Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 25/11/2015 cf. art. 186
van het gemeentedecreet
Goedkeuren reglement circus of andere niet-permanente amusementsbedrijven
DE RAAD,
 Gelet op de Europese Verordening nr. 1/2005 van de Raad van 22/12/2004;
 Gelet op de Verordening nr. 1739 van de Commissie van 21/10/2005;
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 2/09/2005 ter waarborging van het welzijn van dieren die tot
vermaak van het publiek worden gebruikt in circussen of rondreizende tentoonstellingen;
 Gelet op de omzendbrief van de federale overheid volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen
en leefmilieu betreffende het houden van dieren in circussen en rondreizende tentoonstellingen;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 en meer in het bijzonder artikel 43 §2, 2°;
 Gelet op het algemeen politiereglement inzake de gemeentelijke administratieve sancties, zoals
laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gunstige advies van de milieuraad op 22/10/2015;
 Overwegende de veiligheid van de burgers;
 Overwegende de terugkerende vragen voor het organiseren van circussen op het grondgebied van
onze gemeente;
 Overwegende dat op het gebied van dierenwelzijn elke noodzakelijke maatregel dient getroffen te
worden;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt,
An Van Driessche, Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René
Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita
Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Tom Van Hauwermeiren, Marc
Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens)
1 afwezig (Ingrid Rogiers, raadslid)

ART. 1
Keurt een reglement goed inzake de organisatie van circussen of andere niet-permanente
amusementsbedrijven, met uitzondering van de kermisattracties, met volgende artikelen:

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op alle circussen of andere niet permanente amusementsbedrijven
(theatercircussen, artistieke stuntshows, rondreizende tentoonstellingen, al dan niet met show en
optreden van dieren) die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Berlare. Het reglement is
niet van toepassing op kermissen en kermisattracties.
Artikel 2
De aanvraag voor een circus of een ander niet permanent amusementsbedrijf dient schriftelijk en
vooraf ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen door middel van een
aanvraagformulier en dit binnen de termijn vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen. De aanvraag dient vergezeld te zijn van alle vereiste documenten (inplantingsplan, geldige
brandverzekering, …).
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Artikel 3
Bij de toezegging wordt rekening gehouden met een tussenperiode van minstens één maand tussen
twee opeenvolgende voorstellingsreeksen. Er worden maximaal twee toelatingen per jaar verleend.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen kan de toelating gemotiveerd weigeren, bijvoorbeeld om
redenen van openbare veiligheid, overlapping met andere evenementen, eerder verleende toelatingen
voor of na de geplande voorstellingen, negatieve ervaringen met de exploitant of omdat het geen
culturele meerwaarde biedt.
Artikel 5
Aanvragen worden chronologisch behandeld. Bij gelijktijdige aanvraag wordt voorkeur gegeven aan
een circus, gesubsidieerd door de Vlaamse Regering in het kader van de Vlaamse nomadische
circussen.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden opleggen aan de toelating,
bijvoorbeeld met betrekking tot de locatie, de data van de voorstellingen, het aantal voorstellingen, de
datum van aankomst en vertrek. Indien mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met de voorstellen
van de aanvrager.
Artikel 7
Een toezegging gebeurt slechts als de aanvraag beantwoordt aan alle gestelde punten en is slechts
definitief na het schriftelijk akkoord van het college van burgemeester en schepenen en na de
volledige betaling van de waarborgsom.
Artikel 8
Op het grondgebied van de gemeente Berlare zijn de standplaatsen op openbaar domein: Beukenplein
te Berlare, op de door de gemeente aangeduide plaats.
Artikel 9
De gebruikte terreinen in Berlare moeten ontruimd zijn ten laatste 48 uur na afloop van de laatste
voorstelling.
Artikel 10
Op het grondgebied van de gemeente Berlare moeten ook alle circussen en amusementsbedrijven op
privaat domein schriftelijk aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen.
De artikelen inzake publiciteitsvoering (artikel 14), veiligheid (artikel 17 en 18), dierenwelzijn (artikel
19 en 20), verzekering (artikel 24) en geluidshinder (artikel 26) zijn van overeenkomstige toepassing
voor circussen en evenementen die plaatsvinden op privaat domein.
Artikel 11
Voor het gebruik van elektriciteit wordt verwezen naar de retributie voor terbeschikkingstelling van
elektriciteit op foren. In ieder geval mogen de aansluitingen op de elektriciteitskasten enkel onder
spanning indien de installaties conform het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)
zijn.
Artikel 12
Voor aansluitingen op nutsvoorzieningen moeten alle richtlijnen van het bevoegd gemeentelijk
personeel worden nageleefd.
Artikel 13
In geval van onderbreking van elektrische stroom wegens beperking van stroomverbruik of defect aan
de leiding, is het gemeentebestuur niet aansprakelijk.
Artikel 14
Het college van burgemeester en schepenen dient voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming te
geven voor het voeren van publiciteit op en boven openbare plaatsen. In de toelating kunnen
bijzondere voorwaarden opgelegd worden. De burgemeester dient voorafgaandelijk en schriftelijk
toelating te geven voor het gebruik van geluidsproducerende installaties om reclame te maken of
aandacht te trekken. In deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
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Overtredingen op deze bepaling worden gesanctioneerd in het kader van het algemeen
politiereglement inzake de gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 15
Het circus of bedrijf moet voldoende toiletten permanent beschikbaar stellen voor het publiek en de
eigen werknemers. De toiletten moeten goed onderhouden zijn.
Artikel 16
Op de terreinen worden geen woonwagens en/of slaapwagens toegelaten die niet voorzien zijn van
chemische toiletten of andere, die niet als volstrekt hygiënisch door het gemeentebestuur aanvaard
kunnen worden.
