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TOEPASSINGSGEBIED 

Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op circussen die plaatsvinden op het grondgebied van de 

stad Lier. 

MELDING 

Artikel 2. 

Indien het circus plaatsvindt op privaat domein dient er steeds een melding aan de burgemeester te 

gebeuren. Dit moet minstens 1 maand vooraf ingediend worden via ikorganiseerinlier.be. 

AANVRAAG 

Artikel 3. 

De organisatie van circus op het openbaar domein in Lier dient steeds ter goedkeuring voorgelegd te 

worden aan het CBS. 

Hiervoor moet men minstens 3 maanden vooraf een aanvraag indienen via ikorganiseerinlier.be. 

Bij de aanvraag moeten min. volgende documenten ingediend worden: 

-Inschrijving KBO + BTW-nr. 

-Datum van aankomst en vertrek + speellijst met data en uren van de voorstellingen 

-Inplantingsplan en technische beschrijving van de installatie met correcte afmetingen van 

tent, woonwagens,… 

-Bewijs van afsluiten van een geldige brandverzekering, verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid 

-Een recent keuringsattest van de elektriciteit 

Artikel 4. Indien er dieren meereizen/optreden moeten bij de aanvraag ook nog volgende 

documenten worden gevoegd: 

 -Een kopie van het contract met een erkende dierenarts 

-Een lijst met alle dieren die meereizen met het circus (enkel dieren die voorkomen op lijst A) 

-Een technische beschrijving van de installaties (afmetingen dierenverblijven) 

 

WEIGERING EN MODALITEITEN VAN DE TOELATING 

Artikel 5. Per kalenderjaar wordt er een beperking opgelegd van het aantal dagen dat er een circus 

wordt toegestaan op openbaar domein, om de overlast voor de omgeving te beperken. Per 
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kalenderjaar mag er max. 20 dagen een circus plaatsvinden op eenzelfde locatie. Enkel het college 

van Burgemeester en schepenen is bevoegd om hier uitzonderingen op toe te staan. 

Artikel 6. Er wordt enkel toelating gegeven aan circussen op volgende locaties: 

-de weide naast de Frederik Peltzerstraat 

-parking De Laag in Koningshooikt 

Enkel het college van Burgemeester en schepenen is bevoegd om hier uitzonderingen op toe te 

staan. 

Artikel 7. Er wordt enkel toelating verleend aan circussen zonder dieren of met dieren voorkomend 

op de lijst A (KB van 2 september 2005). 

Artikel 8. Het college van burgemeester en schepenen kan de toelating gemotiveerd weigeren, 

bijvoorbeeld om redenen van openbare veiligheid, overlapping met andere evenementen, eerder 

verleende toelatingen, eerdere ervaringen met de exploitant,.. 

Artikel 9. Bij gelijktijdige aanvraag wordt de voorkeur gegeven aan een circus erkend door de 

Vlaamse Regering in het kader van de Vlaamse nomadische circussen. 

Artikel 10. Het college van Burgemeester en schepenen kan voorwaarden opleggen aan de toelating, 

bv m.b.t. 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. 

 

ELEKTRICITEITSVOORZIENING 

Artikel 11. 

De elektriciteitskast kan door de stad ter beschikking gesteld worden, zowel op parking De Laag als 

op de weide in de Frederik Peltzerstraat. 

De kosten voor het verbruik worden nadien doorgerekend aan de organisator. 

 

WATERVOORZIENING 

Artikel 12. 

Er kan een wateraansluiting voorzien worden door de stadsdiensten op de weide in de Frederik 

Peltzerstraat.  

Op parking De Laag kan er water voorzien worden d.m.v. een standpijp die door de stadsdiensten 

wordt geplaatst. 

De kosten voor het verbruik worden nadien doorgerekend aan de organisator. 
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PUBLICITEITSVOERING 

Artikel 13. Het college van Burgemeester en schepenen dient voorafgaandelijk en schriftelijk 

toestemming te geven voor het voeren van publiciteit. In de toelating kunnen bijzondere 

voorwaarden opgelegd worden. 

