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Reglement 

Artikel 01:  Doel 

De Stad Gent wenst een kader te scheppen waarin straatartiesten kunnen optreden in Gent. 

Artikel 02:  Definities 

Animatie: het beoefenen van een artistieke activiteit tegen een vrije bijdrage op het openbaar 
domein op een niet vooraf bepaalde plaats en tijdstip. 

Straatartiest: iemand die animatie brengt op het openbaar domein. 

Muziekgroep: het gezamenlijk optreden van artiesten die elk afzonderlijk in het bezit zijn van een 
door de Stad Gent afgeleverde vergunning animatie. 

Kalenderjaar: voor het jaar 2016 loopt een kalenderjaar van 1 februari 2016 tot en met 31 
december 2016. Vanaf het jaar 2017 loopt een kalenderjaar telkens van 1 januari tot en met 31 
december van het betreffende jaar. 

 

 

 

Reglement voor het brengen van 
animatie op het openbaar domein 
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Artikel 03:  Doelgroep en toepassingsgebied 

Iedereen die animatie wil brengen op het openbaar domein van Gent. Dit reglement is niet van 
toepassing tijdens de periode van de Gentse Feesten. 
 
Artikel 04:  Procedure 
 
§ 01. Aanvraag vergunning: 

Een aanvraag moet ingediend worden aan de hand van het daartoe bestemd aanvraagformulier. 
Dit formulier is verkrijgbaar via de website van de Stad Gent of bij de Dienst  Evenementen, 
Feesten, Markten en Foren.   

De aanvragen dienen te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de 
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, p/a Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. 

Voor minderjarigen is de schriftelijke toestemming van hun ouder(s) of voogd vereist. 

Het verkrijgen van een vergunning voor het brengen van animatie op het openbaar  
domein is gratis. 

Door het indienen van een aanvraag animatie verklaart de aanvrager zich akkoord met dit 
reglement. 
 
§ 02. Beoordeling: 

De aanvragen worden beoordeeld door de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren welke 
hieromtrent een advies overmaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
§ 03. Beslissing: 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing tot het al dan niet toekennen 
van de vergunning op basis van het advies van de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren. 

De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van deze beslissing. 

Elke vergunning is strikt persoonlijk en eindigt – ongeacht de datum van de aanvraag – op 31 
december van het lopende kalenderjaar. 
 
Artikel 05:  Voorwaarden animatie 
 

a. Animatie is elke dag van 10 tot 21 uur en overal op het grondgebied van de Stad Gent 
toegelaten. 

b. Het optreden mag geen verkeershinder en/of ordeverstoring veroorzaken of voorbijgangers 
hinderen. Daarbij moet een afstand van minstens 10 meter tot de terrassen bewaard blijven. 
Straatartiesten moeten minstens 50 meter van elkaar postvatten. 

c. De straatartiest mag enkel geld ontvangen door middel van het plaatsen van een collectebus of 
een gelijkaardig recipiënt. Het actief ophalen van geld bij het publiek is niet toegelaten. 

d. Per locatie kan slechts 1 straatartiest of muziekgroep optreden. Een muziekgroep mag uit max. 
10 personen – elk afzonderlijk in het bezit van een geldige vergunning straatanimatie – 
samengesteld zijn. 

e. Straatartiesten mogen maximum 1 uur op dezelfde plaats animatie brengen. Muzikanten mogen 
geen muziek spelen bij hun verplaatsingen van de ene locatie naar de andere locatie. 
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f. Straatartiesten mogen hun optreden elektronisch versterken met maximum één versterker die 
werkt op batterijen. Als straatartiesten optreden als muziekgroep mag deze groep slechts één 
versterker die werkt op batterijen gebruiken. 

 

g. Kinderen beneden de 14 jaar kunnen alleen met begeleiding van een van de ouders of van de 
voogd animatie brengen. 

h. Volgende vormen van animatie worden niet toegelaten: 
- dieren met uitzondering van assistentiehonden; 
- gebruik van membranofonen, zijnde muziekinstrumenten waarbij het geluid wordt  

geproduceerd door een gespannen vel in trilling te brengen; 
- alle gebruik van open vuur en iedere vorm van pyrotechnisch materiaal (vuurspuwen, 

vuursticks, …); 
- animatie tijdens foren en/of binnen de in de vergunning afgebakende zone van een evenement 
- het brengen van politieke en/of religieuze boodschappen onder het mom van animatie 

 
Artikel 06:  Voorwaarden aansprakelijkheid 
 

De aanvrager is burgerlijk aansprakelijk voor elk ongeval en/of schade, die zich uit hoofde van 
onderhavige vergunning zou kunnen voordoen. 

Elke beschadiging aan het wegdek, beplantingen of andere voorwerpen zal op kosten van de 
aanvrager worden hersteld. De locatie moet in ordentelijk staat worden achtergelaten. 

De Stad Gent is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
 
Artikel 07:  Afwijkingen 
 
Afwijkingen op dit reglement dienen op gemotiveerde wijze te worden aangevraagd aan het College 
van Burgemeester en Schepenen, Botermarkt 1 te 9000 Gent. 

Artikel 08:  Controle  

Er dient onmiddellijk gevolg gegeven te worden aan vragen en eventuele aanbevelingen van de  
Politie en/of bevoegde ambtenaren. 

Artikel 09:  Sancties  

Inbreuken op de beschikkingen van dit reglement zullen gesanctioneerd worden met een 
administratieve geldboete. Daarnaast behoudt het College van Burgemeester en Schepenen  
zich het recht voor om de betrokken vergunning te allen tijde in te trekken of te schorsen. 

Artikel 10: Inwerkingtreding en evaluatie  

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016. Tweejaarlijks wordt de werking van dit 
reglement geëvalueerd. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekinstrument

