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Zitting van 23.02.17
#Onderwerp : Reglement inzake filmopnames op het grondgebied van de gemeente Ukkel en de daarbij
horende vergoeding.#
Openbare zitting
De Raad,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te
hebben;
Gelet op het stijgende aantal aanvragen voor filmopnames op het grondgebied van de gemeente;
Gelet op de noodzaak om een specifiek kader te voorzien voor een vlot beheer van aanvragen voor
filmopnames op het grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat filmopnames een bijzondere bezetting vereisen van de openbare ruimte en/of een
gemeentelijk gebouw (geheel of gedeeltelijk);
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Beslist het onderstaande vergoedingsreglement goed te keuren :
Reglement inzake filmopnames op het grondgebied van de gemeente Ukkel en de daarbij horende
vergoeding
Artikel 1 : Toepassingsgebied van het reglement en definities
§ 1. Het onderhavige reglement is van toepassing op aanvragen voor een toelating om filmopnames te
maken op het grondgebied van de gemeente Ukkel waarbij het noodzakelijk is gemeentegebouwen en/of de
openbare weg te bezetten.
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§ 2. Voor de toepassing van het onderhavige reglement wordt verstaan onder:
• "Filmopname" : elke opname van beelden die, na montage, gebruikt zullen worden voor een videofilm van
gelijk welke aard die aan het publiek vertoond zal worden.
Het onderhavige reglement onderscheidt 3 soorten filmopnames :
a. fictie - kortfilms en langspeelfilms;
b. documentaires;
c. reclamefilms en/of commerciële films - bedrijfsfilms
• "Openbare weg" : elke voor het publiek toegankelijke plaats (wegen, bermen, trottoirs, voetpaden, pleinen,
openbare groene ruimten en tuinen, speelpleinen en -zones, sportterreinen, galerijen en doorgangen op privéeigendommen die voor het publiek toegankelijk zijn, voetwegen, erfdienstbaarheden van doorgang die voor
het publiek toegankelijk zijn, …) die gebruikt kan worden voor een filmopname of voor de plaatsing van
filmapparatuur en/of filmcrews.
• "Gemeentegebouw" : elke plaats die deel uitmaakt van de gemeente Ukkel (bouwwerken, ge¬meentelijke
gebouwen en lokalen, gemeentescholen en de aanhorigheden, begraafplaatsen, zwembaden, musea,
gemeentelijke sportinfrastructuur, …) die gebruikt kan worden voor een filmopname of voor de plaatsing
van filmapparatuur en/of filmcrews.
Artikel 2 : Voorafgaande toelating voor filmopnames
§ 1. Elke aanvraag voor filmopnames moet schriftelijk ingediend worden bij de bevoegde overheid minstens
15 dagen vóór de aanvang van de opnames. Voor opnames die een bezetting van een gemeentegebouw
inhouden, moet de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Voor
opnames die een bezetting van de openbare weg inhouden, moet de aanvraag in¬gediend worden bij de
burgemeester.
§ 2. Indien de aanvraag niet binnen de vermelde termijn werd ingediend, kan de aanvrager een beroep doen
op de dringende procedure en deze aanvraag tot 3 werkdagen vóór de aanvang van de opnames indienen bij
de burgemeester. Een dergelijke aanvraag zal desgevallend ter kennisgeving voorgelegd worden tijdens de
eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen. Een supplement van 25 % van het
totaalbedrag zal desgevallend aan het bedrag van de vergoeding toegevoegd worden.
§ 3. Het college van burgemeester en schepenen reikt de vereiste toelating uit vóór de aanvang van de
opnames. De toelating vermeldt het bedrag van de geraamde vergoeding, gelet op de aard en de duur van de
opnames. Bij gebrek aan een antwoord is de aanvraag voor een toelating verworpen.
§ 4. Een toelating voor filmopnames is enkel geldig voor het project waarvoor de toelating werd gevraagd en
is niet overdraagbaar.
§ 5. Elke aanvraag voor een verlenging moet ingediend worden vóór het einde van de bezetting die
oorspronkelijk werd toegelaten.
§ 6. De toelating voor filmopnames is geldig tot de vervaldag of tot de herroeping ervan.
Het behoud of de vernieuwing van de toelating is geen verworven recht van de aanvrager.
§ 7. De toelating voor filmopnames wordt uitgereikt onverminderd alle andere voorafgaande administratieve

