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Artikel 48. Inwerkingtreding ................................................................................................................................... 17 

Reglement 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen  

Artikel 1. Doel  

De Stad Gent legt bij wijze van dit reglement de voorwaarden vast waaraan moet worden voldaan 
om het openbaar domein privatief in gebruik te kunnen nemen tijdens de Gentse Feesten 2022. 

Het college van burgemeester en schepenen wijst het privatief gebruik toe in overeenstemming  
met de in dit reglement voorziene voorwaarden. 

Artikel 2. Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  

1) Gentse Feesten - zone : de zone begrensd door de wegen omschreven in artikel 4 § 1, b 
Politieverordening Gentse Feesten 2022. 

 

2) Feestkernen : locaties waar Gentse Feesten – activiteiten plaatsvinden. Deze feestkernen 
kunnen binnen of buiten de Gentse Feesten - zone liggen en worden omschreven in artikel 
4 § 2, b en artikel 4 § 3, b Politieverordening Gentse Feesten 2022.  

 

3) Vaartuig : elk drijvend of varend toestel of voorwerp van welke aard ook, met in begrip van 
de tuigen zonder waterverplaatsing, zoals de zeeschepen, de binnenschepen, de 
woonvaartuigen, de pleziervaartuigen, de bedrijfsvaartuigen, vlotten, pontons, drijvende 
werktuigen, kajaks, kano’s, zeilplanken, surfplanken, of andere gelijkaardige tuigen. 

 

4) Horecazaak : elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de 
toegangsvoorwaarden, waar de belangrijkste en permanente activiteit bestaat uit het 
voorbereiden en/of aanbieden van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse. 

 

5) Terras : een inname van het openbaar domein door een horecazaak, bestaande uit tafels en 
zitmeubelen en eventueel uit bijkomende uitrustingen zoals parasols, menu 
aankondigingen, verlichtingstoestellen, plantenbakken, toonbanken, blikvangers, 
verwarmingstoestellen, bevloering, zonnetenten (zijnde een opvouwbaar zonnescherm 
boven raam- en deuropeningen en windschermen). 

 

6) Uitstalling : elke verkoopsstand of losse constructie op het openbaar domein of tegen de 
gevel, met als doel het uitstallen, het verkopen van handelswaren of het verwijzen naar de 
in de handelszaak te koop aangeboden producten of diensten. 

 

Hoofdstuk X. Inwerkingtreding en duurtijd .............................................................................................. 17 
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7) Informatiestand : stand waar uitsluitend informatie mag worden verstrekt over een 
bepaald product of dienstverlening, behoudens afwijkingen goedgekeurd door het college 
van burgemeester en schepenen.  

 

8) Bereiding : ieder wijziging aangebracht aan een voedingsmiddel – uitgezonderd het 
portioneren, het serveren, het verpakken en het etiketteren. Het schenken van drank kan 
niet aanzien worden als een bereiding. 

 

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied  

Dit reglement is van toepassing op eenieder die naar aanleiding van de Gentse Feesten 2022 een 
deel van het openbaar domein privatief in gebruik wil nemen. 
 
De Gentse Feesten 2022 vinden plaats van vrijdag 15 juli 2022 vanaf 18u00 tot en met maandag 25 
juli 2022 om 10u00, echter tevens rekening houdend met de bepalingen zoals vermeld in artikel 8 
van dit reglement. 
 
Het territoriale toepassingsgebied van het reglement is dit omschreven in artikel 4 van de 
Politieverordening Gentse Feesten 2022. 
 

Hoofdstuk II. Vergunning en voorwaarden tot exploitatie van standen, 

uitstallingen, terrassen, uitbatingen, vrije straatanimatie en andere 

Artikel 4. Voorafgaandelijke vergunning 

§ 1. Geen enkele stand, (gelegenheids)terras, (-)uitstalling, publiciteitsinstallatie of –paneel, 
podium, sanitaire voorzieningen, of straatanimatie mag door particulieren of verenigingen op 
de openbare weg worden geplaatst respectievelijk plaatsvinden zonder een voorafgaande 
vergunning van het college van burgemeester en schepenen. 

§ 2. De lijst van de hierboven opgesomde ingebruikname is niet limitatief.De vergunning is tijdelijk, 
strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derden, tenzij met toestemming van 
het college van burgemeester en schepenen.  

§ 3. De uitbater van de stand, het (gelegenheids)terras, de (-)uitstalling dient de vergunning aan te 
brengen op een zichtbare plaats (vensterraam). 