Artikel 17
Het circus of bedrijf moet voor de veiligheidskeuring contact opnemen met de brandweer van
Hulpverleningszone Oost.
Artikel 18
Iedere verantwoordelijke moet onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen en zich schikken naar de
richtlijnen van de burgemeester, de verantwoordelijke van de lokale politie, de brandweer en het
bevoegde gemeentelijke personeel.
Artikel 19
Wanneer dieren meereizen, bevestigt het circus of bedrijf met zijn aanvraag dat elke geldende weten regelgeving op het vlak van dierenwelzijn wordt nageleefd. In het bijzonder wordt hierbij verwezen
naar de bepalingen van de Europese Verordening nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 en
de Verordening nr. 1739 van de Commissie van 21 oktober 2005, het Koninklijk Besluit van 2
september 2005 ter waarborging van het welzijn van dieren die tot vermaak van het publiek worden
gebruikt in circussen of rondreizende tentoonstellingen (het zogenaamde circusbesluit) en de
omzendbrief van de federale overheid volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
betreffende het houden van dieren in circussen en rondreizende tentoonstellingen.
Artikel 20
De dieren die optreden in het programma zijn verzorgd en de omgang met de dieren gebeurt op een
correcte manier. Er is een harmonieuze band tussen mens en dier.
De dierenwagens en de andere huisvesting van de dieren zijn allen gericht op het maximale
dierenwelzijn. Deze huisvesting kan geïnspecteerd worden door de bevoegde instanties. Het circus of
bedrijf verbindt zich ertoe dierenwelzijnsorganisaties toe te laten op hun terreinen om de
dierenverblijven te bezoeken.
Artikel 21
Het circus of bedrijf zorgt voor een duidelijke affichering van de toegangsprijzen aan de ingang en aan
de kassa en op de eventuele affiches ter aankondiging van het evenement.
Artikel 22
Bij het wegtrekken moet het circus of bedrijf door eigen zorgen en op eigen kosten alle vuilnis
(inclusief huisvuil en eventueel aangebrachte publiciteit) verwijderen alsook het terrein reinigen en in
zijn oorspronkelijke staat herstellen. Hiervoor kunnen vuilniszakken aangekocht worden bij de
gemeente. Controle op de opkuis gebeurt door de gemeentelijke diensten. Bij het in gebreke blijven
wordt de opkuis uitgevoerd door de gemeentelijke diensten en dit op risico en kosten van het circus of
bedrijf. Het algemeen politiereglement inzake gemeentelijke administratieve sancties wordt bij het in
gebreke blijven toegepast.
Artikel 23
Het afvalwater alsmede het afval van de chemische toiletten dient afgevoerd te worden in de
aangeduide straatkolken. Het is verboden lozingsdarmen naar straatkolken te laten leggen tijdens
optredens van het circus. Het is verboden te lozen op het plein en/of de straat. Het is verboden
vetten, oliën, vaste huishoudelijke afvalstoffen en dergelijke te lozen op straat of in de riolering te
laten uitlopen.
Artikel 24
Het circus of bedrijf moet voor de burgerlijke aansprakelijkheid de nodige verzekeringscontracten ter
beschikking houden van de verantwoordelijke van de brandweer of de lokale politie.
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Artikel 25
Het gebruik van de machtiging houdt automatisch de erkenning in van de algehele
verantwoordelijkheid van het circus of bedrijf voor alle schade die naar aanleiding van dit gebruik
wordt aangebracht aan de gemeentelijke eigendommen en brengt de verplichting mee deze schade
onmiddellijk en volledig te vergoeden aan het gemeentebestuur. Eveneens zal het circus/bedrijf en
haar verzekeraars moeten opkomen ter algehele vrijwaring van het gemeentebestuur, ingeval de
verantwoordelijkheid van de gemeente wordt ingeroepen.
Artikel 26
Inzake geluidshinder gelden de voorschriften van het Besluit van de Vlaamse Regering van
17/02/2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van
geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen en de voorschriften van het algemeen
politiereglement aangaande de gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 27
De aanvrager bevestigt door zijn aanvraag in het bezit te zijn van alle wettelijke en reglementair
voorgeschreven documenten, getuigschriften en vergunningen in verband met de bedrijfsvoering, de
voorstelling, de infrastructuur, het rollend materiaal, de artiesten en het personeel.
Artikel 28
Het circus of bedrijf is verantwoordelijk voor alle schade aan het openbaar en het privaat domein.
Artikel 29
Het is verboden putten te graven of materiaal aan te brengen waardoor het terrein kan worden
beschadigd.
Artikel 30
De waarborg bedraagt 500,00 euro. De betaling moet minstens tien dagen vooraf gebeuren op het
gemeentehuis of door overschrijving op het rekeningnummer BE64 0910 0026 4252 en met
vermelding van de reden van betaling. Bij niet betaling of onvolledige betaling van het vastgestelde
bedrag vervalt van ambtswege de toelating en wordt elke toegang tot het terrein ontzegd. Indien de
betaling niet gebeurd is uiterlijk vijf dagen voor het circus of het evenement, vervalt de toelating van
ambtswege definitief.
Artikel 31
De waarborg wordt vrijgegeven na controle van het terrein. In geval van beschadigingen aan het
openbaar domein wordt de waarborg ingehouden tot het moment dat de schade volledig is vergoed.
Bij vrijgave van de waarborg kunnen achterstallige betalingen in rekening worden gebracht.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen overgemaakt worden aan:
- de heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
- dienst Citymarketing.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
* * *
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