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            REGLEMENT: 

 

CIRCUSSEN 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 28/06/2016 

 

 

 

Uittreksel uit het algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement 

 

Dit reglement is van toepassing op circussen of andere niet-permanente 

amusementsbedrijven (theatercircus, artistieke stuntshow, rondreizende tentoonstelling 

met show, optreden van inheemse dieren of reptielen, …) die plaatsvinden op het 
grondgebied van Londerzeel op openbaar of privédomein.  
 
 

Aanvraag 

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via het aanvraagformulier (zie bijlage) en 

minstens drie maanden vooraf gericht worden aan het College van burgemeester en 

schepenen. 

 

Dit verzoek omvat: 

 Naam van het circus of de vereniging  

 Ondernemingsnummer (of afschrift inschrijving Kruispuntbank van 

Ondernemingen) 

 Gegevens van de contactpersoon (naam, adres in België, gsm- en/of 

telefoonnummer, mailadres, fax, …) 

 Een korte voorstelling van het circus  

 Het schema van de tournee  

 Beschrijving van de voorstelling  

 Rekeningnummer (terugstorten waarborg) 

 Gewenste data om in de gemeente te staan, met vermelding van aankomst en 

opbouw, de voorstellingen en de afbouw en vertrek (deze periode wordt beperkt 

tot max. 5 kalenderdagen)  

 Inplantingsplan (afmetingen tent, …) en technische beschrijving van de installaties 

en noodzakelijke keuringsattesten (verblijven van dieren, tenten, tribunes, …) 

 Speellijst (data en uren van de geplande voorstellingen) 

 Bewijs van het afsluiten van een geldige verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid, brandverzekering en objectieve aansprakelijkheid  

 Bewijs van een recent positief keuringsattest van de elektriciteit 

 Een kopie van het contract met een erkende dierenarts indien er dieren optreden  

 Een lijst van alle dieren die meereizen/optreden met het circus. Gelet op de wet 

van 10 maart 2014 inzake het verbod op wilde dieren, zijn volgende dieren nog 

toegestaan: ganzen, eenden, runderen, Aziatische buffel, dromedaris, kameel, 

hond, geiten, duiven, paard, pony, ezel, kat, hoenderachtigen, lama, fret, konijn, 

schapen en varken.  

 Voorstel van locatie (enkel voor het plaatsen van een circus op privéterrein) 

 Schriftelijk toelating van de eigenaar van het terrein (enkel voor het plaatsen van 

een circus op privéterrein)  
 

Toewijzingsregels 

1. Elk jaar worden er twee toelatingen gegeven voor het plaatsen van een circus op 

openbaar domein: een in het voor jaar en een in het najaar.  

 



Gemeentebestuur Londerzeel – reglement Circussen - 2 - 

2. Bij een gelijktijdige aanvraag wordt de voorkeur gegeven aan een circus dat 

gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Regering in het kader van de Vlaamse 

nomadische circussen.  

 

3. De toezegging is slechts definitief na het schriftelijk akkoord van het College van 

burgmeester en schepenen en na de volledige betaling van de waarborgsom.    

 

4. Het is verboden wilde dieren te gebruiken tijdens de circusvoorstelling. 

 

5. De toelating kan geweigerd worden door het College van burgemeester en 

schepenen wegens overlapping met andere evenementen, om redenen van 

openbare veiligheid, eerder verleende toelatingen voor of na de geplande 

voorstellen, negatieve ervaringen met de exploitant, …  

 

6. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorstellen van de aanvrager, 

maar het College van burgemeester en schepenen kan voorwaarden opleggen aan 

de toelating (betrekking tot de locatie (op privédomein), data van voorstellingen, 

aantal voorstellingen, datum aankomst en vertrek, …).  
 
 

Standplaats op openbaar domein 

Op het Heldenplein (4.040 m²); voor inname van het plein, dient de aanvrager de locatie 

zelf te prospecteren en vooraf contact op te nemen met de dienst Lokale Economie (052 

31 50 63). 

 

De woningen gelegen aan het Heldenplein moeten ten alle tijden bereikbaar zijn met de 

wagen en de op- en afrit langsheen de Ursulinenstraat mag niet geblokkeerd worden.    
 
 

Prijzen en betaling 

 Het circus of de vereniging moet, voor de aankomst, een waarborg betalen ter 

waarde van 500,00 euro (enkel voor een standplaats op openbaar domein). De 

betaling moet minstens tien dagen vooraf gebeuren via overschrijving op het 

rekeningnummer BE77 0910 0016 6242 en met vermelding van de reden van 

betaling.  