Artikel 5. Vergunning uitstallingen/terrassen 

§ 1. Voor de uitstallingen/terrassen waarvoor een vergunning voor een gans jaar werd afgeleverd, 
dient voor de periode van de Gentse Feesten een vergunning aangevraagd te worden bij de 
Dienst Feesten & Ambulante Handel. 

§ 2. Tijdens de Gentse Feesten mogen slechts dezelfde producten verkocht worden als degene 
waarvoor de vergunning voor een gans jaar werd afgeleverd. 
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Artikel 6. Sanitair van horecazaken 

Een aanvraag tot het opstellen van een terras tijdens de Gentse feestenperiode zal pas worden 
toegestaan onder de voorwaarde dat het sanitair van de inrichting die de aanvraag heeft ingediend 
voor de klanten ter beschikking wordt gesteld. 

Artikel 7. Vergunning voorlopige (tent)constructies 

Het aanbouwen van een voorlopige (tent)constructie tot tegen de gevel mag géén afbreuk doen 

aan: 

a) de permanente bereikbaarheid van de gevel ten behoeve van de hulpdiensten; 

b) het evacuatiebeleid van de inrichting 

Dit houdt in:  

1. het evacuatietraject van de uitgang(en) vanaf de voorgevel van het gebouw 

tot aan de openbare weg moet te allen tijde gevrijwaard worden van 

objecten (tafels, stoelen, ect…) 

2. De uitgangen voorzien in de wanden (tentdoek, zijpanelen e.d.) van de 

(tent)constructie moeten een vrije evacuatiebreedte bezitten ten minste 

gelijk aan het aantal cm bestaande breedte van de uitgangen in de 

voorgevel van het gebouw vermeerderd met het aantal cm à rato het 

berekende maximum aantal aanwezigen in de (tent)constructie. 

▪ Hierbij wordt de parameter 1cm/persoon gehanteerd. 

▪ Indien het totale aantal personen binnen de inrichting en in de 

(tent)constructie meer bedraagt dan 99 dan gelden hierna 

vermelde parameters: 

▪ maximum 99 personen = 1 uitgang in de (tent)constructie 

▪ maximum 499 personen = 2 uitgangen in de 

(tent)constructie. Dit laatste betekent: 499 personen = 

minimum 499cm evacuatie breedte of m.a.w.: 

▪ twee uitgangen van elk minimum 250cm 

▪ vier uitgangen van elk minimum 120 cm 

3. Iedere doorgang of uitgang bedraagt ten minste 80cm 

4. In de tent of constructie welke het terras vormt moeten de uitgangen met 

één handeling over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting 

van de vluchtroute 
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c) (Tent)constructie en gedrag van het tentzeil bij brand moeten in overeenstemming zijn 

met de algemene veiligheidsvoorschriften van de brandweer: 

1. Geen vaste (tent)constructies maar een constructie welke snel en 

eenvoudig op basis van mankracht kan verplaatst worden; 

2. Reactie van het tentzeil of bekleding constructie bij brand: klasse M2 of A2 

conform NF P 92501-7 of Class 2 conform NBN 13773 

Een geldig attest welke deze classificatie staaft dient voorgelegd te worden. 

Het attest dient ter plaatse aanwezig te zijn. 

In geval het gedrag bij brand van de (tent)constructie bekleding niet 

beantwoordt aan de gestelde voorwaarde (geen A2-attest)  kan de uitbater 

hiervan afwijken mits: 

▪ gebruik te maken van een “brandvertragend product” welke 

voorafgaandelijk een positief rapport draagt van de brandweer. 

▪ de uitbater een gehandtekend formulier voorlegt waarin hij 

verklaart het product op de bekleding te hebben aangebracht. 

Hier dient eveneens een Europees certificaat te worden voorgelegd 

waaruit de brandweer kan afleiden welke categorie betreffende 

reactie bij brand het bekledingsmateriaal na behandeling 

uiteindelijk bezit.  

d) De hydranten moeten te allen tijde bereikbaar, visueel zichtbaar en onmiddellijk 

bruikbaar blijven voor de hulpdiensten. 

