres en mobiel telefoonnummer)
vermeld worden.
5. De regels voor elektronisch versterkte muziek zoals bepaald in vlarem en zijn van toepassing, hetzij vlarem II
hoofdstuk 5.32 en vlarem II hoofdstuk 6.7.
Voor evenementen met gebruik van elektronisch versterkte muziek in een lokaal waarvoor een
milieuvergunning of milieuaktename werd afgeleverd, gelden minstens dezelfde voorwaarden als deze die
van toepassing op de inrichting in z'n totaliteit, zijnde de algemene en sectorale voorwaarden van vlarem en
de eventueel bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in de specifieke milieuvergunning of aktename
horende bij het lokaal.
Indien er geen vlarem meldings- of vergunningsplicht van toepassing is, gelden de voorschriften voor nietingedeelde inrichtingen conform vlarem I hoofdstuk 6.7 niet-ingedeelde muziekactiviteiten inzonderheid
artikel 6.7.3.§1 en 2 voor het geluid binnen de inrichting hetzij categorie 1 maximaal 85 dbA LAeq,15min en
artikel 6.7.4 voor het geluid in de buurt. Tenzij het college van burgemeester en schepenen toelating verleend
voor het evenement blijven deze normen onverminderd van toepassing.
Voor elke muziekactiviteit waarvoor een individuele toelating en/of afwijking op de geluidsnorm door het
college van burgemeester en schepenen wordt verleend, zijn onderstaande geluidsnormen van toepassing.
-categorie 1 <= 85 dbA LAeq,15min - toetsingswaarde max 92 dbA LAmax,slow
-kindnorm <= 90 dbA LAeq,15min - toetsingswaarde max 97 dbA LAeq,15min)
-categorie 2 > 85 dbA LAeq,15min <= 95 dbA LAeq,15min - toetsingswaarde max 102 dbA LAmax,slow
-categorie 3 > 95 dbA LAeq,15min <= 100 dbA LAeq,60min - toetsingswaarde max 102 dbA LAeq,15min
Beperkende maatregelen bij toelatingen voor eenmalige of bijzondere evenementen :
categorie 1 <= 85 dbA LAeq,15min
• naleving binnen de inrichting : vlarem I artikel 6.7.3§1 en 2
• de normen in de buurt conform Vlarem II artikel 6.7.4 blijven onverminderd van kracht
• het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen
[db(C) - dB(A) < 15 dB]
• continue bewaking en zelfcontrole van het geluid

• de muziek moet worden stopgezet om 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.
Kindnorm <= 90 dbA LAeq,15 min (toetsingswaarde 97 dbA LAeq,15min)
Hierbij wordt bedoeld alle kinder- en familieactiviteiten waar veel jonge kinderen het doelpubliek zijn. Het
betreft een afwijking op de geluidsnorm, toelating muziekevenement categorie 2 met een norm van maximaal
90 dbA LAeq,15 min (toetsingswaarde 97 dbA).
categorie 2 > 85 dbA LAeq,15min <= 95 dbA LAeq,15min
• naleving binnen de inrichting : vlarem I artikel 6.7.3§3 en vlarem II artikel 5.32.2.2 bis,§1, 1°, 2° en 3°
• het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht,
• hetzij de richtwaarde voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4
• en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2.
• het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen
• [db(C) - dB(A) < 15 dB]
• continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset
• zelfcontrole is ten laste van organisator én geluidstechnicus of dj
• meten én registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit
• meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden
• manipuleren van de meetketen is strafbaar
• kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden
• inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten
• de muziek moet worden stopgezet om 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10 dbA
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.
categorie 3 > 95 dbA LAeq,15min <= 100 dbA LAeq,60min
• naleving binnen de inrichting : artikel 6.7.3§3 en vlarem II artikel 5.32.2.2bis,§2
• het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2.
• het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15
dB]
• continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset
• zelfcontrole is ten laste van organisator én geluidstechnicus of dj
• meten én registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit
• meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden
• manipuleren van de meetketen is strafbaar
• kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden
• inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 5m aan alle geluidskasten
• de muziek moet worden stopgezet om 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 15 dbA
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.
_________________________________
Voor alle activiteiten die gebruik maken van elektronisch versterkte muziek bedraagt de maximaal toegelaten
geluidsproductie 100 dbA LAeq,60min gemeten op een hoogte tussen 1,5m en 3m, bij voorkeur aan de