Indien de betaling niet of onvolledig is gebeurd, tegen de gestelde datum, vervalt 

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

 

 De waarborg wordt pas na controle van het terrein en na verrekening van de 

eventuele kosten terugbetaald op het aangeduide rekeningnummer.  

In geval van no-show of beschadigingen aan het terrein of openbaar domein, 

wordt de waarborg ingehouden. 

 

 Het circus of de vereniging zorgt voor een duidelijke affichering van de 

toegangsprijzen aan de ingang en aan de kassa.  
 
 

Elektriciteitsaansluiting  

Er is een vaste elektriciteitskast op het Heldenplein beschikbaar. 

De verrekening van het elektriciteitsverbruik gebeurt op basis van het reële verbruik 

conform de meterstand.  
 
 

Wateraansluiting 

Is ten laste van het circus of de vereniging en kan aangevraagd worden bij De 
Watergroep (02 454 00 60 – sdc.west_vlbrabant@dewatergroep.be).   
 
 

mailto:sdc.west_vlbrabant@dewatergroep.be
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Afval 

Het circus of de vereniging is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van zijn vuilnis 

en het terrein te reinigen en in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.  

Intercommunale Incovo zorgt in Londerzeel voor het afvalbeheer en bij hen kan men 

terecht voor het huren van een din-container (1.100 L of 240 L). De huur- en 

ledigingsprijs is inclusief het plaatsen en ophalen van de container(s). 

Een din-container dient rechtstreeks aangevraagd te worden bij Incovo (02 255 94 70 – 
info@incovo.be).    

Bij het in gebreke blijven wordt dit uitgevoerd door de gemeentelijke technische dienst 

op risico en kosten van het circus of de vereniging.  
 
 

Publiciteitsvoering 

 Het College van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het voeren 

van publiciteit via reclameborden. Deze borden mogen max. 10 werkdagen voor 

de circusvoorstelling opgehangen worden en daags na de voorstelling dienen deze 

reclameborden verwijderd te zijn.  

De voet- en fietspaden dienen ten allen tijden vrij te blijven en mogen ook geen 

hinder vormen naar de zichtbaarheid van de reeds bestaande signalisatie. 

Bij het in gebreke blijven wordt dit uitgevoerd door de gemeentelijke technische 

dienst op risico en kosten van het circus of de vereniging.   

 

 Het College van burgemeester en schepenen dient voorafgaandelijk en schriftelijk 

toelating te geven voor het gebruik van een radiowagen tijdens de gemelde 

periode. In de toelating kunnen bijzondere voorwaarden opgelegd worden en men 

dient ook artikels 6.3.5. en 6.3.6. van dit reglement na te leven.  
 
 

Geluid 

Het circus of de vereniging dient ook artikels 2.6.1. en 2.6.2. van dit reglement na te 

leven.   
 
 

Dierenwelzijn 

Wanneer er dieren meereizen, bevestigt het circus 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. 

 

De huisvesting van de dieren kan geïnspecteerd worden door de bevoegde instanties.  

Het circus verbindt zich ertoe dierenwelzijnsorganisaties toe te laten op hun terrein om 

de dierenverblijven te bezoeken.    
 
 

Veiligheid 

 Elke verantwoordelijke moet onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen en zich 

schikken naar de richtlijnen van de burgemeester, de plaatselijke politie en 

brandweer alsook van de aangestelde plaatsmeester. 

 De politie en brandweer kunnen ten alle tijden (onverwachts) een 

veiligheidscontrole uitvoeren. 

 Tijdens het weekend en op feestdagen kunt u terecht bij de Huisartsenwachtpost 

N16 (gelegen aan de N16, Rijksweg nr. 8 b te Puurs). De wachtpost is dag en 

mailto:info@incovo.be
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nacht open vanaf vrijdagavond 19 uur tot en met maandagochtend 7 uur. Op 

feestdagen is de wachtpost open vanaf 19 uur op de avond vóór de feestdag tot 7 

uur de ochtend na de feestdag. 

Oproepnummer: 03 886 16 16 

 De gemeente kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.   
 
 

Verantwoordelijkheden 

1. 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 (zeker in de 

tent: noodverlichting, pictogrammen, …), het rollend materieel, de artiesten en 

het personeel.   

 

2. Het circus is verantwoordelijk voor alle schade aan het openbaar en het privaat 

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

 

3. Het is verboden putten te graven of materiaal aan te brengen waardoor het 

terrein kan worden beschadigd.  

 

4. Het circus moet voldoende toiletten ter beschikking stellen van het publiek.  

Indien deze moeten aangesloten worden op het openbaar rioleringsstelsel, moet 

hiervoor vooraf contact worden opgenomen met de gemeentelijke technische 
dienst (052 39 92 64 – openbarewerken@londerzeel.be). 

mailto:openbarewerken@londerzeel.be