In functie van de brandbelasting binnen de (tent)constructies zal de brandweer 

bepalen of al dan niet extra draagbare blusmiddelen moeten voorzien worden. 

e) Tijdens de periode van de Gentse Feesten is het verboden op de terrassen en/of 

uitstallingen gebruik te maken van occasionele warmtestralers op basis van 

vloeibaar gemaakte petroleumgassen. 

f) Bij de inplanting van een terras en/of uitstalling moeten niet alleen de hydranten 

ten allen tijde zicht- en bereikbaar blijven voor de hulpdiensten maar tevens alle 

gasafsluiters. 

g) Bij het inplanten van een occasionele toog op het terras en/of uitbreiding moeten 

alle CO2 flessen worden voorzien van een inrichting die het omkantelen ervan niet 

mogelijk maakt. Deze recipiënten zijn onbereikbaar voor het publiek. 
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Artikel 8. Verkoop aan standen (gelegenheids) terrassen en – uitstallingen 

De verkoop mag ten vroegste aanvangen op 15 juli 2022 om 18.00 uur en dient ten laatste op 25 juli 
2022 om 03.00 uur beëindigd te zijn. Een uitzondering is geldende voor de feestkern Bij Sint-Jacobs 
waar de verkoop op 25 juli 2022 om 05.00 uur dient beëindigd te zijn en de feestkern Vlasmarkt 
waar de verkoop ten laatste op 25 juli 2022 om 10.00 uur dient beëindigd te zijn. 

Artikel 9. Bevloering 

Indien op (gelegenheids)terrassen een (verhoogde) bevloering wordt aangebracht, dient deze 
onderaan dichtgemaakt te worden zodat geen afval onder de constructie terecht kan komen en 
mag  het hoogteverschil tussen de vloer en het aansluitende terrein niet meer dan 21 cm bedragen, 
tenzij een trap of hellend vlak (hellingsbaan) wordt voorzien. 

Artikel 10. Trap/hellingbaan 

De breedte van de trap/hellingsbaan moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, 
vermeerderd met 50cm gelijkmatig verdeeld over voormelde breedtes van desbetreffende uitgang. 

De trap of hellingsbaan moet steeds voldoende slipvrij zijn. 

Artikel 11. Borstwering 

Indien het hoogteverschil tussen de vloer en het aansluitend terrein meer dan 21cm bedraagt dient 
een borstwering te worden voorzien waarbij er geen mogelijkheid wordt voorzien om deze te 
beklimmen. 
De hoogte van deze borstwering bedraagt tenminste 1,10m welke gemeten wordt vanaf het 
hoogste niveau waarop de voet kan geplaatst worden. 
Een borstwering moet kunnen weerstaan aan een horizontale kracht in functie van de helling van 
de tribune of verhoogd platform. 

Artikel 12. Verankeringen 

Bij het opstellen van constructies, terrassen, uitstallingen,… mogen geen verankeringen in de 
verharde grond worden aangebracht, tenzij dit door de veiligheidsdiensten wordt opgelegd. 

Artikel 13. Warmtebronnen op de openbare weg 

Alle warmtebronnen op de openbare weg binnen de feestzone zijn verboden. 
Onder warmtebronnen worden onder meer verstaan: open vuren, elektrische vuren, vuren 
waarvoor houtskool of gas wordt gebruikt, alsook ovens, elektrische bain-marie toestellen en 
wafelijzers. 
Op voorwaarde dat de ‘Politieverordening veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele 
installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit’ en addendum 
wordt nageleefd geldt dit verbod niet voor: 

▪ De handelaars die een standplaats hebben verworven na de aanbestedingsprocedure 

“Toewijzing van verkoopstanden voor bereide eetwaren tijdens de Gentse Feesten” en voor 

de ambulante handelaars die een standplaats hebben op een door de stad ingerichte of 

toegelaten markt. 
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▪ De door de stad vergunde activiteiten waarbij expliciet vermeld wordt dat warmtebronnen 

mogen worden gebruikt. 

Artikel 14. Bijkomende veiligheidsmaatregelen 

Indien na controle door de brandweer (tent)constructies en/of aangebrachte versieringen 
bijkomende veiligheidsmaatregelen vereisen, dient de vergunninghouder aan de bijkomende 
maatregelen opgelegd door de brandweer onmiddellijk gevolg te geven. 

