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Zitting van 24.03.16

#Onderwerp : Retributiereglement met betrekking tot opnames – Wijzigingen#

Openbare zitting

Coordinatie van evenementen

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de
gemeenten;
 
Gelet op het groeiend aantal aanvragen voor opnames op het grondgebied van de gemeente;
 
Gelet op de noodzaak om binnen een specifiek kader de aanvragen voor opnames op het grondgebied van
de gemeente te vereenvoudigen en te begeleiden;
 
Overwegende dat opnames een bijzonder gebruik vergen van de openbare ruimte, of van een compleet of
een gedeelte van een gemeentelijk gebouw;
 
Gelet op de ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende
regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging
van de akten van de gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de uitoefening van het
administratieve toezicht zoals gewijzigd bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18
november 1999;
 
Gelet op de omzendbrief van 24 augustus 1998 met betrekking tot de ordonnantie van 14 mei 1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het Reglement op de retributies voor administratieve diensten zoals goedgekeurd door de
Gemeenteraad in zijn zitting van 25 juni 2015 en inzonderheid op artikel 1.13;
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Gelet op het Retributiereglement met betrekking tot opnames dat op 17/12/2015 door de Gemeenteraad werd
goedgekeurd;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
 
Overwegende dat sinds de inwerkingtreding van desbetreffend reglement problemen rond de implementatie
ervan aan het licht zijn gekomen en meer bepaald wat betreft de indieningstermijnen voor het dossier en het
inwinnen van de adviezen van alle interveniënten binnen de gestelde termijnen;
 
Overwegende dat voor opnames die geen aanzienlijke impact hebben op de openbare weg en waarbij het
enkel gaat om reserveringen voor parkeerplaatsen er geen andere stappen moeten worden gezet dan het
reserveren van een beperkt aantal parkeerplaatsen;
 
Beslist

1. Onderstaande bepalingen van het "Retributiereglement met betrekking tot opnames" als volgt te
wijzigen:

GEMEENTE SINT-GILLIS
Retributiereglement met betrekking tot opnames

 
Artikel 1. Toepassingsgebied van het regelement en definities
 
§ 1. Onderhavig reglement is van toepassing op aanvragen voor een toelating voor opnames op het
grondgebied van de gemeente Sint-Gillis waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte, gedurende
een in de aanvraag bepaalde periode, of van gemeentelijke infrastructuur. Zijn hiervan uitgesloten, opnames
buiten de gemeentelijke infrastructuur en waarvan de impact op de openbare ruimte zich beperkt tot een
dagelijkse reservering van parkeerplaatsen waarvan de gecumuleerde totale lengte kleiner of gelijk is aan 20
strekkende meter;
 
§ 2. Met het oog op de toepassing van onderhavig reglement dient te worden verstaan onder:

"Opname": alle opnames, binnen en/of buiten, die na montage een audiovisueel, cinematografisch,
fotografisch of televisueel document vormen, evenals de benodigde voorbereidingen om de opnames
te maken

 
Er worden drie categorieën van opnames vastgelegd:
Cat. 1: Verenigingen en/of niet-gemeentelijke scholen uit Sint-Gillis, gewestelijke, communautaire en
federale openbare diensten, werken van studenten in het kader van een schoolproject;
Cat. 2: Verenigingen van buiten Sint-Gillis wier opnames gebeuren op het grondgebied van de gemeente
Sint-Gillis;
Cat. 3: Natuurlijke of rechtspersonen die niet onder categorie 2 of 3 vallen;
 

"Openbare ruimte": meer bepaald

 de openbare weg, met inbegrip van de rijweg, de bermen en de voetpaden, de voetgangersbruggen
en -tunnels, de paden en erfdienstbaarheden;

de parken, tuinen, evenals de publiek toegankelijke speelpleinen en -tuinen;

en die kunnen worden gebruikt ten behoeve van opnames of het stilstaan en/of parkeren, het laden of lossen

• 

• 

• 

• 
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van materiaal en/of van opnameteams.
 
Artikel 2. Toelating voorafgaand aan de opname
 
§ 1. Elke aanvraag voor een toelating voor opnames moet schriftelijk worden ingediend en als volledig
worden verklaard door de bij de Cel Evenementen afgevaardigde ambtenaar binnen een termijn van 7
werkdagen voor aanvang van de opnames. Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van
zaterdag, zondag en feestdagen.
§ 2. Alle aanvragen voor een toelating voor opnames in de openbare ruimte vallen onder de bevoegdheid
van de Burgemeester.
§ 3. Een toelating voor opnames geldt slechts voor een enkel opnameproject en is niet overdraagbaar.
§ 4. Elke aanvraag voor verlenging van de toelating moet bij dezelfde bevoegde overheden worden
ingediend 3 werkdagen voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegelaten gebruikstermijn.
§ 5. De toelating voor opnames blijft geldig tot de einddatum of tot het ogenblik dat ze wordt herroepen. De
aanvrager kan zich wat betreft het aanhouden of vernieuwen van de toelating niet beroepen op enig
verworven recht.
§ 6. De toelating voor de opnames wordt afgeleverd onverminderd alle andere voor de opnames benodigde
administratieve of andere voorafgaande toelatingen.
§ 7. Voor opnames waarbij volgens de synopsis opnames van naaktscènes of van scènes van seksuele aard
zijn gepland in de openbare ruimte of die vanaf de openbare ruimte zichtbaar zijn, wordt geen toelating
afgeleverd;
 
Artikel 3. Verklaring met betrekking tot de volledigheid van het dossier
 
§ 1. De bij de Cel Evenementen afgevaardigde ambtenaar beschikt over een termijn van 1 werkdag om het
dossier volledig te verklaren via e-mail vanaf volgend adres: evenement@stgilles.irisnet.be :

1. Daarbij deelt hij de aanvrager een dossiernummer mee
2. De termijn met betrekking tot de onder artikel 2 §1 beschreven procedure gaat vanaf die datum in

§ 2. De bij de Cel Evenementen afgevaardigde ambtenaar beschikt over een termijn van 1 werkdag om het
dossier onvolledig te verklaren via e-mail vanaf volgend adres: evenement@stgilles.irisnet.be :

1. Daarbij deelt hij de aanvrager de ontbrekende elementen mee
2. De termijn met betrekking tot de procedure gaat pas in wanneer het dossier volledig werd verklaard

§ 3. Elke wijziging ten opzichte van de initiële aanvraag (plaats, data, materiaal, ...) vanwege de aanvrager
wordt gezien als een nieuwe aanvraag.
 
Artikel 4. Over te maken dossier
 
§ 1. De aanvraag voor een toelating moet minimaal de hierna vermelde informatie en documenten bevatten
die tegelijk aan de bevoegde overheid moeten worden overgemaakt, conform artikel  2 §1 van onderhavig
reglement:

1. Een intentiebrief;
2. De volledige gegevens van de aanvrager van de toelating met inbegrip van een telefoonnummer

waarop hij tijdens de opnames op ieder moment bereikbaar is;
3. Een synopsis met, in voorkomend geval, de vermelding dat er misdaadscènes, ongevallenscènes,

scènes met vuurwapens, met speciale effecten (water, regen, sneeuw, pyrotechniek, etc.), met stunts,
met specifieke uniformen of scènes waarin dieren meespelen worden gedraaid;

4. Een nauwkeurig ingevulde fiche met vermelding van de data, de plaatsen (binnen en buiten), de
draaiuren, etc.;

5. Een schatting van het maximaal aantal personen (acteurs, technici, etc.) die op om het even welk
moment aanwezig zullen zijn op de opnameplaat(sen);
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6. Het maximaal aantal en de beschrijving van de voor de opnames ingezette voertuigen
(personenwagens, vrachtwagens, opleggers, trekkers, aanhangwagens, etc.);

