Waarvoor gebruik je als organisator het evenementenloket ?
A) Melden en aanvragen
•

Melden van :
• evenementen met meer dan 100 gelijktijdig aanwezigen
• private initiatieven met meer dan 500 gelijktijdig aanwezigen
• evenementen, georganiseerde activiteiten of private initiatieven waarbij
met meer dan 10 deelnemers wordt overnacht op of in een locatie die daar
niet specifiek voor ingericht is of daartoe niet over een permanente
toelating of vergunning beschikt

•

Het aanvragen van noodzakelijke vergunningen, die zowel bij evenementen,
activiteiten of private initiatieven mogelijk kunnen zijn (milieuvergunning voor
versterkt geluid, Inname openbaar domein, tijdelijk verkeersreglement, publiciteit
en tombola)

B) Huur van stedelijke materialen of zalen

Wat is het verschil tussen een evenement, een georganiseerde activiteit en een privaat initiatief ?
Een evenement is een vooraf geplande gebeurtenis met een uniek karakter, publiek toegankelijk, met
al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers en georganiseerd op het openbaar of privaat
domein. Vaak gaat het over muziek, kunst, sport, amusement, religie, wetenschap of een combinatie.
Voorbeelden zijn : fuif, straat- of wijkfeest, muziekfestival, kermis, braderij, jaarmarkt, rommelmarkt,
wielerwedstrijd, autorally, handelsbeurs, …
Een georganiseerde activiteit is een vooraf geplande gebeurtenis of een doorlopend gebeuren met
een eerder routinematig en repetitief karakter, vanuit van een reguliere en regelmatige werking in
een georganiseerd verband (zijnde door een vereniging, club, bedrijf, school, overheid,
geloofsgemeenschap, …), en die publiek toegankelijk of semi-publiek toegankelijk (= enkel voor leden
of select publiek) is naar gelang het doel en de aard van de gebeurtenis.
Voorbeelden van publiek toegankelijke georganiseerde activiteiten zijn : sportwedstrijd in stadion of
sporthal i.k.v. reguliere competitie, optreden cultureel centrum binnen de jaarprogrammatie,
filmvoorstelling bioscoop binnen de normale commerciële werking, misviering,
begrafenisplechtigheid, wekelijkse markt, …
Voorbeelden van semi-publiek toegankelijke georganiseerde activiteiten zijn : training sportclub,
kaartnamiddag seniorenvereniging, repetitie koor, wekelijkse ledenactiviteit jeugdbeweging,
jaarlijkse kamp van de jeugdbeweging, spelnamiddag speelpleinwerking, ponykamp georganiseerd
door een vereniging of manège, normale ledenprogramma socio-culturele vereniging, ….
Een privaat initiatief is een vooraf geplande gebeurtenis zonder vrije toegang (= niet publiek
toegankelijk), die plaats vindt op nominatieve uitnodiging en gericht is op de familiale -, vrienden- of
professionele kring, meestal op privaat domein maar uitzonderlijk ook (deels) op openbaar domein. Er
bestaat een persoonlijke en/of professionele band tussen de organisator(en) en de aanwezigen. De
context maakt het voor de individuele genodigden duidelijk dat het niet kan om zonder goedkeuring
van de organisator “zomaar” spontaan nog een derde mee te brengen. Een gedetailleerde
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genodigden- en/of aanwezigheidslijst is steeds beschikbaar, en mede daardoor kan het aantal
aanwezigen vooraf goed worden ingeschat.
Voorbeelden zijn een (privaat) tuinfeest, een verjaardagsfuif, een communie- of lentefeest, een
familiefeest, een huwelijksreceptie, een babyborrel, de eerste steenlegging van een nieuw
bedrijfsgebouw, de nieuwjaarsreceptie van een bedrijf voor haar werknemers en partners, de
persvoorstelling en sponsorontvangst van een voetbalclub, ….
Enkele voorbeelden :
• Een spelnamiddag, wandeltocht of kamp van een jeugdbeweging voor de eigen leden is een
activiteit. Een jaarlijkse startdag waarop iedereen welkom is, een eetfestijn of
streekbierenfestival gericht op het grote publiek of een publiek toegankelijke fuif is een
evenement.
• Een wekelijkse repetitie van een koor is een activiteit. Het jaarlijkse optreden dat publiek
toegankelijk is, is een evenement.
• Een schoolreis of een buitenschoolse gebeurtenis met en voor leerlingen van een school is een
activiteit. Een opendeurdag, een publiek toegankelijk schoolfeest of een groots opgezet
oudercontact met mogelijks heel wat parkeerdruk op het openbaar domein is een evenement.
• Een “gewone” eerder routinematige voorstelling in een cultureel centrum is een activiteit. Een
optreden in open lucht in de tuin van het cultureel centrum, of de jaarlijkse voorstelling van het
programma met randanimatie en foodtrucks is een evenement.
• Een training, (oefen)wedstrijd of “kleinschalig” tornooi (bv. zonder randactiviteiten) van een
sportclub is een activiteit. Een opendeurdag, eetfestijn of groots opgezet tornooi met tal van
ploegen (en/of randanimatie en/of organisatie van een tijdelijke camping en/of …) is een
evenement.
• Een wekelijkse rit op de openbare weg van een wielertoeristenclub met haar leden of de
nieuwjaarsreceptie enkel voor de leden is een activiteit. Een trimestriële uitgepijlde rit via de
openbare weg waarbij niet-leden uitgenodigd worden om de rit te komen rijden is een
evenement.
• Een dagdagelijkse winkeluitbating is een activiteit. Een (her)opening of uitzonderlijke
klantenactie gericht op het grote publiek, bv. gecombineerd met randanimatie, is een
evenement.
• Een productlancering in de schoot van een bedrijf, gericht op klanten/leveranciers/media en niet
publiek toegankelijk, zal door het organiserend bedrijf als een evenement gekwalificeerd
worden, maar is in dit kader een privaat initiatief.
o