Artikel 15. Voorwaarden exploitatie vaartuigen 

§ 1.  Een vaartuig gebruikt voor een exploitatie zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van dit reglement 
wordt enkel toegestaan indien: 
a) in overeenstemming met de elementaire vereisten inzake veiligheid, stabiliteit en 

vaarwaardigheid. Minstens dient elk van bovenvermelde vaartuigen – uitgezonderd 

vaartuigen voor strandvermaak – te beschikken over: 

- een bewijs van technische keuring inzake vaarwaardigheid klasse certificaat, certificaat 

van deugdelijkheid of een CE-verklaring 

- een bergingsverzekering 

- een brandverzekering 

Het vaarwaardigheidsattest en de betalingsbewijzen van de verzekeringspremies moeten 

door de gezagvoerder/eigenaar op eerste verzoek van de bevoegde overheid voorgelegd 

worden; 

b) vakkundig aangemeerd met deugdelijke meerlijnen, geschikt om het vaartuig in alle 

omstandigheden tegen de kaai gemeerd te houden. Alle meerlijnen moeten behoorlijk stijf 

worden gezet zodat het schip zich noch vooruit, noch achteruit, noch zijwaarts kan 

bewegen. De meerlijnen moeten over verschillende meerpalen verdeeld zijn en goed gelijk 

dragen om de uitgeoefende krachten evenredig te verdelen. Een voorlijn, achterlijn, 

voorspring, en achterspring zijn minimaal noodzakelijk 

Tussen het vaartuig (of ponton) en de kaai dienen ter voorkoming van beschadigingen de 

nodige voorzorgen te worden genomen door middel van het plaatsen van wrijfhout of 

stootwillen; 

c) alle uitstekende delen van zonsondergang tot zonsopgang en in gevallen van 

verminderende zichtbaarheid aan de buitenzijde met wit licht beseind worden; 

d) mogelijke dekopeningen op doeltreffende wijze van zonsondergang tot zonsopgang verlicht 

en/of afgesloten zijn; 

e) de vaartuigen op doeltreffende wijze van zonsondergang tot zonsopgang en in gevallen van 

verminderde zichtbaarheid, de kaai of steiger waarlangs zij gemeerd liggen, het dek en de 

scheepszijde aan de waterkant verlicht zijn; 

f) elk vaartuig te allen tijde vlot en veilig kan worden betreden en verlaten; 
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g) geen kabels, ankers of andere voorwerpen geplaatst of achtergelaten worden van aard om 

de doorgang te versperren of de weg te belemmeren; 

h) de tot de ligplaats behorende aanhorigheden zoals kaai en steigers rein worden gehouden 

en vrij van enige belemmering door materialen of voorwerpen; 

i) het vaartuig wordt droog gehouden met behulp van één of meerdere lenspompen. De 

pompen beschikken, in verhouding tot het te verpompen volume, over een voldoende 

capaciteit. 

Artikel 16. Bijkomende veiligheidsmaatregelen vaartuigen 

Indien na controle door de scheepvaartinspectie en/of scheepvaartpolitie vaartuigen en/of 
aangebrachte versieringen, bijkomende veiligheidsmaatregelen vereisen, dient de 
vergunninghouder aan de bijkomende maatregelen opgelegd door de scheepvaartinspectie en/of 
scheepvaartpolitie onmiddellijk gevolg te geven. 

Artikel 17. Indienen aanvraag 

Alle aanvragen voor een in dit hoofdstuk bedoelde vergunning tijdens de Gentse Feesten 2022 
dienen bij de Dienst Feesten en Ambulante Handel van de Stad Gent ingediend te zijn ten laatste 08 
juni 2022. 
 
Laattijdig ingediende aanvragen zullen onder geen beding nog in overweging genomen worden. 

Artikel 18. Aanvraag uitbreiding 

§ 1. De uitbreiding van een op 08 juni 2022 al eerder vergund terras en/of uitstalling is beperkt tot 
één van de naastliggende huizen, mits schriftelijk gedateerde en ondertekende toelating van de 
eigenaar en de bewoner of gebruiker van dat pand.  

§ 2. De aanvraag tot uitbreiding dient te gebeuren bij de Dienst Feesten en Ambulante Handel, 
tegen uiterlijk 08 juni 2022.  
De schriftelijke toelating moet voorgelegd worden bij de aanvraag tot uitbreiding. Zij moet 
uitdrukkelijk vermelden of het de houder is toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte met 
een tent te overbouwen.  

Artikel 19. Verbod markten op private terreinen 

Er is tijdens de Gentse Feesten een algemeen verbod voor markten, foren of ambulante handel op 
private terreinen tenzij de activiteit organisatorisch verbonden is met de feestkern van de 
organisator. 
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Hoofdstuk III. Opstellen en afbraak standen, terrassen, uitstallingen en andere 

Artikel 20. Opstellen en afbraak van informatiestanden, standen, tenten en podia 

De startdatum voor het opstellen van de infrastructuur moet opgenomen worden in het 
veiligheidsdossier voor elke feestkern. Deze kan ten vroegste aanvangen op maandag, 11 juli 2022 
om 06.00 uur. Elke afwijking moet apart aangevraagd en gemotiveerd worden. 
Eventuele omleiding van het openbaar vervoer in functie van opstellen en afbraak standen, 
terrassen, uitstallingen en andere kan ingevoerd worden vanaf dinsdag 12 juli 2022 om 10.00 uur 
tot uiterlijk dinsdag 26 juli 2022 om 14.00 uur. 
 