Gemeenteraad - 23.02.2017 - Uittreksel van dossier 11207

2/6

#016/23.02.2017/A/0004#

of andere toelatingen die vereist zijn voor de uitvoering van de filmopnames.
§ 8. De toelating is precair en kan onmiddellijk herroepen worden voor elke reden van algemeen belang, en
dit zonder vergoeding.
Artikel 3 : In te dienen dossier
§ 1. De aanvraag moet minstens de volgende inlichtingen en documenten bevatten die als één geheel
overgemaakt moeten worden aan de bevoegde overheid :
1. het precieze voorwerp van de aanvraag (plaatsen, data, aard van de filmopnames, uren, binnen- of
buitenopnames);
2. de volledige gegevens van de aanvrager van de toelating;
3. het telefoonnummer van een contactpersoon die steeds bereikbaar is;
4. een synopsis;
5. een attest van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en desgevallend professionele
aansprakelijkheid van de aanvrager die elke lichamelijke en niet-lichamelijke schade aan derden en de
gemeente, veroorzaakt in het kader van de filmopnames, dekt;
6. een attest van een verzekering inzake brand en waterschade;
7. indien vereist omwille van de aard van de opnames (vuurwerk, vuurwapens, pyrotechnische effecten,
ontploffingen, aanwezigheid van dieren, …) : een veiligheidsplan en een verslag van de Dienst voor
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
8. Indien er parkeerplaatsen op de openbare weg vereist zijn voor de filmopnames: de gewenste pe¬rimeter.
Indien de toelating werd gegeven, zal de vergoeding inzake de reservering van parkeerplaat¬sen op de
openbare weg verschuldigd zijn door de begunstigde bovenop de vergoeding voor de film¬opnames
overeenkomstig het vergoedingsreglement inzake de reservering van parkeerplaatsen op de openbare weg
van 27 november 2014.
§ 2. Indien de bovenvermelde inlichtingen en documenten ontbreken, is de aanvraag onontvankelijk en
wordt er de facto geen toelating gegeven.
Artikel 4 : Verplichtingen van de begunstigde van een toelating voor filmopnames
§ 1. Onverminderd de eventuele bijzondere voorwaarden naargelang de aard van de filmopnames en de
bepalingen van het algemeen politiereglement van Ukkel zal de begunstigde van een toelating voor
filmopnames de volgende verplichtingen respecteren:
1. Elke verstoring van de goede werking van het gemeentebestuur en zijn op de betrokken plaatsen geplande
activiteiten (huwelijksplechtigheden, tentoonstellingen, officiële recepties, herdenkingen, …) moet vooraf
goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. Deze goedkeuring is echter
herroepbaar overeenkomstig artikel 2, § 8 van het reglement.
2. Voor buitenopnames moet de begunstigde van de toelating minstens drie werkdagen vóór de aanvang van
de filmopnames systematisch tweetalige informatie verspreiden ter attentie van de betrokken bewoners,
handelaars en verenigingen. Het volgende moet meegedeeld worden aan de bewoners: de nodige
inrichtingen voor de filmopnames (parkeren van voertuigen, eventuele hinder, ...) en dat er bij de opnames
een enscenering kan zijn van desgevallend criminele feiten, ongevallen, het gebruik van vuurwapens,
speciale effecten (water, regen, pyrotechniek, …), stunts, specifieke uniformen, aanwezigheid van dieren.
3. De begunstigde van de toelating zal de plaatsen na de filmopnames terug in de oorspronkelijke staat
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brengen. Er zal hiervoor een plaatsbeschrijving bij aanvang en na afloop opgesteld worden in aanwezigheid
van een gemeenteambtenaar en de aanvrager.
4. Geluidsoverlast moet zo veel mogelijk beperkt worden en de wetgeving inzake de milieubescherming
moet nageleefd worden door de begunstigde van de toelating (respect voor fauna en flora, geluidsnormen,
afvoer van afvalwater in de riolering, systematische verwijdering van afval vóór het einde van elke
opnamedag, …).
5. De begunstigde van de toelating moet zorgen voor de nodige rechten en toelatingen, meer bepaald
auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van derden die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking, de
verspreiding en de exploitatie van het werk dat opgenomen wordt.
6. Enkel de begunstigde van de toelating is verantwoordelijk voor zijn eigen goederen of voor de goederen
die aan hem toevertrouwd werden. Hij is belast met het behoud van en het toezicht op uitrusting, materiaal,
accessoires, decors en installaties die hem toebehoren of die desgevallend toebehoren aan dienstverleners die
voor zijn rekening werken.
7. Enkel de begunstigde van de toelating is verantwoordelijk voor elke schade aan openbare gebouwen en
plaatsen die hem ter beschikking gesteld werden voor de filmopnames en voor elke schade aan derden,
ambtenaren en gebruikers in het kader van zijn bezetting van de plaatsen voor de filmop¬names. Hij zal de
gemeente Ukkel onverwijld op de hoogte brengen van elke schade of beschadiging.
8. De toelating om te filmen en de verzekeringspolissen met betrekking tot de opnames moeten steeds
voorgelegd kunnen worden aan een verantwoordelijke van de politie of aan een bevoegde
gemeenteambtenaar.
9. De begunstigde van de toelating zal ervoor zorgen dat zijn medewerkers en zijn personeel onder zijn
gezag de verplichtingen zullen respecteren.
§ 2. Indien de bovenvermelde verplichtingen niet worden gerespecteerd, kan de gemeente Ukkel de
betrokken filmopnames schorsen of verbieden, zonder vergoeding en onverminderd het recht om de betaling
te eisen van de bedragen, voorzien in artikel 5 van het onderhavige reglement.
Artikel 5 : Tarieven
§ 1. Vóór de aanvang van de filmopnames moet de begunstigde van de toelating aan de gemeente Ukkel of
in voorkomend geval, aan de betrokken gemeentelijke VZW, het bedrag betalen van de vergoeding, vermeld
op de toelating en als volgt vastgelegd :
Opnames in een gemeentegebouw :
Algemene tarieven :

