MELDINGSFORMULIER
EVENEMENT
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN HET EVENEMENT
ORGANISERENDE VERENIGING
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CONTACTPERSONEN
NAAM

ADRES

TELEFOONNUMMER

1
2

GEDETAILLEERD INFO OVER HET EVENEMENT
Naam evenement: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum: van ……….-……….-……………….. tot en met ……….-……….-………………..
Locatie (adres): …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Omschrijving van de locatie (zaal, openlucht, tent, …): ……………………………………………………………………………
Vul in onderstaande tabel de gevraagde gegevens in voor elke activiteit die deel uitmaakt van je evenement.
Duurt je evenement bijvoorbeeld 3 dagen met op dag 1 een fuif, op dag 2 een BBQ en op dag 3 een rommelmarkt,
dan vul je dus 3 vakjes in; één voor elke activiteit.
Geef aan of het om een activiteit gaat waarbij elektronisch versterkte muziek wordt geproduceerd en zo ja,
om welke van de volgende 3 categorieën het gaat:
categorie 1: een geluidsniveau tot ≤ 85 dB(A)LAeq,15min : geen vergunning nodig
categorie 2: een geluidsniveau van > 85 dB(A)LAeq,15min tot ≤ 95 dB(A)LAeq,15min :
aanvraag vergunning noodzakelijk
categorie 3: een geluidsniveau van > 95 dB(A)LAeq,15min tot ≤ 100 dB(A) LAeq,60min :
aanvraag vergunning noodzakelijk en de organisatie dient gehoorbescherming aan te bieden
Geef ook aan of er tijdelijk parkeerverbod of een tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van (een deel
van) de openbare weg nodig is. Bezorg in dit geval een stratenplan met de nodige aanduidingen en info aan de
Jeugddienst. De Jeugddienst brengt dan het nodige in orde.
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AARD VAN DE ACTIVITEIT

DATUM
van

Aanvangsuur:
.

……….-……….-………………..
tot en met

.

tot en met

.

.

.

van

.

……….-……….-………………..

u.

.

u.

u.

 wegafsluiting

 cat. 2

 parkeerverbod

 cat. 3

 cat. 1

 wegafsluiting

 cat. 2

 parkeerverbod

 cat. 3

 cat. 1

 wegafsluiting

 cat. 2

 parkeerverbod

 cat. 3
 neen

u.

Einduur:
.

 cat. 1

 neen

Aanvangsuur:

……….-……….-………………..
tot en met

u.

Einduur:

……….-……….-………………..

TIJDELIJKE
WIJZIGINGEN
MOBILITEIT

 neen

Aanvangsuur:

……….-……….-………………..
tot en met

u.

Einduur:

……….-……….-………………..
van

u.

Aanvangsuur:

……….-……….-………………..

AFWIJKING
GELUIDSNORMEN
 neen

Einduur:

……….-……….-………………..
van

VERWACHT
AANTAL
DEELNEMERS

UUR

u.

 cat. 1

 wegafsluiting

 cat. 2

 parkeerverbod

 cat. 3
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2. GEBRUIK VAN INFOPANELEN EN INFOSCHERMEN
Wenst de organisatie, voor promodoeleinden, gebruik te maken van de gemeentelijke infopanelen?
 JA  NEEN
Indien JA:
 We willen enkel de datum veranderen van bestaande infopanelen: ……….-……….-………………..
 We willen graag infopanelen laten maken (max. 5 stuks)
Vul in dit geval het ‘Aanvraagformulier infopanelen - gemeentelijke infoborden’ in dat je
terug vindt op de website van de stad Halen en bezorg het aan de Cultuurdienst, Sportlaan
4A, cultuurdienst@halen.be.

Wenst de organisatie, voor promodoeleinden, gebruik te maken van de gemeentelijke infoschermen
in GC De Rietbron en het stadhuis?
 JA  NEEN
Indien JA:
Bezorg, ten laatste 15 werkdagen voor de datum van het evenement, een affiche, foto met tekst, …
als JPG en in beeldformaat 16:9 aan de dienst Communicatie via mail naar communicatie@halen.be.
De promo voor je evenement wordt dan vanaf 2 weken voor de datum van de activiteit op het
scherm vertoond.

3. UITLEENMATERIAAL
Wenst de organisatie, voor het uitlenen van materiaal, zoals stoelen, tafels, … beroep te doen op de
uitleendienst van het evenementenloket?
 JA  NEEN
Indien JA:
Bezorg dan het ingevulde en ondertekende ‘Aanvraagformulier uitleenmateriaal evenementenloket’
aan de Cultuurdienst, Sportlaan 4A, cultuurdienst@halen.be.
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4. AANVRAAG TOESTEMMING VAN DE BURGEMEESTER VOOR HET UITVOEREN
VAN BEWAKINGSACTIVITEITEN DOOR EFFECTIEVE LEDEN VAN DE VERENIGING
OF PERSONEN DIE EEN EFFECTIEVE EN AANWIJSBARE BAND HEBBEN MET DE
VERENIGING1
IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS
GEGEVENS OVER HET EVENEMENT/OCCASIONELE DANSGELEGENHEID
1.

