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Artikel 1.1 

Organisatoren van dansfeesten, danspartijen, muziekuitvoeringen, variété- en 

toneelopvoeringen zijn verplicht voorafgaandelijk schriftelijk melding te 
maken van het evenement bij de burgemeester. 
 

Artikel 1.2  

De schriftelijke melding moet door de organisatoren van de evenementen 

vernoemd in art.1.1 ingediend worden ten minste 30 kalenderdagen voor de 
aanvang van het evenement. 

 

Artikel 1.3  

De melding moet zeer omstandige inlichtingen bevatten over het evenement dat 

georganiseerd wordt en/of de persoon of groep die optreedt ten einde een 
duidelijk inzicht te geven met betrekking tot het evenement en de eventuele te 
nemen maatregelen. 

 

Artikel 2.1 

Elke publieke danspartij, muziekuitvoering, variété- of toneelvoorstelling in 
open lucht is onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke machtiging van 
de burgemeester. 

 

Artikel 2.2 

Het verzoek tot het bekomen van de machtiging waarvan sprake in vorige 
paragraaf zal schriftelijk dienen gericht te zijn aan de burgemeester tenminste 

30 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement. 
 

Artikel 3 

Organisatoren van dansfeesten, danspartijen, muziekuitvoeringen, variété- en 
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toneelopvoeringen moeten telefonisch bereikbaar zijn voor de duur van het 

evenement. 

 

Artikel 4.1 

Het sluitingsuur voor publieke dansgelegenheden, muziekuitvoeringen, variété- en 
toneelvoorstellingen, alsook voor herbergen, drankhuizen en openbare 

gelegenheden is bepaald om 3.00 uur, het openingsuur om 8.00 uur. De 
burgemeester kan schriftelijk en minstens één dag te voren afwijkingen op het 
sluitingsuur toestaan. De toelating moet getoond worden op elk verzoek van de 

met controle belaste politieambtenaren. 
 

Artikel 4.2 

De uitbaters van drankslijterijen en de organisatoren van de evenementen 

vernoemd in artikel 1.1 moeten een bord met daarop het sluitingsuur voorzien 
op een goed zichtbare plaats in de onmiddellijke omgeving van de 
hoofdingang. 

 

Artikel 5 

Aan alle personen, met uitzondering van deze die tot het huisgezin behoren, is 
het verboden zich in de plaatsen te bevinden, bestemd tot de verkoop van 
drank, tijdens de uren dat zij gesloten moeten zijn. Indien de personen, die zich 

in de instelling bevinden, weigeren deze te verlaten op het gestelde uur, moet 
de uitbater van de inrichting of zijn zaakgelastigde onverwijld de 
politiediensten verwittigen. 

 

Artikel 6 

De personen die zich in de vermelde plaatsen nog zouden bevinden na het 
vastgestelde sluitingsuur en deze die zouden trachten er binnen te komen vóór 
het gestelde openingsuur, zullen gestraft worden met straffen voorzien in het 

onderhavig reglement, tenzij zij het huis bewonen of ingeschreven zijn als 
reiziger in het daartoe door de wet voorgeschreven register. 
 

Artikel 7 

Het is de uitbater of zijn zaakgelastigde verboden de inrichting op slot te doen, 

er de lichten te doven of de verlichting te verduisteren, zolang er zich één of 
meerdere verbruikers in de inrichting of haar bijgebouwen bevinden. 
 

Artikel 8 

De uitbater of zijn zaakgelastigde, die na het vastgestelde sluitingsuur weigert 

zijn inrichting te openen voor of toegang te verlenen aan de met controle 
belaste politieambtenaren, wanneer die inrichting of haar bijgebouwen 
verondersteld worden bezocht te zijn, zal gestraft worden met straffen voorzien 

in onderhavig reglement. 
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Artikel 9.1 

Alle publieke dansgelegenheden, alsook herbergen, drankhuizen en openbare 
gelegenheden mogen door de leden van de politiediensten gesloten worden, 

vóór het uur door de verordening vastgesteld, bij overtreding op 
bovenvermelde voorschriften, of indien de openbare orde verstoord wordt, of 
bij lawaai waardoor de rust der buren gestoord kan worden. De leden van de 

politiediensten en de openbare macht zullen de plaatsen doen onruimen, 
onverminderd de voorziene straffen. 
 

Artikel 9.2 

De uitbaters van de inrichtingen of de organisatoren van de evenementen 
vernoemd in artikel 1.1 zijn verplicht op het eerste verzoek van de met controle 
belaste politieambtenaren, de verbruikslokalen te doen ontruimen of te sluiten. 

De verbruikers die er zich bevinden zijn er toe verplicht deze te verlaten op het 
volgens dit reglement vastgestelde sluitingsuur. 

 

Artikel 10 

Na 22.00 uur is in de drankinrichtingen elke handeling, van aard om de rust van 

de ingezetenen te verstoren, verboden. Zowel de uitbater van de inrichting, de 
organisator van het evenement als de handelende klant, zijn strafbaar. 
 

Artikel 11 

Alle muziek in de drankgelegenheden moet ophouden om 24.00 uur, behalve 

mits bijzondere toelating van de burgemeester, schriftelijk en minstens één dag 
ervoor afgeleverd. Vanaf 22.00 uur zal de muziek gedempt zijn zodat zij niet 
storend is voor de ingezetenen. De burgemeester kan de plaatsing van een 

geluidsbegrenzer verplichten, dit in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen terzake. 
 

Artikel 12 

De plaatsen waar gedanst wordt, evenals hun aanhorigheden moeten degelijk 

verlicht zijn. De lichten mogen slechts gedoofd worden wanneer het publiek de 
dansvloer en de aanpalende ruimten en plaatsen heeft verlaten. 
 

Artikel 13 

De toiletten in de drankgelegenheden zullen steeds in zuivere staat gehouden en 

regelmatig ontsmet worden. De sterfputten moeten gesloten zijn. De uitbater of 
organisator is hiervoor verantwoordelijk. 
 

Artikel 14 

Alle herbergen, drankgelegenheden, vergaderen feestzalen, die gebouwd of 

verbouwd worden na het van kracht worden van onderhavig reglement, dienen 
voorzien te zijn van mannen- en vrouwentoiletten die gescheiden zijn en niet 
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uitkomen in de zelfde ruimte. Ze moeten een afzonderlijke ingang hebben. 

 

Artikel 15 

De inbreuken die gepleegd worden op dit reglement worden gestraft met 
politiestraffen. 

 

Artikel 16 

De inrichtingen die over een milieuvergunning, zoals bedoeld in rubriek 32.1 

van het VLAREM I beschikken, dienen de voorwaarden die opgelegd zijn door 
de Vlaremwetgeving strikt na te leven. 

 
 


