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stad brugge Leefmilieu 

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL DER ZITTING 
VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2010 

Openbare Vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
VOORAFGAANDELIJKE TITEL - definities 
 
Artikel 1 
 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
 
1° permanente dansgelegenheid:  
- feestzaal, lokaal of plaats in een gebouw,  
- die al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk is, ook al is de toegang tot bepaalde categoriën 
van personen beperkt, en 
- wanneer deze een dansgelegenheid omvat en de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke 
lokalen minder dan 100 m2 bedraagt,  
- en waar geregeld een dansactiviteit plaatsvindt en/of die ingericht is om er geregeld te dansen. 

Onder "geregeld' dient hierbij begrepen te worden: 
- meer dan 12 dansactiviteiten per jaar OF 
- meer dan 2 dansactiviteiten per maand 
Een dansactiviteit kan 2 opeenvolgende kalenderdagen omvatten, nl. in het geval deze zowel avonduren 
als morgenuren van de dag erop omvat. 

 
2° Occasionele dansgelegenheid:  
- feestzaal, lokaal of plaats in een gebouw,  
- die al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk is, ook al is de toegang tot bepaalde categoriën 
van personen beperkt, en  
- ongeacht de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke lokalen, ongeacht of er in de inrichting 
een specifieke dansvloer / danszone of een ruimte voor dansactiviteiten aanwezig is – 
- waar bij gelegenheid een dansactiviteit plaatsvindt in een lagere frequentie dan "geregeld", zoals omschreven 
in art. 1, 1° (cfr. definitie "Permanente dansgelegenheid"). 
 
3° dansactiviteit: een voor het publiek toegankelijke activiteit, al dan niet tegen betaling, georganiseerd met de 
intentie om te dansen, met uitzondering van danslessen. 
 
4° exploitant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dansgelegenheid exploiteert of voor wiens 
rekening een dansgelegenheid wordt geëxploiteerd 
 
5° verantwoordelijke: de natuurlijke persoon die kan worden gecontacteerd met betrekking tot de uitbating 
van de dansgelegenheid in geval van vragen, problemen,… 
 
6° organisator: degene die een dansactiviteit organiseert 
 
7° exploiteren: uitbaten, in werking stellen of houden, verhuren of ter beschikking stellen 
 
8° opvolgregister: document dat bijgehouden dient te worden door elke exploitant van een permanente 
dansgelegenheid  en dat de onderzoeksverslagen, keuringsattesten, controles en dergelijke, die deze 
verordening oplegt, omvat, en die ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar. 
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9° activiteitenregister: document dat bijgehouden dient te worden door elke exploitant van een occasionele 
dansgelegenheid en dat de opsomming bevat van elke dansactiviteit die plaatsgevonden heeft of zal 
plaatsvinden in deze inrichting, en de vereiste attesten omvat die deze verordening oplegt. Het wordt ter 
inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar. 
 
10° bestaande dansgelegenheid: dansgelegenheid die in toepassing van de Politieverordening betreffende de 
bestrijding van de geluidshinder dd. 30 maart 1999 beschikt over een geacteerde melding, gemeld voor de 
inwerkingtreding van deze politieverordening (artikel 16). 
 
11° toezicht: het nazicht op het voldoen aan en controle op de toepassing van deze politieverordening gebeurt 
door de politie, en door de ambtenaren van de dienst leefmilieu en de brandweer, als zodanig aangeduid door 
het College van Burgemeester en Schepenen 
 
TITEL EEN - Algemene bepalingen 
 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
 
Art. 2.1   De bepalingen van deze verordening zijn van toepassing op dansgelegenheden, al of niet occasioneel, 
die niet opgenomen zijn in de lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen als vermeld in bijlage 1 van het 
besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de 
milieuvergunning (Vlarem I). 
Art. 2.2 De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op: 
a) dansactiviteiten die plaatsvinden in tenten, die tijdelijk opgesteld worden 
b) privé-dansactiviteiten, dit wil zeggen dansactiveiten waarbij de toegang beperkt is tot bepaalde 

personen met een persoonlijke en individuele uitnodiging, die uitgaat van degene die het recht heeft 
over de inrichting te beschikken waar het privé-dansfeest wordt gehouden, en waarbij deze laatste 
verantwoordelijk is voor de (brand)veiligheid in de inrichting en het respecteren van de geluidsnormen 
terzake. Wat betreft het respecteren van de geluidsnormen blijft de politieverordening dd. 30 maart 
1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder van toepassing. 