Artikel 21. Opstellen en afbraak van standen, drankstanden, (gelegenheids)terrassen en 

uitstallingen) 

De standen, drankstanden, (gelegenheids)uitstallingen en –terrassen mogen ten vroegste dinsdag, 
12 juli 2022 om 10.00 uur worden opgesteld en dienen ten laatste op 29 juli 2022 om 14.00 uur 
verwijderd te zijn. 
 

Hoofdstuk IV. Overige standen buiten verkoopstanden 

Artikel 22. Andere standen dan verkoopstanden 

Het college bepaalt het aantal en de exacte ligging van de andere standplaatsen dan 
verkoopstanden. 

Artikel 23.  Informatiestanden 

Het college bepaalt het aantal en de exacte ligging van de informatiestanden. 

Hoofdstuk V. Voorwaarden voor het verstrekken van dranken en/of eet-en 

voedingswaren 

Artikel 24. Voor verkoop toegelaten producten 

§ 1. Op de (gelegenheids)terrassen en op hun uitbreidingen mogen slechts dranken en eet- en/of 
voedingswaren verkocht of aangeboden worden indien deze in de loop van het jaar eveneens 
aangeboden worden. 

§ 2. Bereiden van eetwaren op het openbaar domein is verboden, behalve in de door de Stad Gent 
aanbestede standplaatsen. 
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Artikel 25. Verkoop van bereide eetwaren op de openbare weg binnen de Gentse Feesten-zone 

Handelaars die een standplaats hebben verworven na de aanbestedingsprocedure “Toewijzing van 
verkoopstanden voor bereide eetwaren tijdens de Gentse Feesten”, mogen bereide eetwaren 
verkopen op de openbare weg. 

Artikel 26. Standen van organisatoren  

Organisatoren beslissen zelf hoeveel en welke standen met koude bereidingen zij al dan niet 
voorzien in hun feestkern. Ook ijsstanden zijn toegelaten. 

Artikel 27. Verkoop van consumptie-ijs 

Gevestigde handelszaken waarvan de verkoop van consumptie-ijs tot de normale jaaractiviteit 
behoort, kunnen een vergunning krijgen voor de verkoop van consumptie-ijs in een uitstalling voor 
de eigen zaak. Deze vergunning wordt aangevraagd bij de Dienst Feesten en Ambulante Handel, ten 
laatste op 08 juni 2022. 

Artikel 28.  Naleving van voorschriften m.b.t. eetwarenwetgeving 

De voorschriften van de eetwarenwetgeving dienen stipt nageleefd te worden. Bij overtreding kan 
de uitbater verplicht worden zijn activiteiten stop te zetten en kan bevolen worden de niet-
conforme inrichtingen en/of installaties te verwijderen. 

Artikel 29.  Verbod op verkoop van drank  in standen, in (gelegenheids)uitstallingen van 

gevestigde handelszaken op de openbare weg  

Vanuit de op de openbare weg geplaatste standen en in (gelegenheids)uitstallingen van gevestigde 
handelszaken mogen in geen geval drank, al dan niet alcoholhoudend, verkocht, te koop 
aangeboden of uitgestald worden. 

Artikel 30. Verbod op verkoop van drank aan voorbijgangers  

Het is verboden om drank te verkopen aan voorbijgangers, behalve door pleinorganisatoren in hun 
feestkern. 

Artikel 31. Recipiënten van alcoholhoudende, gedistilleerde drank 

De recipiënten, waarvan de inhoud als voorraad bewaard worden, dienen verzegeld te zijn. 