7. Een beschrijving van de voor de opnames gebruikte uitrusting en infrastructuur (generatoren, liften,
stellingen, verlichting, podia, etc.);

8. Een nauwkeurige oplijsting van de data, plaatsen en uren waarop de openbare ruimte eventueel
wordt bezet voor het monteren en demonteren van de uitrusting en infrastructuur;

9. Een beschrijving van de eventuele impact op het parkeren daar de urgentievoertuigen te allen tijde
toegang  moeten hebben tot de betrokken plaatsen;

10. Een verzekeringsattest met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid en, in voorkomend geval,
beroepsaansprakelijkheid van de aanvrager van de toelating waaruit blijkt dat die verzekering hem
dekt tegen de geldelijke gevolgen van de verantwoordelijkheid die hij zou kunnen dragen als gevolg
van lichamelijke, materiële of immateriële schade aan derden en aan de gebruikte openbare ruimte in
het kader van de opnames. Een kopie van de algemene en bijzondere voorwaarden van de
verzekeringspolis moet eveneens worden overgemaakt;

11. Een brief waarin wordt afgezien van het aansprakelijk stellen van de gemeente Sint-Gillis voor enige
schade die zou kunnen voortvloeien uit de opnames;

12. Een nauwkeurige opmetingsstaat van de locaties en van het betrokken materiaal.
13. Indien behorende tot de opnames (vuurwerk, wapengebruik, pyrotechnische effecten, ontploffingen,

etc.): een veiligheidsplan, evenals een verslag van de Dienst Brandweer en Dringende Medische
Hulpverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

14. Bij buitenopnames een tweetalig informatieproject gericht aan de betrokken buurtbewoners,
handelaars en verenigingen.

§ 2. Bij ontstentenis van bovenvermelde informatie en documenten wordt de aanvraag als onvolledig
beschouwd en wordt de toelating de facto geweigerd.
 
Artikel 5. Verplichtingen van de verkrijger van een toelating voor opnames
 
§ 1. Onverminderd de bijzondere voorwaarden die zouden zijn opgelegd volgens de specificiteit van de
opnames, noch het bepaalde in het Algemeen Politiereglement van de gemeente Sint-Gillis, moet de
verkrijger van een toelating voor opnames zich aan onderstaande verplichtingen houden:
 

1. De opnames mogen onder geen enkel beding de goede werking van het gemeentebestuur en al
evenmin van de gedecentraliseerde diensten verstoren, noch de hier geplande activiteiten schade
toebrengen (huwelijken, officiële recepties, herdenkingen, etc.), noch op ongepaste wijze de
toegankelijkheid voor het publiek en de ambtenaren tijdens de normale openingsuren belemmeren;

2. Bij buitenopnames bezorgt de verkrijger van de toelating minimaal twee werkdagen voor de
effectieve opnames systematisch een tweetalige informatiebrief aan de betrokken buurtbewoners,
handelaars en verenigingen. De specifieke inrichting voor de opnames (parkeerruimte voor de
voertuigen, eventuele containers, etc.) en het feit dat, in voorkomend geval, de opnames
misdaadscènes, ongevallenscènes, scènes met vuurwapens, met speciale effecten (water, regen,
sneeuw, pyrotechniek, etc.), met stunts, met specifieke uniformen of scènes waarin dieren
meespelen, omvatten, wordt aan de buurtbewoners meegedeeld. Die informatie vermeldt tevens het
telefoonnummer van een verantwoordelijke. Die verantwoordelijke is op ieder moment bereikbaar;

3. Al wie tot het opnameteam behoort, moet zich respectvol en verantwoordelijk opstellen en slechts
die plaatsen gebruiken die specifiek zijn voorzien in de afgeleverde toelating(en). De verkrijger van
de toelating herstelt de plaatsen in de staat zoals hij ze heeft gevonden voor de opnames:

4. Lawaai moet maximaal worden beperkt en de milieuwetgeving moet door de verkrijger van de
toelating worden nageleefd (respect voor fauna en flora, de geluidsnormen, lozing van afvalwater in
de riolen, systematische ophaling van het afval elke dag vóór het einde van de opnames, etc.);