 
Artikel 3 Machtiging en melding 
 
Art. 3.1    Niemand mag, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van de Burgemeester, een (permanente 
of occasionele) dansgelegenheid exploiteren. 
 
Art. 3.2    Niemand mag, zonder voorafgaande schriftelijke melding aan de Burgemeester, een dansactiviteit in 
een occasionele dansgelegenheid organiseren.  
 
Artikel 4 Formaliteiten 
 
Art. 4.1 Machtiging dansgelegenheid 
 
a) de machtiging moet aangevraagd worden aan de Burgemeester, bij ter post aangetekende zending of 
bij afgifte bij de dienst leefmilieu tegen ontvangstbewijs, aan de hand van het formulier “machtigingsaanvraag 
inzake exploitatie van een dansgelegenheid”; 
 
b) de machtigingsaanvraag moet minstens volgende gegevens bevatten: 
 
o naam en adres van de inrichting 
 
o identiteit van de exploitant 

  indien het om een natuurlijk persoon gaat: naam, voornaam, adres, telefoonnummer (vast en/of 
mobiel), faxnummer 

  indien het om een rechtspersoon gaat: benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, 
telefoonnummer, faxnummer, naam en hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de 
rechtspersoon, eventueel zijn telefoonnummers (vast of mobiel) 
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o identiteit van de verantwoordelijke van de dansgelegenheid die kan bereikt worden ingeval van vragen, 
problemen, nl naam adres, mobiel nummer (indien niet beschikbaar vast nummer) 
  
o een plan of schets (minstens op A4-formaat) waarop duidelijk de ligging van de gebouwen ten opzichte van 
de aanpalende percelen weergegeven is, met daarbij de afstanden tov de naburige gebouwen; 
 
o in geval het een machtiging voor een permanente dansgelegenheid betreft: plan of schets van de inrichting 
(minstens op A4-formaat), met daarop aanduiding van de plaats van de opstelling van de muziekinstallatie en 
schikking van de geluidsbronnen, aanduiding van toe- en uitgangswegen van de dansgelegenheid 
 
o beschrijving van de preventieve voorzieningen voor brandvoorkoming en voorkoming lawaaihinder, met 
minstens opgave van de uitrusting van het gebouw (bekleding wanden, plafonds, elektrische installaties, 
verlichting, verwarming, brandvoorkoming en brandbestrijdingsmiddelen, ...) 
 
o de bevestiging door de machtigingsaanvrager dat hij/zij kennis heeft van onderhavige politieverordening, van 
de Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder, en van de verplichting tot het bijhouden van 
een "opvolgregister" in geval van een permanente dansgelegenheid en van een “activiteitenregister” in geval 
van een occasionele dansgelegenheid. 
 
Art. 4.2 Melding dansactiviteit in occasionele dansgelegenheid 
 
a)  de melding moet minstens 14 dagen op voorhand ingediend worden bij de Burgemeester, door middel van 
bij ter post aangetekende zending of bij afgifte bij dienst leefmilieu tegen ontvangstbewijs, aan de hand van 
het formulier “spelen van muziek of het inrichten van een evenement in een openbare inrichting”.  
 
b) de melding moet minstens volgende gegevens bevatten: 
 
o naam, datum, begin- en einduur van de dansactiviteit 
 
o naam en adres van de occasionele dansgelegenheid waar de dansactiviteit doorgaat 
 
o identiteit van de organisator van de dansactiviteit 

  indien het om een natuurlijk persoon gaat: naam, voornaam, adres, telefoonnummer 

  indien het om een rechtspersoon gaat: benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, 
telefoonnummer, naam en hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, 
eventueel zijn telefoonnummers, en van de persoon die kan worden gecontacteerd ingeval van 
vragen of problemen, met daarbij telefoonnummer waarop bereikbaar 

 
o de aard en de technische kenmerken van de muziekinstallatie (opgave van het type en het vermogen van 
alle toestellen en installaties die enige impact kunnen hebben op de geluidsbelasting in de omgeving evenals 
van de volumeregeling en het schakelschema) 
 
o een schets die de opstelling van de muziekinstallatie en de schikking van de geluidsbronnen (boxen) 
weergeeft (minstens op A4-formaat) 
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Artikel 5 Procedure voor het bekomen van een machtiging 
 