Artikel 32. Tijdelijke tap – en / of schenkinstallatie 

Enkel op (gelegenheids)terrassen van minimum 40m² van gevestigde handelaars kan maximum één 
tap- en/of schenkinstallatie uitdrukkelijk worden aangevraagd en vergund. 
Deze installatie moet steeds tegen een vaste gevel worden geplaatst. 
De tap- en/of schenkinstallatie mag enkel gebruikt worden voor het bedienen van de consumenten 
op het tijdens de Gentse Feesten vergunde terras. Vóór de tap- en/of schenkinstallatie dienen 
meerdere tafels en stoelen geplaatst worden. 
Als tap- en/of schenkinstallatie wordt verstaan: iedere tap-, schenk- of koelinstallatie of enig ander 
hulpmiddel ten behoeve van het schenken van dranken voor consumenten op het terras. 
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Artikel 33. Gebruik van koellinstallaties en elektriciteitsgeneratoren 

§ 1.  De handelaars die te koelen of diepgevroren voedingsmiddelen, al dan niet na ontdooiing 
en/of opwarming, in de handel brengen, zullen voor het bewaren van hun voedingswaren 
beschikken over een efficiënte koeling, in overeenstemming met de vereiste capaciteit. 

In deze koeling of diepvries moet een thermometer aanwezig zijn, nauwkeurig tot op 1°C, 
waarop de temperatuur gemakkelijk kan worden afgelezen. 

§ 2. Het geluid, voortgebracht door koelinstallaties en/of elektriciteitsgeneratoren van standen, 
(gelegenheids)terrassen en (-)uitstallingen mag niet storend zijn. Het al dan niet storend 
karakter zal bepaald worden door de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu in functie van 
de omgevingsfactoren. Bij inbreuk zal de koelinstallatie en/of elektriciteitsgenerator dienen 
vervangen te worden door een andere met minder geluidshinder. Zo nodig zal ze op 
politiebevel afgesloten en/of verwijderd worden. 

 

Hoofdstuk VI. Voorwaarden met betrekking tot de straatanimatie 

Artikel 34. Vereiste van vergunning 

§ 1. Straatanimatie is niet toegelaten zonder een voorafgaande vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen. De aanvraag moet ingediend worden bij de Dienst Feesten & 
Ambulante Handel. 

§ 2. De vergunning van de straatartiest moet zichtbaar opgesteld worden. 

§ 3. De afzonderlijke optredens van de straatartiesten mogen niet langer duren dan één uur, 
voorbereiding en afbraak inbegrepen. 

§ 4. Vooraleer een nieuw optreden aan te vangen dient (dienen) de straatartiest(en) zich minstens 
50 meter te verplaatsen. 
 

Artikel 35. Niet toegelaten bij vrije straatanimatie 

Bij vrije straatanimatie is niet toegelaten :  

1) Alle gebruik van open vuur en iedere vorm van pyrotechnisch materiaal (vuurspuwen, 

vuursticks, …) 

2) Acts met dieren 

3) Animatie op markten en kermissen 

4) Ophalen van geld op en rond terrassen 

5) Het brengen van politieke en/of religieuze boodschappen onder het mom van 

straatanimatie 

6) Veroorzaken van publiekshinder, ordeverstoring en geluidshinder bij geplande optredens 

op de pleinen 

7) Verkoop en gratis uitdelen van gelijk welk product 
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Artikel 36. Voorwaarden met betrekking tot geluidsuitzendingen 

Straatartiesten mogen geen gebruik maken van elektronische versterking. Uitzondering hierop is 
een act met max. één toestel dat werkt op batterijen. 
Straatanimatie met elektronische versterking en/of percussie is slechts toegelaten van 12.00 uur tot 
24.00 uur. 

Artikel 37. Verantwoordelijkheid van de straatartiesten 

De uitvoerder(s) van straatanimatie dien(en) in te staan voor de reinheid van de openbare weg in 
hun onmiddellijke omgeving, dit is in een straal van 5 meter rond de plaats van de straatanimatie. 
 

Hoofdstuk VII. Voorwaarden met betrekking tot reinheid op de openbare weg 

Artikel 38. Standhouders bereide eetwaren 

§ 1.  IVAGO voorziet voor iedere vergunninghouder (wiens klanten eventueel afval kunnen 
produceren) tenminste twee afvalcontainers van het type “Gentse Feesten” (240 l met 
signalisatievlagje) aan zijn verkoopsruimte.  

De locatie van deze containers wordt in samenspraak met de Dienst Feesten en Ambulante 
Handel op plan vastgelegd. 

 

§ 2. Deze containers dienen tijdig, door de vergunninghouder, leeggemaakt te worden. De 
geledigde fractie wordt naar de door IVAGO aangeduide verzamelplaats gebracht. 

 

§ 3. De standhouders bieden hun afval gescheiden aan in de door IVAGO voorgeschreven 
recipiënten. Meer bepaald: PMD, glas, papier en restafval in de hiervoor bestemde 
verzamelcontainers op de door IVAGO bepaalde verzamelplaatsen. 

 

§ 4. De standhouder betaalt voor 24 juni 2022 een forfait aan IVAGO. De standhouder geniet 
hiervoor gedurende de Gentse Feesten van de afvalophaling door IVAGO. Bij de aanvang van de 
Gentse Feesten zal IVAGO de standhouder per geleverde container 10 vuilniszakken met een 
inhoud van 240 l leveren, samen met een sleutel om de containers te openen. 

 

Artikel 39. Standhouders ‘ambachtelijke/artisanale’ eetwaren (op de pleinen) 

§ 1.  IVAGO voorziet voor iedere standhouder minstens één afvalcontainer van het type ‘Gentse 
Feesten’ in de omgeving van zijn verkoopsruimte. De locatie van deze containers wordt in 
samenspraak met de Dienst Feesten en Ambulante Handel en IVAGO op plan vastgelegd.  
 

§ 2. Bij de aanvang van de Gentse Feesten zal IVAGO de standhouder per geleverde container 10 
vuilniszakken met een inhoud van 240 l leveren, samen met een sleutel om de containers te 
openen. 
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§ 3. Deze containers dienen tijdig, door de standhouder, leeggemaakt te worden. De geledigde 
fractie wordt naar de door IVAGO aangeduide verzamelplaats gebracht.  
 

§ 4. De standhouders bieden hun afval gescheiden aan in de door IVAGO voorgeschreven 
recipiënten. Meer bepaald: PMD, glas, papier en restafval in de hiervoor bestemde 
verzamelcontainers op de door IVAGO bepaalde verzamelplaatsen. 

 

§ 5. De voedingsproducten worden door de vergunninghouder niet onnodig verpakt en oververpakt 
aangeboden aan hun klanten. De vergunninghouder maakt maximaal gebruik van materialen 
die meermaals kunnen gebruikt worden (duurzame materialen) of gerecycleerde materialen 
voor het aanbieden van de voedingsproducten. 

§ 6. De standhouder dient terzake te voldoen aan de richtlijnen opgegeven door IVAGO. 
 

§ 7. De standhouder betaalt voor 24 juni 2022 een forfait aan IVAGO. De standhouder geniet 
hiervoor gedurende de Gentse Feesten van de afvalophaling door IVAGO. 

Artikel 40. Overige standhouders die een commerciële activiteit verrichten: 

§ 1. Deze standhouders kunnen 10 bordeaux afvalzakken afhalen bij IVAGO, Proeftuinstraat 43, 
9000 Gent.  

§ 2. De standhouders sorteren op PMD, glas, papier en restafval.  

§ 3. Deze fracties worden naar de hiervoor bestemde afvalcontainers, op de door IVAGO bepaalde 
verzamelplaatsen gebracht.  

§ 4. De standhouder betaalt voor 24 juni 2022 een forfait aan Ivago. De standhouder geniet 
hiervoor gedurende de Gentse Feesten van de afvalophaling door IVAGO. 

 

Artikel 41. Opruimen van de openbare weg  

Na elke sluiting dient de uitbater van standen, informatiestanden, (gelegenheids)terrassen  
en (-)uitstallingen de openbare weg en de ruimte van de uitbating op te ruimen en te reinigen, dit in 
een straal van 5m rond de plaats van de exploitatie. Het geruimde afval wordt niet op de openbare 
weg geveegd. 

Artikel 42. Ophalen van afval 

§ 1. De volle recipiënten moeten opgesteld worden aan de rand van de weg, op de afgesproken 
plaats of op de eventueel aangeduide verzamelplaats.  

§ 2. De ophaling vangt elke dag ten vroegste om 06.00 uur aan. 

§ 3. De uitbaters van terrassen sorteren PMD, glas, papier en restafval. 
        Deze terrassen dienen door de uitbaters vóór 06.00 uur te worden gereinigd. 

§ 4. De uitbaters van de horecazaken gelegen binnen de Gentse Feestenzone zoals omschreven in 
artikel 4 § 1 b van de Politieverordening, zijn  gehouden alle glazen recipiënten afkomstig van 
hun zaak in een met een slot afgesloten container aan te bieden.  
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Artikel 43. Verwijderen van afval afkomstig van het bereiden van eetwaren 

Vet en olie afkomstig van het bereiden van eetwaren moeten via een erkend verwijderingbedrijf 
verwijderd worden. De standhouder dient hiervan een attest te kunnen voorleggen. Het lozen in de 
riolering en/of het niet correct aanbieden van afval op het openbaar domein is verboden. 