5. De verkrijger van de toelating zorgt voor het verkrijgen van alle rechten en toelatingen, met name de
auteursrechten en de persoonlijkheidsrechten van derden, die nodig zijn voor de verwezenlijking, de
uitvoering, de verspreiding en de exploitatie van het werk dat wordt opgenomen;

6. De verkrijger van de toelating is als enige verantwoordelijk voor de goederen die hem toebehoren of
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hem worden toevertrouwd. Zo staat hij in voor het bewaren en bewaken van de uitrusting, het
materiaal, de toebehoren, de decors en de installaties die hem toebehoren of, in voorkomend geval,
toebehoren aan dienstverleners die voor zijn rekening optreden;

7. De verkrijger van de toelating is als enige verantwoordelijk voor schade aan gebouwen en openbare
ruimten die hem ter beschikking worden gesteld voor de opnames en voor alle ongevallen die
derden, ambtenaren en gebruikers kunnen treffen als gevolge van het innemen van de locatie voor
zijn opnames.  Hij verbindt er zich toe de gemeente Sint-Gillis onverwijld in kennis te stellen van alle
ongevallen of beschadigingen die zich hebben voorgedaan;

8. De toelating voor de opnames, evenals de verzekeringspolissen met betrekking tot de opnames
moeten te allen tijde kunnen worden voorgelegd aan een verantwoordelijke van de politie of een
gemachtigd ambtenaar van de gemeente;

9. In de aftiteling staat in voorkomend geval een dankwoord aan de gemeente Sint-Gillis;
10. De verkrijger van de toelating maakt zich sterk dat al zijn personeelsleden en alle medewerkers

onder zijn gezag bovenvermelde verplichtingen nakomen;

 
Bij niet-naleving van bovenvermelde verplichtingen kan de gemeente Sint-Gillis de betrokken opnames
opschorten, onverminderd het recht om de in artikel 6 van onderhavige reglement vastgelegde bedragen op
te eisen.
 
Artikel 6. Tarieven
 
§ 1. De verkrijger van de toelating moet de gemeente Sint-Gillisten ten laatste 15 werkdagen na de geplande
aanvang van de opnames het bedrag van de hierna vastgestelde retributie storten volgens de
opnamecategorie waarvoor een aanvraag voor toelating werd afgeleverd.
 

 

Indien de
aanvraag als
volledig wordt
verklaard binnen
een termijn van
minimaal 7
werkdagen voor
aanvang van de
opnames,
conform artikel
3

Bijkomende
diensten

Cat. 1 Gratis. Geldend tarief
Cat. 2 150 euros Geldend tarief
Cat. 3 1.800 euros Geldend tarief

 
 
 

Met bijkomende diensten wordt bijvoorbeeld bedoeld: het plaatsen van dranghekken,
parkeerborden, ... die eventueel het voorwerp uitmaken van een bijzonder reglement.

Opnames gemaakt door de gemeentediensten zijn in alle gevallen gratis.

 
§ 2. Bij het afgelasten van de opnames of van het gebruik van de openbare ruimte door de verkrijger van de
toelating binnen een termijn van minder dan 3 werkdagen voor de geplande aanvang van de opnames,
blijven de voorziene bedragen verschuldigd.
§ 3. Bij het opschorten van de opnames of van het gebruik van de openbare ruimte door de verkrijger van de

• 

• 

5/6Gemeenteraad - 24.03.2016 - Uittreksel van dossier 28865

#013/24.03.2016/A/0004#



toelating voor het einde van de opnames, blijven de voorziene bedragen verschuldigd.
 
Artikel 7. Inwerkingtreding van onderhavig reglement
 
Onderhavig reglement treedt in werking op 15 april 2016.

2. Onderhavige beraadslaging over te maken aan de toezichthoudende overheid.

26 stemmers : 26 positieve stemmen.

w.d. Gemeentesecretaris,

Catherine AVAKIAN  

Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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