mengtafel, en tussen het publiek en centraal tussen de luidsprekers in het voorste deel van de beschikbare
ruimte (1/3 tot 1/2 voor lokalen of 1/2 tot 2/3 voor tenten of in openlucht) en conform bijlage 5.32.2.2bis.
Het maximale toegelaten geluidsniveau (85, 90, 95 of 100 dbA) wordt duidelijk kenbaar gemaakt in de
individuele toelating.
De muziek op evenementen, fuiven, manifestaties en dergelijke moet worden stopgezet om 24 uur wanneer
de aansluitende dag een weekdag is en om 4uur wanneer de aansluitende dag een zaterdag, zondag of
feestdag is. Als er klachten zijn aangaande de naleving van geluidsnormen en/of overlast, kan de politie, op
verzoek van de burgemeester, de deuren eerder sluiten.
De bepalingen zoals opgenomen onder punt 5 van dit reglement zijn niet van toepassing op de zuiver private
inrichtingen. Hetzij muziek in de private levenssfeer, in en om woningen en hun aanhorigheden en tuinen, op
huiskavels welke niet vrij voor het publiek toegankelijk zijn, desgevallend met besloten gastenlijst bestaande
uit familie en vrienden. Deze vallen onder toepassing van het gemeentelijke politiereglement (GAS) en
Burgerlijk Wetboek (BW 544 - 1382 - 1313).
6. Voor de uitbating van een eetkraam moet de voorafgaande betaling van de gemeentelijke taksen voor het
innemen van de standplaats kunnen bewezen worden.
7. De belasting op de inrichting van de openbare danspartijen moet vooraf betaald worden aan de financieel
beheerder van de gemeente. De belasting is niet verschuldigd voor een openbare danspartij met liefdadig
doel en zonder winstbejag en ook niet voor maximaal 3 danspartijen die per kalenderjaar worden ingericht
door een Brechtse vereniging die lid is van één van de erkende Brechtse adviesraden.
8. De inrichters moeten kunnen aantonen de gebeurlijk verschuldigde auteursrechten (SABAM) en de billijke
vergoeding voldaan te hebben (Het aanvraagformulier van SABAM is te vinden op de website :
www.sabam.be. Billijke vergoeding kan aangegeven worden via website : www.debillijkevergoeding.be).
9. De burgemeester kan voor elke organisatie van een fuif of soortgelijke activiteit bijkomende verplichtingen
opleggen.
10. De inrichters dienen zich te houden aan de wetgeving betreffende het schenken van alcoholische dranken.
Inzake alcoholische dranken wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds gegiste dranken en
anderzijds gedistilleerde of sterke dranken.
•
Voor het aanbieden van zowel gegiste als gedistilleerde dranken dient er aan het gemeentebestuur
een vergunning aangevraagd te worden. Deze dient tegelijkertijd met de aanvraag voor de inrichting
van een fuif of soortgelijke activiteit bij het gemeentebestuur ingediend te worden.
•
Dranken, waaraan gedistilleerde dranken toegevoegd worden, vallen eveneens onder de
regelgeving voor sterke dranken.
•
Het verkopen, schenken en aanbieden van gegiste dranken is verboden aan jongeren jonger dan
16 jaar.
•
Het verkopen, schenken en aanbieden van sterke dranken is verboden aan jongeren tot 18 jaar.
Er kan steeds een leeftijdscontrole uitgevoerd worden.
•
Het is verboden om sterke dranken te serveren tijdens eender welke gelegenheid waar
minderjarigen aanwezig kunnen zijn en waarbij niet individueel strenge controle kan gehouden
worden op de gebruikersleeftijd.

11. Er wordt voldoende toezicht voorzien ter preventie van vandalisme aan en rond de manifestatie en in de
omgeving. Bij ernstige problemen worden de politiediensten onmiddellijk verwittigd.
12. Er moet een fietsenstalling voorzien worden.
bewaking zijn op deze fietsenstalling.

Tijdens de volledige duur van de manifestatie moet er

13. De inrichters dienen alle zwerfvuil afkomstig van het evenement op te ruimen en af te voeren.
14. De inrichters moeten minstens de volgende verzekeringen afsluiten:
•
•
•
•

een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid
een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
een verzekering voor de vrijwilligers (Burgerlijke Aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen)
een brandverzekering met inbegrip waarborg “storm”