Overtredingen op deze bepaling worden gesanctioneerd in het kader van het Algemeen 

Politiereglement Stad Lier. 

 

WETGEVING HANDELSPRAKTIJKEN 

Artikel 14. 

Verkoop van producten door de organisator is enkel toegelaten op het toegewezen terrein. 

GELUIDSHINDER 

Artikel 15. Inzake geluidshinder geldt het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 en 

wijzigingen, inzonderheid het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 inzake de 

goedkeuring van de Vlaremwijziging betreffende het invoeren van een maximaal geluidsniveau voor 

muziekactiviteiten.  Indien de aanvrager een toelating wenst te bekomen voor een afwijking op de 

geluidsnormen dient dit eveneens in de aanvraag vermeld te worden. Enkel het college van 

Burgemeester en schepenen is bevoegd om hier uitzonderingen op toe te staan. 

VERKEERSMAATREGELEN 

 

Artikel 16. Het is niet mogelijk om parkeerplaatsen voor te behouden in de omgeving. Alle voertuigen 

dienen op reguliere parkeerplaatsen of op het toegewezen terrein geplaatst te worden. 

Vrachtwagens kunnen op volgende locaties parkeren:  

-De Laag 

-Rode Kruislaan  

-Leuvensevest.  

-op de Ring (enkel op plaatsen waar geen bord E9b staat) 

 

DIERENWELZIJN 

 

Artikel 17. Wanneer er dieren meereizen, bevestigt het circus of bedrijf met zijn aanvraag dat elke 

geldende wet – en 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 overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de 

voedselketen en leefmilieu betreffende het houden van dieren in circussen en rondreizende 

tentoonstellingen. 

 

Artikel 18. De dieren die optreden in het programma zijn verzorgd en de omgang met de dieren 

gebeurt op een correcte manier. 

De dierenwagens en de andere huisvesting van de dieren zijn allen gericht op het maximale 
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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. 

 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Artikel 19. 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 materieel, de artiesten en het 

personeel. 

 

Artikel 20. Het circus of bedrijf is verantwoordelijk voor alle schade aan het openbaar en het privaat 

domein. Geen enkel voorwerp mag in de grond verankerd worden. 

 

Artikel 21. Het is verboden putten te graven of materiaal aan te brengen waardoor het terrein kan 

worden beschadigd. 

 

Artikel 22. Bij het wegtrekken moet het circus of bedrijf ervoor zorgen dat alle vuilnis op het terrein 

verwijderd is. Indien dit niet gebeurt, wordt dit uitgevoerd door het gemeentebestuur op kosten van 

het bedrijf of circus. 

 

BRANDVOORSCHRIFTEN 

Artikel 23. Volgende voorzorgsmaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden: 

 

Opstelling(en) & activiteiten 

De opstellingen en activiteiten mogen geen hinder vormen voor een vlotte en veilige ontruiming van 

het evenement, noch van de achterliggende en nabij gelegen gebouwen. Ze mogen geen gevaar 

opleveren voor personen, gebouwen en andere particuliere eigendommen en ze mogen de 

hulpdiensten niet hinderen. 

In de mate van het mogelijke moet een vrije doorgang van 4 meter hoogte en 4 meter breedte 

gewaarborgd blijven voor de voertuigen van de brandweer en van de andere hulpdiensten. 

Ondergrondse en bovengrondse watermonden (hydranten) moeten steeds vrij en goed bereikbaar 

zijn. 

Indien het evenement omsloten wordt door een wand of een omheining die bestaat uit vaste delen 

en/of delen die niet met de hand te verplaatsen zijn, dan moet deze minimaal om de 30 meter 

onderbroken zijn door een los element van minstens 120 centimeter breedte. 

 

Tijdelijke inrichting (> 60 m² of meer dan 100 personen) (bvb tent, container, podium etc.) 

Elke tijdelijke inrichting moet zich op minder dan 60 meter (loopafstand) bevinden van een plaats 

waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen. 