o

In voorkomend geval aanvragen van noodzakelijke vergunningen, die zowel bij evenementen
activiteiten als private initiatieven noodzakelijk kunnen zijn (milieuvergunning voor versterkt
geluid, Inname openbaar domein, tijdelijk verkeersreglement, publiciteit en tombola)
Registreren van alle aanwezigen, zowel bij evenementen, georganiseerde activiteiten als
private initiatieven, m.u.v. private initiatieven in een private woning annex tuin en
aanhorigheden, en de aanwezigheidslijst veertien dagen ter beschikking houden voor
eventuele vragen in het kader van contactonderzoek

(Interne verduidelijking : worden dus NIET gemeld of aangevraagd : activiteiten en private initiatieven
met minder dan 500 deelnemers waar geen specifieke vergunning voor nodig is)
Voor zogenaamde koepelevenementen worden de meldingen of aanvragen vaak gegroepeerd gedaan,
zodat de deelevenementen dat niet afzonderlijk moeten doen. Dat is bv. het geval voor zaken die
georganiseerd worden naar aanleiding van Autoloze Zondag, Dag van de Buren, De Batjes, Buren bij
Kunstenaars, 100 dagen-viering, … . In geval van twijfel : vraag dit na bij het Vrijetijdspunt.
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Voor activiteiten met een hoge terugkeerfrequentie worden in voorkomend geval de vergunningen
vaak voor meerdere keren of voor een bepaalde periode toegekend. Dat is bv. het geval voor de
wekelijkse dinsdagmarkt.

---
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LINK MET GEBRUIKTE TERMINOLOGIE CORONA-FAQ
CORONA FAQ
Privé bijeenkomst (familie, vrienden,…)
Receptie & banket met catering/traiteur

Koffietafel zonder catering/traiteur*
Jeugd- en sportkampen
Georganiseerde activiteiten
(jeugd/cultuur/sport/toerisme)
Sportwedstrijden niet op openbare weg**
Sportwedstrijden niet op openbare weg en met
meer dan 200 deelnemers
Sportwedstrijden openbare weg
Ceremonies & erediensten
Evenementen
Betogingen
Markten, brocantes (met lage frequentie en
wisselende organisatie)
Markten, brocantes (met hoge frequentie en
vaste organisatie)
Kermissen
Handelsbeurzen met inbegrip van salons

CATEGORIE VOORLIGGENDE NOTA
Privaat initiatief
Evenement of privaat initiatief, kan
uitzonderlijk zelfs georganiseerde activiteit zijn
(bv. veertiendaagse samenkomst serviceclub)
Privaat initiatief
Georganiseerde activiteit
Georganiseerde activiteit
Georganiseerde activiteit
Evenement
Evenement
Georganiseerde activiteit
Evenement
Evenement
Evenement
Georganiseerde activiteit
Evenement
Evenement

*wordt in deze tabel zeer restrictief geïnterpreteerd als : “de maaltijd/bijeenkomst na een
begrafenis” – mocht het immers de bredere betekenis zijn van “koffie met taart bij eender welke
gelegenheid”, dan kan het naar gelang de context ofwel zijn :
- evenement (bv. in kader van eetfestijn vereniging)
- privaat initiatief (bv. familie-bijeenkomst op zondag)
- georganiseerde activiteit (bv. wekelijkse praatnamiddag met koffie en taart)

**kan ook evenement zijn : éénmalig groot turntornooi, indoor grootschalig tafeltennistornooi (niet
regulier), ….
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