Naam van het evenement/occasionele dansgelegenheid:
…………………………………………….................................................

2.

Beschrijving:

 Occasionele dansgelegenheid

 Evenement

Precieze beschrijving van de aard van het evenement:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.

Adres + eventuele naam plaats:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum: ……….-……….-………………..
Voorziene aanvangsuur

.

Voorziene einduur

u.

.

u.

GEGEVENS OVER DE ORGANISERENDE VERENIGING
4.

Naam organiserende vereniging: …………………………………………….................................................................
KBO Ondernemingsnummer:

.

.

Adres (enkel indien geen KBO-nummer): ……………………………………………………………………………………………….
5.

Verantwoordelijke van de organiserende vereniging:
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer2:

.

.

-

.

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1

Aanvraag in het kader van artikel 24 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid
– Uiterlijk in te dienen 14 dagen vóór de aanvang van het evenement of de occasionele dansgelegenheid.
2 Indien de persoon niet beschikt over een rijksregisternummer, dient het bisnummer (nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2,
3e lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid)
ingevuld te worden indien de persoon over zo’n nummer beschikt.
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IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS
6.

Beoogt de organiserende vereniging, naast effectieve leden of personen die een effectieve en
aanwijsbare band hebben met deze vereniging, ook beroep te doen op de diensten van een
bewakingsonderneming voor het betreffende evenement/occasionele dansgelegenheid ?
 JA
 NEEN
Indien JA:
Wat is de naam van deze bewakingsonderneming: ……………………………………………………………………………….
Wat is de naam van de contactpersoon van deze bewakingsonderneming?
..............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat is het totaal aantal door hen voorziene bewakingsagenten? ………………………………………………………….

GEGEVENS OVER DE PERSONEN DIE DOOR DE VERENIGING ZULLEN INGEZET WORDEN VOOR HET UITOEFENEN
VAN BEWAKINGSACTIVITEITEN (EFFECTIEVE LEDEN EN/OF PERSONEN DIE EEN EFFECTIEVE EN AANWIJSBARE
BAND HEBBEN MET DE VERENIGING)
7.

Personen die voor de vereniging bewakingsactiviteiten uitvoeren:
A. Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B.

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C.

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
D. Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E.

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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F.

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
G. Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
H. Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
I.

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
J.

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
K.

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
L.

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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M. Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N. Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
O. Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.

Leidinggevenden (personen die gezag uitoefenen over de personen die de bewakingsactiviteiten
uitoefenen in het kader van artikel 24 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid):
De leiding over de hierboven opgegeven personen tijdens het evenement/de occasionele
dansgelegenheid berust bij :
A. Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

GSM nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B.

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer:

.

.

-

.

GSM nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Band met de vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………
Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
WETTELIJKE VOORWAARDEN VERENIGINGSREGIME: ARTIKEL 24 VAN DE WET VAN 2 OKTOBER 2017 TOT
REGELING VAN DE PRIVATE EN BIJZONDERE VEILIGHEID
De bewakingsactiviteiten kunnen slechts onder het verenigingsregime worden uitgeoefend indien cumulatief
voldaan is aan volgende voorwaarden:
- de organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie of
het faciliteren van evenementen;
- de bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend in het kader van een evenement of een occasionele
dansgelegenheid;
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- de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging (of
hebben een effectieve en aanwijsbare band);
- het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende
goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot
verloop van het evenement of de occasionele dansgelegenheid;
- de personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen (bijgevolg kunnen
professionele bewakingsagenten niet ingezet worden via het verenigingsregime zelf);
- ze mogen dit enkel onbezoldigd doen, ze kunnen geen vergoeding in natura noch fooien ontvangen;
- een toestemming van de burgemeester werd, na advies van de korpschef van de lokale politie, bekomen
- de personen die voor de bewakingsactiviteiten worden ingezet moeten voldoen aan de
persoonsvoorwaarden bedoeld in artikel 61 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid,
met uitzondering van 4°, 7° en, voor zover zij hun wettelijke hoofdverblijfplaats sinds ten minste drie jaar in
België hebben, 2°.
De bewakingsactiviteiten uitgeoefend in het kader van het verenigingsregime kunnen enkel ten eigen behoeve
worden uitgeoefend. Bijgevolg kan men via dit stelsel geen bewakingsdiensten aan derden aanbieden noch
bewakingsactiviteiten voor derden uitoefenen.
AANVRAGER
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum: ……….-……....-………………..
Handtekening

NOOT
- Het origineel van dit aanvraagformulier dient gericht te worden aan de burgemeester;
- Een kopie dient gelijktijdig overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken via het e-mailadres
spvcontrole@ibz.fgov.be.
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5. TOESTEMMING VAN DE BURGEMEESTER VOOR HET UITVOEREN VAN
BEWAKINGSACTIVITEITEN DOOR EFFECTIEVE LEDEN VAN DE VERENIGING OF
PERSONEN DIE EEN EFFECTIEVE EN AANWIJSBARE BAND HEBBEN MET DE
VERENIGING3
IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS
De toestemming wordt verleend
aan:
Naam organiserende vereniging: …………………………………………….................................................................
KBO Ondernemingsnummer:

.