Rondom de inrichting wordt in de mate van het mogelijke een vrije doorgang van 4 meter breed en 4 

meter hoog vrijgehouden (te rekenen vanaf de uiterste delen van de opstelling, bvb vanaf de 

tentharingen). 

Het zeil en eventuele verharde zijwanden van tijdelijke tenten moeten uit brandvrije materialen 

gemaakt zijn. 

De tenten mogen enkel elektrisch verlicht worden. De tent moet uitgerust zijn met een 

veiligheidsverlichting die voldoet aan de geldende Belgische normen. De veiligheidsverlichting moet 

voldoende lichtsterkte hebben om hindernissen zichtbaar te maken en om een veilige en ordelijke 

ontruiming te verzekeren. Deze verlichting moet onmiddellijk en automatisch in werking treden bij 

het uitvallen van de gewone verlichting. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zonder 

onderbreking kunnen functioneren. 
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Alle verlichting moet op een veilige wijze worden opgehangen (voldoende afstand ten opzichte van 

o.a. het tentzeil, lichte wanden, eventuele versieringen, …) en stabiele ophangpunten hebben, zodat 

geen brand- en ander gevaar kan ontstaan. Als de openbare verlichting niet volstaat, moet je buiten 

de tenten zorgen voor verlichtingspunten nabij de uitgangen en nooduitgangen. 

In een tijdelijke inrichting met vaste zitplaatsen of een tribune geeft het aantal zit- of staanplaatsen 

de maximale bezetting aan. Anders wordt de maximale bezetting berekend a rato van 1 persoon per 

vierkante meter of 3 personen per vierkante meter wanneer het een dansvloer betreft. 

Uitgangen voor het publiek leiden rechtstreeks naar de openbare weg of een gelijkaardige veilige 

plaats en hebben een vrije doorgang van minstens 120 cm breed en 200 cm hoog. Uiteraard dient de 

nuttige vrije breedte aangepast te worden aan het te verwachten aantal personen dat aanwezig zal 

zijn. Deze bepaling geldt niet alleen voor uitgangen uit tijdelijke inrichtingen zelf maar ook voor de 

uitgangen van het ganse evenemententerrein. 

Het minimaal aantal uitgangen van een grote tijdelijke inrichting en van elke ruimte van een grote 

tijdelijke inrichting staat in verhouding tot de maximale bezetting ervan en wel als volgt: 

- tot 99 personen: 1 uitgang 

- van 100 tot 500 personen: 2 uitgangen 

- meer dan 500 personen: 2 + n uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan 

het quotiënt van de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment 

Deze uitgangen moeten zo ver mogelijk uit elkaar liggen. Geen elk punt in de tent mag verder dan 30 

meter van een uitgang liggen. 

De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende 

de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. 

 

Kook- en/of verwarmingstoestellen en stroomaggregaten 

Een kook- of verwarmingstoestel (barbecuestel, warmhoudplaat enz.) moet zodanig worden 

opgesteld dat het niet kan worden omgestoten. Het moet op voldoende afstand van brandbare 

materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar 

wordt voorkomen. 

 

Elke installatie moet uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed 

vakmanschap, zodat haar werking geen hinder veroorzaakt, geen gevaar oplevert voor brand en 

degelijk beschermd is ter voorkoming van ongevallen. 

 

Voor de voeding van een kooktoestel in een tijdelijke inrichting wordt slechts elektriciteit of gas 

toegestaan.  

 

Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare brandstoffen verboden. 

 

Indien er gas gebruikt wordt, zijn volgende regels van toepassing: 

- Bij het aansluiten van de gasflessen is het verboden te roken of een open vuur te maken. De 

fleskraan wordt steeds geopend met de hand en niet met werktuigen. 

- Het totale aantal aanwezige gasflessen mag maximum 5 stuks bedragen (volle flessen, lege 

flessen en de flessen in gebruik samen). De lege flessen moeten fysisch gescheiden worden 

van de volle. De totale waterinhoud van de 5 flessen samen mag niet meer dan 300 liter 

bedragen. De flessen mogen niet geplaatst worden in de nabijheid van eender welke 

warmtebron. Ze worden steeds rechtop, stabiel en goed geventileerd geplaatst (beschermd 

tegen aanrijding en omvallen, tegen inwerking van de zon en buiten het bereik van 

onbevoegden). 