Art. 5.1    De Burgemeester wint advies in bij de stedelijke brandweer, de Lokale Politie, de dienst Leefmilieu, 
de jeugddienst, de preventiedienst en de dienst ruimtelijke ordening. 
 
Art. 5.2   §1. Binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de aanvraag, en mede op basis van de 
ontvangen adviezen, verleent de Burgemeester machtiging, waarvan hij een geviseerd exemplaar aan de 
exploitant overmaakt, of weigert hij de machtiging, waarna hij een gemotiveerd bericht van deze weigering aan 
de exploitant overmaakt. 
§2. De Burgemeester kan de beslissingstermijn verlengen. In dat geval laat hij dit voor het einde van de 
termijn van drie maanden schriftelijk weten aan de exploitant, met vermelding van de reden van verlenging.  
 
Art. 5.3   De verleende machtigingen worden ingeschreven in een register. 
 
Artikel 6 Algemeen 
 
Art. 6.1    De machtiging of de melding als bedoeld in artikels 3 en 4 is strikt persoonlijk. Zij kan niet worden 
overgedragen. 
 
Art. 6.2    De machtiging respectievelijk melding moet door de exploitant respectievelijk organisator op verzoek 
van een toezichthoudende ambtenaar onmiddellijk worden getoond. 
 
Art. 6.3   Wie de geviseerde machtiging (exploitant) of melding (organisator) niet kan tonen wordt beschouwd 
deze niet te hebben aangevraagd respectievelijk gedaan, en is dus in overtreding met de bepaling van artikel 3 
en 4 van deze verordening. 
 
TITEL TWEE - Voorwaarden 
 
Artikel 7 Permanente dansgelegenheden 
 
Art. 7.1 omgevingshinder 
 
a) Vóór de eerste ingebruikname van de inrichting laat de exploitant op zijn kosten een geluidsonderzoek 
uitvoeren door een erkend laboratorium of erkende milieudeskundige geluid. Het verslag van dit 
geluidsonderzoek bevat minstens volgende gegevens:  

 
o gegevens omtrent aard en technische kenmerken van de muziekinstallatie, de opstelling van de 
muziekinstallatie en de geluidsbronnen in de openbare inrichting,  
o de gemeten geluidsniveaus in de inrichting en in de omgeving bij een maximaal ingesteld vermogen, 
met vermelding meetpunten,  
o beschrijving van meetmethode en meetomstandigheden; 
 

b) Elke wijziging aan de plaats van opstelling en/of aan het vermogen van toestellen en installaties moet 
onmiddellijk gemeld worden en kan aanleiding geven tot de verplichting het geluidsonderzoek over te doen; 
 
c) Bij vaststelling dat de bepalingen in verband met de geldende geluidsnormen van toepassing op de 
inrichting niet worden nageleefd, dient de exploitant, in overleg met de toezichthoudende ambtenaar, een 
saneringsonderzoek uit te voeren en kan er opgelegd worden dat de nodige saneringsmaatregelen worden 
getroffen; 
 
d) Na de uitvoering van de saneringsmaatregelen wordt een nieuw geluidsonderzoek uitgevoerd door 
milieudeskundige geluid en trillingen, of erkend laboratorium geluid, op kosten van de exploitant; 
 
e) Naleving van de bepalingen voor geluid door bestaande inrichtingen: de voorwaarden zijn van 
toepassing voor bestaande inrichtingen, behalve de verplichting tot onmiddellijke uitvoering van het 
geluidsonderzoek; 
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f) De verleende machtiging en de geluidsonderzoeksverslagen worden verzameld in het opvolgregister 
dat steeds aanwezig is in de inrichting en ter inzage is van de toezichthoudende ambtenaar. 
 