De inrichters zullen op eerste verzoek van het gemeentebestuur de polissen met betalingsbewijzen van
de verzekeringspremies moeten kunnen voorleggen.
15. De inrichting waar het evenement georganiseerd wordt, moet volledig brandveilig zijn :
Toegangswegen, vluchtwegen, evacuatiewegen :
• Deze moeten voldoende breed zijn en ten alle tijden bereikbaar voor de hulpdiensten.
Openbare hydranten :
Openbare hydranten moeten steeds bereikbaar zijn.
Tijdelijke inrichting:
De tijdelijke inrichting (bijvoorbeeld tenten) bestaat uit brandveilig en vlamdovend materiaal.
Vloeren zijn van hout of moeilijke ontvlambare materialen.
• Gebruikte bekledingsmaterialen bijvoorbeeld decoratieve elementen, vaste en losse bekleding
en versiering, zijn van vlamdovende materialen.
Warmtebronnen op basis van vloeibaar gemaakte petroleumgassen:
• De aansluiting aan ontspanner, gasfles, verwarmings-, kook-,bak- of braadtoestel voldoet aan
de Code van Goede Praktijk.
• Lege en volle gasrecipiënten dienen van elkaar gescheiden te worden en tegen omvallen
beveiligd; Zij dienen beschut te worden tegen inwerking van zonnestralen, warmtestralen,
convectie (straling) en conductie (geleiding) van de verbruikstoestellen.
• Enkel gasrecipiënten die daadwerkelijk aangewend worden als brandstofbron voor de
respectievelijke verbruikselementen, bevinden zich in de inrichting.
• De aangewende ontspanners zijn geschikt voor het type afsluiter aanwezig op het recipiënt. De
maximale lengte van de soepele leiding bedraagt 2 meter.
• In de directe nabijheid moet 1 bluseenheid voorzien worden.
Elektrische installatie:

•

De elektrische en geluidsinstallatie voldoet aan de Code van Goede Praktijk en het Algemeen
Reglement op de Elektrische installaties (A.R.E.I.). In het bijzonder dient aandacht besteed te
worden aan een veilige isolatie, alsook aansluiting en bevestiging van de bekabeling.

Melding, waarschuwing en alarm:
• Er moet een mobiel telefoontoestel beschikbaar zijn voor de verwittiging van de hulpdiensten.
Brandbestrijdingsmiddelen, draagbare snelblussers:
2
2
• Tot 150 m zijn er minstens 2 bluseenheden aanwezig, vanaf elke bijkomende 150 m wordt er 1
extra bluseenheid voorzien.
• Tenminste de helft van de blustoestellen zijn toestellen met een capaciteit van 1 bluseenheid.
• 1 bluseenheid = 6 kg ABC poeder of 6 liter water/schuim of 10 kg CO2.
• De bluseenheden worden oordeelkundig verspreid over de inrichting.
Veiligheidsverlichting:
• Veiligheidsverlichting moet boven de uitgangen en nooduitgangen aangebracht worden.
Vuurwerk en pyrotechnische effecten:
• Voor het gebruik van vuurwerk of pyrotechnische effecten moet steeds een vergunning
aangevraagd worden aan de burgemeester.
• Bij gebruik van vuurwerk of pyrotechnische effecten (bv. Bengaals vuurwerk) dient er vooraf
contact opgenomen te worden met de brandweer van Brecht.
• In de toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
Uitgangen:
• Minstens 2 gescheiden uitgangen bij meer dan 100 personen.
• Minstens 3 gescheiden uitgangen bij meer dan 500 personen.
• Minstens 4 gescheiden uitgangen bij meer dan 1000 personen.
• Minstens 5 gescheiden uitgangen bij meer dan 2000 personen.
• De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones.
• Er mogen geen obstructies aangebracht worden aan de uitgangen.
Het gemeentebestuur kan steeds door de brandweer een bijkomend onderzoek ter plaatse laten
uitvoeren en bijkomende verplichtingen opleggen.
16. De burgemeester zal de organisatie onmiddellijk stilleggen indien blijkt dat men zich niet houdt aan de
opgelegde voorwaarden.



Voorbeeldlijst met gegiste en sterke dranken:
SOORT DRANK
Advocaat
Amaretto
Baileys
Breezer
Cachaça
Calvados
Campari
Champagne
Cider
Cognac
Cointreau
Duvel
Gin
Glühwein
Grand-Marnier
Grappa
Hoegaarden
Jägermeister
Jenever
Leffe
Malibu
Martini
Ouzo
Passoa
Pastis
Pils
Pisang Ambon
Porto
Raki
Rum
Safari
Sake
Sambuca
Sherry
Tequila
Tia Maria
Trappist/trippel Westmalle
Triple Sec
Vedett
Vermout
Whisky
Wijn
Wodka

VOLUMEPROCENT
ALCOHOL
14 % - 20 %
25%
17%
5%
38% - 54%
40% - 45%
25%
12%
5%
40%
40%
8,5%
40%
8,5% - 13%
40%
37,5% - 60%
4,9%
35%
20% - 40%
6,5%
21%
15% - 18%
40% - 44%
20%
40% - 45%
5%
20%
18% - 20%
40%
40% - 60%
20%
13,5% - 19%
40%
15% - 20%
38%
20%
7% - 9,5%
15% - 40%
5,2%
15%
40% - 65%
10% - 13%
35% - 70%

STERKE DRANKVERGUNNING
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEE
NEE
JA
JA
NEE
JA
NEE
JA
JA
NEE
JA
JA
NEE
JA
JA
JA
JA
JA
NEE
JA
NEE
JA
JA
JA
NEE
JA
NEE
JA
JA
NEE
JA
NEE
NEE
JA
NEE
JA