Artikel 44.  Verantwoordelijkheid van de standhouders en uitbaters van de 

informatiestanden/sponsorstanden 

De uitbaters van standen en (gelegenheids)uitstallingen dienen in te staan voor de reinheid van de 
openbare weg in de onmiddellijke omgeving van hun installatie, dit is in een straal van 5 meter rond 
de plaats van de exploitatie. 
 
 

Hoofdstuk VIII. Voorwaarden met betrekking tot geluidsuitzendingen 

Artikel 45. Voorwaarden met betrekking tot geluidsuitzendingen 

§ 1. Geluidsuitzendingen op het openbaar domein dienen aan volgende voorwaarden  
te voldoen : 

1) Behoudens andersluidende voorwaarden in de afgeleverde vergunningen mogen de 
uitzendingen, aperitiefconcerten uitgezonderd, ten vroegste om 14.00 uur aanvangen en 
dienen ten laatste om 02.30 uur beëindigd te zijn. De aperitiefconcerten mogen ten 
vroegste om 11.00 uur aanvatten. 

2) Op terrassen, in standen en uitstallingen is het gebruik van elektronisch versterkte 
muziekinstallaties en – instrumenten verboden. 
Geluidsboxen, al dan niet bediend vanuit de zaak, zijn ook verboden. 

§ 2. Bij geluidsuitzendingen op het openbaar domein door middel van elektronisch versterkte 
muziek  van meer dan 85 dB(A) LAeq, 15min dient de exploitant en/of de organisator vóór 6 
mei 2022 een toelating aan het college van burgemeester en schepenen te vragen conform 
artikel 6.7.3 van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 juni 1995 houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II). In deze toelating zal in functie van de 
omgevingsfactoren het geluidsniveau worden bepaald waaraan de geluidsuitzendingen moeten 
voldoen. 

§ 3. Elektronisch versterkte muziekuitzendingen vanop privaat domein mogen op het openbaar 
domein niet hoorbaar zijn. 
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Hoofdstuk IX. Sancties en strafbepalingen 

 

Artikel 46. Wederrechtelijke inname van de openbare weg 

§ 1. Ieder privatief gebruik van de openbare weg tijdens de Gentse Feesten binnen de Gentse 
Feesten – zone waarvoor geen vergunning werd afgeleverd of die strijdig is met de in dit 
reglement opgelegde voorwaarden, wordt geacht een niet vergunde, en dus wederrechtelijke 
inneming van de openbare weg te zijn. 

§ 2. Standen, (gelegenheids)terrassen, (-)uitstallingen, en andere private ingebruiknemingen van de 
openbare weg en de hierbij horende voorwerpen en toestellen die wederrechtelijk op 
openbare weg geplaatst zijn moeten op bevel onmiddellijk verwijderd worden. 
Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zullen zij op kosten van de eigenaar en/of 
gebruikers worden weggenomen. 

§ 3. Elke wederrechtelijke inneming van de openbare weg die de veiligheid en het gemak van 
doorgang van weggebruikers in het gedrang brengt, wordt ambtshalve en zonder aanmaning, 
op kosten en risico van de eigenaars en/of de gebruikers verwijderd. 

 

Artikel 47.  Sanctionering 

 
Inbreuken op de volgende artikelen worden gesanctioneerd met maximale administratieve 
geldboete van 250,00 euro voor meerderjarige overtreders, en een maximale administratieve 
geldboete van 125,00 euro voor minderjarige overtreders : 
 

Artikel 4 Artikel 5  Artikel 7 

Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 

Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 

Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 

Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 

Artikel 21 Artikel 24 Artikel 25 

Artikel 26 Artikel 29 Artikel 30 

Artikel 31 Artikel 32 Artikel 33 

Artikel 34 Artikel 35 Artikel 36 

Artikel 37 Artikel 41  Artikel 42 

Artikel 43 Artikel 44 Artikel 45 § 1 en 3 

Artikel 46   

 
Een eerste vastgestelde inbreuk op artikel 6 wordt naast een formele waarschuwing gesanctioneerd 
met een administratieve geldboete van maximum 250,00 euro.  
De eerstvolgende inbreuk kan aanleiding geven tot  een administratieve schorsing/intrekking van de 
terrasvergunning en/of een administratieve sluiting van de inrichting/uitbating conform artikel 45 
van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, dit 
onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester om administratieve maatregelen te nemen. 
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Hoofdstuk X. Inwerkingtreding en duurtijd 

Artikel 48. Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 31 augustus 2022. 