Art. 7.2 uitrusting gebouw  
 
a) Wand- en plafondbedekking is slechts toegelaten indien uitgevoerd met materialen waarvan de reactie bij 

brand minstens de klassificatie A2 of gelijkwaardig hebben. 
 

b)  Het gebruik van poreuze materialen is slechts toegelaten indien hun reactie bij brand minstens 
classificatie A2 of gelijkwaardig bedraagt. 
 

c) Voor de versiering mogen geen gemakkelijk brandbare materialen worden aangewend zoals rieten 
matten, stro, karton, boomschors, papier, dennentakken, brandbare textielstoffen, plastiek en andere 
soortgelijke stoffen. 
 

d) Brandbare stoffen die een brandvertragende behandeling hebben ondergaan, zijn uitzonderlijk slechts 
toegelaten, indien hun reactie bij brand minstens classificatie A2 of gelijkwaardig bedraagt. Ze zijn in hun 
geheel gemakkelijk te verwijderen voor een eventuele hernieuwing van de brandvertragende behandeling, 
tenzij hun behandeling permanent is. Een attest betreffende de geldigheidsduur van de reactie bij brand 
en de hernieuwing van de behandeling moet in het opvolgregister bijgehouden worden. 

 
e) Onverminderd de bepalingen van het Algemeen Reglement op deElektrische installaties moeten de 

elektrische installaties (inclusief de veiligheidsverlichting) jaarlijks gecontroleerd worden door een erkend 
organisme. De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant bijgehouden in het 
opvolgregister. Bij opmerkingen op dergelijk attest, moeten onmiddellijk de nodige aanpassingen 
uitgevoerd worden.   
 

f) De gasinstallaties moeten jaarlijks worden gekeurd door een erkend organisme. De desbetreffende 
keuringsattesten worden door de exploitant bijgehouden in het opvolgregister. Bij opmerkingen op 
dergelijk attest, moeten onmiddellijk de nodige aanpassingen uitgevoerd worden. 
 

g) Voor het gebruik van verlichting mag enkel elektriciteit worden aangewend. 
 

h) De inrichting moet voorzien zijn van veiligheidsverlichting die voldoende lichtsterkte heeft om een 
ordelijke ontruiming te verzekeren en die automatisch in werking treedt bij het uitvallen van de gewone 
verlichting. De lichtsterkte van de veiligheidsverlichting gemeten ter hoogte van de vloerpas moet 
minimum 1 lux bedragen.  
De uitgangen en de pictogrammen moeten eveneens bij stroomuitval verlicht blijven voor de 
veiligheidsverlichting 
 

i) Vóór de aanvang van een dansactiviteit wordt door de uitbater de veiligheidsverlichting beproefd: de 
resultaten van die controles worden bijgehouden in het opvolgregister. 

 
Art. 7.3 toe- en uitgangswegen 
 
a)   Het verlaten van het gebouw door al het aanwezige publiek moet kunnen geschieden 
      langs toe- en uitgangswegen, die op een gemakkelijke wijze verbinding geven met de 
      openbare weg of een veilige ruimte, die in verhouding staat tot de maximum capaciteit  
      van de inrichting. 

Aantal uitgangen: 
- Eén uitgang indien de bezetting minder dan 100 bedraagt; 
- Twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt; 
- 2 + n uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de 
maximale bezetting , indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt. 
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Voor ruimten met zitplaatsen geeft dit aantal de maximum bezetting aan. Voor de rest bedraagt het 

maximum aantal personen 1 per 0,6m2  (toiletten, togen worden hierin niet bijgerekend). 
De uitbater neemt de nodige maatregelen om de overschrijding van dit aantal te 

      voorkomen. 
 

b)   Alle deuren gaan naar buiten open. De op de openbare weg rechtstreeks uitkomende buitendeuren mogen 
echter naar binnen opendraaien, mits zij volledig openstaan tegen een vast gedeelte van het gebouw 
waaraan zij stevig bevestigd zijn. 
De deuren waarlangs het publiek eventueel zou moeten gaan, dienen bij de minste 
drukking open te gaan. 
Draaideuren en/of draaipaaltjes zijn op deze plaatsen verboden. 