- Voor een gasinstallatie met flexibele verbindingen moeten volgende zaken in acht genomen 

worden: 

o Voor ontspannen gas: de slang is oranje, maximum 2 meter lang, mag niet ouder zijn 

dan 5 jaar en moet de fabricagedatum vermelden; 
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o Voor niet-ontspannen gas (voor onderlinge verbinding van gasflessen): de slang is 

zwart, maximum 1 meter, beschikt over voorgemonteerde koppelstukken, mag niet 

ouder zijn dan 5 jaar en moet de vervaldatum vermelden. 

 

In de nabijheid van elk kook- of verwarmingstoestel of stroomaggregaat dient minstens 1 ABC-type 

(poeder of waterig schuim) snelblusser van 1 bluseenheid (conform de norm NBN S 21.014) 

beschikbaar te zijn. 

 

Melding 

Met het oog op het melden van brand of een ongeval moet de organisatie kunnen beschikken over 

een vast of een mobiel telefoontoestel. Bij dit toestel moeten de oproepnummers van brandweer en 

ziekenwagen (112) en politie (101) en eventuele andere hulpdiensten aanwezig zijn.  

 

De organisatie stelt een veiligheidsverantwoordelijke aan. De veiligheidsverantwoordelijke doet op 

regelmatige tijdstippen een veiligheidsrondgang waarbij de elementen uit dit verslag worden 

gecontroleerd (blusmiddelen, uitgangen, bereikbaarheid evenemententerrein etc.). De 

veiligheidsverantwoordelijke staat ook in voor het opwachten van de hulpdiensten en het meedelen 

van alle relevante informatie zodat de hulpverlening snel kan starten. 

 

Blusmiddelen 

In een tijdelijke inrichting worden blusmiddelen (ABC-type (poeder of waterig schuim) snelblussers 

van 1 bluseenheid (conform de norm NBN S 21.014)) voorzien à rato van 1 per 150 m². Deze 

blusmiddelen worden oordeelkundig verspreid over de inrichting in functie van de risico's. 

 

De blusmiddelen moeten bedrijfsklaar zijn en op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats 

worden opgesteld. Medewerkers die een taak hebben in of nabij de tijdelijke inrichting moeten de 

blusmiddelen kunnen gebruiken en moeten ingrijpen bij het minste gevaar. De organisator moet op 

eenvoudige vraag een bewijs van nazicht van de blusmiddelen kunnen voorleggen dat niet ouder is 

dan 12 maanden. 

 

Verzekering 

De organisator sluit de nodige verzekeringen af, waaronder een wettelijke verzekering burgerlijke en 

objectieve aansprakelijkheid die mogelijke schade of letsel t.g.v. het evenement dekt. 

 

Controle 

Van zodra de standplaats is ingenomen wordt er door de Brandweer een controle uitgevoerd. 

BELASTING 

Artikel 24. Het belastingreglement voor het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein voor 

gelegenheidsinrichtingen is eveneens van toepassing. Het verschuldigde bedrag dient tijdig betaald 

te worden. 

 

WAARBORG 

Artikel 25. De waarborg bedraagt 1500 EUR (1000€ waarborg voor schade aan het terrein + 500€ 

waarborg voor het proper achterlaten van het terrein). De betaling moet minstens dertig dagen 

vooraf gebeuren door overschrijving op het rekeningnummer BE 82 0910 0010 0968, met 

vermelding van de reden van betaling. 

Indien de betaling niet of onvolledig is gebeurd twintig dagen voor aankomst van het circus vervalt 

de toelating van ambtswege en wordt elke toegang tot het terrein ontzegd. 

 

Artikel 26. De waarborg wordt vrijgegeven na controle van het terrein. In geval van beschadigingen 

aan het terrein of openbaar domein wordt de waarborg ingehouden tot het moment dat de schade 
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volledig is vergoed. 

 

 