Fictie
Documentaires
Reclamefilms en/of
commerciële films bedrijfsfilms

Halve dag
(8 tot 13 u.)
€ 750

Halve dag
(13 tot 18 u.)
€ 750

Nacht
(18 tot 8 u.)
€ 2.000

€ 500

€ 500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 4.500

Opnames op de openbare weg :
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Algemene tarieven :

Halve dag
(8 tot 13 u.)

Halve dag
(13 tot 18 u.)

Nacht
(18 tot 8 u.)

Fictie

€ 400

€ 400

€ 1.200

Documentaires
Reclamefilms en/of
commerciële films bedrijfsfilms

€ 250

€ 250

€ 700

€ 1.000

€ 1.000

€ 2.750

Bijzondere tarieven :
In geval van een bezetting van één van de volgende plaatsen wordt de vergoeding verhoogd met het
aangegeven percentage :
Wolvendaelpark : +10 %
Sauvagèrepark : +10 %
Brugmannpark : +10 %
Montjoiepark : +10 %
Begraafplaats Dieweg : +10 % (zie art. 7, § 6)
Begraafplaats Verrewinkel : +10 % (idem)
§ 2. De betaling van de vergoeding voor de filmopnames stelt de aanvrager niet vrij van de betaling van de
bijkomende diensten die hij in het kader van de filmopnames zou aanvragen. Enkele voorbeelden van
bijkomende diensten: afsluiten van een weg, plaatsen van Nadarafsluitingen, parkeerverbodsborden,
aanwezigheid van politie, wijzigingen van het stadsmeubilair, aanwezigheid van een gemeenteambtenaar.
§ 3. In geval van overschrijding van de in de toelating voorziene uren, zal er één bijkomend uur aan het
forfaitaire tarief van € 200 toegekend worden. Indien de overschrijding meer dan één uur bedraagt, zal de
betaling van de vergoeding voor een volledige periode (halve dag of nacht) geëist worden. De bijkomende
vergoeding zal desgevallend ter plaatse door een bevoegde gemeenteambtenaar geïnd worden.
Artikel 6 : Vrijstelling
Er wordt een vrijstelling toegekend voor filmopnames in het kader van :
§ 1. een studentenwerk;
§ 2. een project van gemeentelijk of algemeen belang;
§ 3. een reportage over een actueel evenement.
Elke aanvrager die een vrijstelling van de vergoeding wenst te bekomen, moet dit schriftelijk aanvragen bij
het college van burgemeester en schepenen en alle rechtvaardigingsstukken aan zijn aanvraag toevoegen.
Indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor de vrijstelling, is de aanvrager niet vrijgesteld van de
verplichting om een aanvraag voor een toelating in te dienen overeenkomstig artikels 2 en 3 van het
onderhavige reglement.
Artikel 7 : Algemene bepalingen
§ 1. In geval van annulering van de aanvraag moet de aanvrager de bevoegde overheid informeren vóór de
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vermelde startdatum van de filmopnames. Bij gebrek hieraan zal de vergoeding verschuldigd zijn voor de
gehele vereiste duur in de aanvraag.
§ 2. In geval van onderbreking van de filmopnames door de begunstigde van de toelating vóór het einde van
de opnames blijft de totale vergoeding verschuldigd en wordt er geen enkele terugbetaling toegekend.
§ 3 Het onderhavige reglement stelt de aanvrager in geen enkel geval vrij van de aanvraag van de nodige
toelatingen voor de bezetting van de weg en de betaling van de daarbij horende belastingen.
§ 4. De betaling van de vergoeding moet uitgevoerd worden vóór de aanvang van de opnames. Bij gebrek
hieraan zal de toelating niet geldig zijn.
§ 5. De gemeentelijke vzw's zullen het onderhavige reglement toepassen voor alle aanvragen voor
filmopnames met betrekking op gebouwen en infrastructuur die zij beheren.
§ 6. Er mogen geen foto's noch beelden gemaakt worden van graftekens of -monumenten en de naam van
overleden personen mag niet zichtbaar zijn zonder de schriftelijke goedkeuring van de betrokken families.
Artikel 8 : Inwerkingtreding van het onderhavige reglement
Het onderhavige reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2017, wordt van
kracht op de vijfde dag die volgt op de publicatie ervan via aanplakking overeenkomstig de voorschriften
van artikel 114 van de nieuwe gemeentewet.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Laurence Vainsel

Het College,
(g) Marc Cools

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ukkel, 02 maart 2017
De Gemeentesecretaris,

Het College,

Laurence Vainsel

Marc Cools
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