 
c)   De hoogte van deze toe- en uitgangswegen is minstens 2 m. 
 
d)   De breedte van de gangen, deuren en trappen staat in verhouding tot het aantal plaatsen, waarvoor ze 

dienstig zijn. Ze mag niet minder dan 80 cm bedragen en moet tenminste gelijk zijn, in centimeters, aan 
dit aantal  
- vermenigvuldigd met 1 voor horizontale evacuatie; 
- vermenigvuldigd met 1,25 voor de trappen welke naar de uitgangen afdalen; 
-  vermenigvuldigd met 2 voor de trappen die naar de uitgangen opstijgen. 
 

e)   Geen enkel punt van de dansgelegenheid mag zich verder bevinden dan 30 m tot de dichtstbijgelegen 
uitgang en 60 m tot de tweede uitgang. 
 

f)    Alle uitgangen, nooduitgangen en wegen tot aan de openbare weg moeten over de volle breedte steeds 
vrij zijn van belemmeringen; zij mogen niet versperd worden (o.a. door vestiaires, stallen van fietsen, 
opslaan van goederen of verkopen van eetwaren). 
 

g)   De aanwezigen moeten alle uitgangen en nooduitgangen kunnen gebruiken: voor de 
      start van elke dansactiviteit wordt de toestand van de uitgangen en nooduitgangen 
      gecontroleerd door de uitbater en zonodig worden onmiddellijk maatregelen genomen 
      om de bruikbaarheid ervan te hervatten. 
 
h)   Elke uitgang of nooduitgang moet aangegeven zijn door reglementaire pictogrammen. Deze 

pictogrammen moeten vanuit alle hoeken van de danszaal goed zichtbaar zijn. De pictogrammen moeten 
verlicht worden door de normale verlichting en door de veiligheidsverlichting. 
 

i)    Boven deuren en vluchtruimten die niet op een uitgang uitgeven mag geen 
      veiligheidsverlichting worden aangebracht. 
 
Art. 7.4 brandvoorkoming en –bestrijding 
 
a)  De verwarming van de lokalen geschiedt met warmwater radiatoren, met toestellen die 
     op aardgas werken en van het gesloten type zijn, elektrische toestellen, of toestellen 
     met warme lucht met een externe brander.  
     De verwarmingstoestellen mogen geen gloeiend oppervlak vertonen. 
     De toestellen worden jaarlijks gekeurd door een bevoegde installateur. 
     De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant bijgehouden in 
     het opvolgregister. Bij opmerkingen op dergelijk attest, moeten onmiddellijk de 
     nodige aanpassingen uitgevoerd worden. 
     Verplaatsbare verwarmingstoestellen zijn verboden. 
 
b)  Leidingen met brandbare gassen dienen te beschikken over een goedgekeurd  
     gasdichtheidsattest. 
 
c)  De aanwezigheid en gebruik van elke vorm van pyrotechnisch materiaal, hoe klein dan  
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     ook is niet toegelaten. 
     Het gebruik van open vlammen, voorkomend uit verbranding van gas, vloeibare- of 
     vaste brandstoffen, die dienen om te verwarmen, koken, voedsel warm te houden of te 
     bakken of te braden, zijn niet toegelaten. 
     Het opslaan van brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen en de aanwezigheid van 
     vloeibaar gemaakte petroleum gassen is verboden. 
 
d)  Er moeten steeds een voldoende aantal geschikte, gebruiksklare en gemakkelijk te 
     bereiken blustoestellen aanwezig zijn. De uitrusting moet vastgesteld worden in 
     akkoord met de brandweerdienst. De blustoestellen moeten ten minste jaarlijks op hun 
     goede werking gecontroleerd worden door de leverancier of door een bevoegd 
     deskundige. De attesten met datum en uitslag van deze controle moeten in het 
     opvolgregister gevoegd worden, dat ter inzage ligt van de toezichthoudende 
     ambtenaar. 
 
e)  Er moet tenminste één gemakkelijk te bereiken vast of mobiel telefoontoestel aanwezig zijn.  
 