.

Adres (enkel indien geen KBO-nummer): ……………………………………………………………………………………………….

met als verantwoordelijke:
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer4:

.

.

-

.

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

om tijdens volgend evenement/occasionele dansgelegenheid:
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres/ plaats:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum: ……….-……….-………………..
Voorziene aanvangsuur

.

u.

Voorziene einduur

.

u.

IN HET KADER VAN ARTIKEL 24 VAN DE WET VAN 2 OKTOBER 2017 TOT REGELING VAN DE PRIVATE EN
BIJZONDERE VEILIGHEID BEWAKINGSACTIVITEITEN TE LATEN UITVOEREN DOOR DE HIERNA
VOLGENDE PERSONEN:
ALS LEIDINGGEVENDE(N):
Naam
Voornaam
Rijksregisternummer of bisnummer

3

Toestemming in het kader van artikel 24 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en de bijzondere
veiligheid.
4 Indien de persoon niet beschikt over een rijksregisternummer, dient het bisnummer (nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2,
3e lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid)
ingevuld te worden indien de persoon over zo’n nummer beschikt.
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ALS UITVOERENDEN:
Naam

Voornaam

Rijksregisternummer of bisnummer

DE BURGEMEESTER
Erik Van Roelen
Datum: ……….-……….-………………..
Handtekening

WETTELIJKE VOORWAARDEN VERENIGINGSREGIME: ARTIKEL 24 VAN DE WET VAN 2 OKTOBER 2017
TOT REGELING VAN DE PRIVATE EN BIJZONDERE VEILIGHEID
De bewakingsactiviteiten kunnen slechts onder het verenigingsregime worden uitgeoefend indien
cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:
- de organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de
organisatie of het faciliteren van evenementen;
- de bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend in het kader van een evenement of een occasionele
dansgelegenheid;
- de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende
vereniging (of hebben een effectieve en aanwijsbare band);
- het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende of
onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren
van het veilig en vlot verloop van het evenement of de occasionele dansgelegenheid;
- de personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen (bijgevolg
kunnen professionele bewakingsagenten niet ingezet worden via het verenigingsregime zelf);
- ze mogen dit enkel onbezoldigd doen, ze kunnen geen vergoeding in natura noch fooien ontvangen;
- een toestemming van de burgemeester werd, na advies van de korpschef van de lokale politie,
bekomen
- de personen die voor de bewakingsactiviteiten worden ingezet moeten voldoen aan de
persoonsvoorwaarden bedoeld in artikel 61 van de wet tot regeling van de private en bijzondere
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veiligheid, met uitzondering van 4°, 7° en, voor zover zij hun wettelijke hoofdverblijfplaats sinds ten
minste drie jaar in België hebben, 2°.
De bewakingsactiviteiten uitgeoefend in het kader van het verenigingsregime kunnen enkel ten eigen
behoeve worden uitgeoefend. Bijgevolg kan men via dit stelsel geen diensten aan derden aanbieden
noch voor derden uitoefenen.
INLICHTINGEN
1. Zijn gemachtigd om toezicht te houden op de naleving van de wettelijke verplichtingen van de
vereniging en de personen door de vereniging ingezet voor het uitvoeren van
bewakingsactiviteiten:
a. de politiediensten
b. de ambtenaren en de agenten van de Algemene Directie Veiligheid en preventie bij
de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken die met dat doel door de minister
van Binnenlandse Zaken zijn aangewezen
c. de sociaal inspecteurs van de hierna vermelde diensten en instellingen bij de
uitoefening van hun opdrachten, overeenkomstig de bepalingen van het Sociaal
Strafwetboek:
- de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- de Algemene Directie Inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
- de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Ze stellen proces-verbaal op indien inbreuken worden vastgesteld. De vereniging, de leden
van de vereniging die de bewakingsactiviteiten uitvoeren en hun leidinggevende, moeten ten
allen tijde hun volledige medewerking verlenen bij een eventuele controle.
2. De organisator en de leidinggevenden van de personen ingezet voor het uitvoeren van
bewakingsactiviteiten zorgen ervoor dat het originele exemplaar en een kopie van deze
toestemming, op de plaats van het evenement of de occasionele dansgelegenheid, ter
beschikking liggen van de diensten en personen bedoeld onder 1.

De ondergetekende verklaart het ‘Draaiboek evenementen’ te hebben gelezen en verklaart zich
hiermee akkoord.
Datum: ……….-……….-………………..

Handtekening aanvrager

Gelieve dit ingevuld aanvraagformulier minstens 5 maanden voor de datum van de activiteit te
bezorgen aan de Jeugddienst, Diestersteenweg 42, 3545 Halen of via jeugddienst@halen.be.
Wij behandelen jouw gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.
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