Art. 7.5 constructieve bepalingen 
 
a)   De permanente dansgelegenheden worden gescheiden van de lokalen die niet tot de 
      uitbating behoren door wanden met een RF 1h en brandwerende zelfsluitende deuren 
      RF ½ h. 
 
b)  De permanente dansgelegenheden hebben structurele elementen: 
     - Voor gebouwen met één bouwlaag: 
       RF ½ h  
       De structuur van het dak heeft een stabiliteit bij brand van ½ h. Dit voorschrift is 
       echter niet van toepassing voor het dak indien het aan de binnenkant beschermd is 
       door middel van een bouwelement RF ½ h. 
     - Voor de gebouwen met meer dan één bouwlaag: 
       RF 1h. 
       De structuur van het dak heeft een stabiliteit bij brand van ½ h. Dit voorschrift is  
       echter niet van toepassing voor het dak indien het aan de binnenkant beschermd is 
       door middel van een bouwelement RF ½ h. 
 
b)  - De stookplaatsen hebben een RF 1 h en zijn afgesloten met brandwerende zelfsluitende deuren  

  RF ½ h. 
     -  Bij stookplaatsen van boven de 70 kW is de norm NBN B61-001 van toepassing. 
 
Art. 7.6 afwijkingen en bijkomende voorwaarden 
 
De Burgemeester kan op advies van de stedelijke brandweer, de politie, of de dienst Leefmilieu afwijking van de 
bepalingen van art. 7 toestaan, en/of eventueel bijkomende voorwaarden opleggen. De toegestane afwijkingen 
en voorwaarden moeten in de machtiging van de Burgemeester worden opgenomen, of later toegevoegd.  
 
Artikel 8 Occasionele dansgelegenheden 
 
Art. 8.1 omgevingshinder 
 
De bepalingen van de Politieverordening dd. 30 maart 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder 
moeten strikt nageleefd worden; 
 
Art. 8.2 uitrusting gebouw 
 
De bepalingen van artikel 7.2 moeten strikt nageleefd worden. De vereiste attesten worden in het 
activiteitenregister bijgehouden, evenals de resultaten van de controles van de veiligheidsverlichting.  
 
Art. 8.3 toe-en uitgangswegen 
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De bepalingen van punt 7.3 moeten strikt nageleefd worden. 
 
Art. 8.4 brandvoorkoming en -bestrijding 
 
De bepalingen van artikel 7.4 moeten strikt nageleefd worden. De vereiste attesten worden in het 
activiteitenregister bijgehouden.  
 
Art.8.5 constructieve bepalingen 
 
a)  De structurele elementen hebben een RF ½ h.  
     De structuur van het dak heeft een stabiliteit bij brand van ½ h. Dit voorschrift is echter niet van toepassing 

voor het dak indien het aan de binnenkant beschermd is door middel van een bouwelement RF ½ h. 
Indien de structurele elementen niet voldoen wordt als variant het aantal uitgangen verhoogd: 
- 1 tot   50 personen: één uitgang 
- 51 tot 250 personen: twee uitgang 
- 251 tot 500 personen: drie uitgangen; 
- meer dan 500 personen: een bijkomende uitgang per schijf van 500 personen of een fractie van 500 
personen. 
Deze uitgangen moeten zo ver mogelijk van elkaar liggen. 

 
b)  - De stookplaatsen hebben een RF 1 h en zijn afgesloten met brandwerende zelfsluitende deuren RF ½ h. 
     -  Bij stookplaatsen van boven de 70 kW is de norm NBN B61-001 van toepassing. 
 
Art. 8.6 Activiteitenregister 
 
Een register moet door de exploitant bijgehouden worden met vermelding van identiteit van de organisator, 
met daarin de vereiste attesten en resultaten zoals bepaald in hoofdstuk 8 en met vermelding van datum en 
aard van de dansactiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, op straffe van onweerlegbaar vermoeden van 
kwalificatie als permanente dansgelegenheid (indien < 100 m2) of als vergunningsplichtige inrichting volgens 
VLAREM I (indien 100 m of meer). 
 
Art. 8.7 afwijkingen en bijkomende voorwaarden 
 
De Burgemeester kan op advies van de stedelijke brandweer, de politie, of de dienst Leefmilieu afwijking van 
de bepalingen van art. 8 toestaan, en/of eventueel bijkomende voorwaarden opleggen. De toegestane 
afwijkingen en voorwaarden moeten in de machtiging van de Burgemeester worden opgenomen, of later 
toegevoegd. 
 
TITEL DRIE - Toezicht en controle 
 
Artikel 10 
 
Art. 10.1 De toezichthoudende ambtenaar en/of de politie mag de naleving van de voorwaarden zoals bepaald in 
onderhavige verordening ten allen tijde controleren. Deze controle zal in principe slechts worden uitgevoerd 
tijdens de uren waarop de inrichting voor het publiek is opengesteld of na afspraak met de verantwoordelijke 
uitbater. 
 
Art. 10.2 De toezichthoudende ambtenaar en/of de politie moet op eenvoudig verzoek het opvolgregister resp. 
het activiteitenregister, zoals verplicht bij te houden door elke exploitant van een permanente resp. occasionele 
dansgelegenheid, kunnen inzien. 
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TITEL VIER – Maatregelen 
 
Artikel 11 
 
Art. 11.1 Wanneer wordt vastgesteld dat niet aan de bepalingen van deze verordening of de voorwaarden van 
de machtiging wordt voldaan, zal de toezichthoudende ambtenaar en/of de politie mondelinge of schriftelijke 
raadgevingen en aanmaningen geven.  
 
Art. 11.2 De bepaling van artikel 11.1 geldt, onverminderd de bevoegdheid van de Burgemeester tot het 
nemen van dringende maatregelen op grond van de artikelen 133 tweede lid, 134ter, 134quater en 135 § 2 van 
de Nieuwe Gemeentewet, de bepalingen van de artikelen 64, 66 en 67 van het Gemeentedecreet en de 
bepalingen van de Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder dd. 30 maart 1999. 
 
Artikel 12 
 
De Burgemeester kan de opgelegde voorwaarden steeds herzien of een nieuw akoestisch onderzoek laten 
uitvoeren. 
 
TITEL VIJF – SANCTIES 
 
Artikel 13 
 
Art. 13.1 Wanneer wordt vastgesteld dat een dansgelegenheid wordt geëxploiteerd zonder de vereiste 
machtiging, wordt dit bestraft met politiestraffen.  
 
Art. 13.2 Wanneer een dansgelegenheid wordt geëxploiteerd met niet-naleving van de voorwaarden zoals 
bepaald in de verleende machtiging of wanneer wordt vastgesteld dat een dansactiviteit wordt/werd 
georganiseerd in een occasionele dansgelegendheid zonder dat een melding werd gedaan overeenkomstig 
artikel 4.2, kan het College van Burgemeester en Schepenen, ambtshalve of op voorstel van de bevoegde 
ambtenaar, de schorsing, intrekking of sluiting van de dansgelegenheid bevelen. 
 
TITEL ZES - Overgangs- en slotbepalingen  
 
Artikel 14 
 
Art. 14.1 De exploitant van een bestaande dansgelegenheid moet de machtiging aanvragen binnen een termijn 
van één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening. 
 
Art. 14.2 Ook in de periode voordat de machtiging is verkregen kan de Burgemeester, met het oog op de 
openbare orde en de veiligheid, een onderzoek laten uitvoeren en voorwaarden opleggen aan de exploitatie van 
de dansgelegenheid. 
 
Artikel 15 
 
De politieverordening dd. 25 april 1978 betreffende de dansgelegenheden en de dansfeesten  
wordt opgeheven. 
 
Artikel 16 
 
Deze politieverordening treedt in werking op de eerste dag van de 6de maand volgend op de maand van 
goedkeuring door de gemeenteraad. 
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Brugge, 1 juli 2010 
Voor eensluidend uittreksel, 
De Ambtenaar gemachtigd cfr. artikel 126,1° van de nieuwe gemeentewet. 
 
 
 
De Stadsecoloog Directeur, 
 
Dr. P. Van Acker. 


