
De esplanade is uitsluitend voorbehouden 
voor evenementen met een Europees 
karakter of evenementen die gericht 
zijn op de culturele en institutionele 
bevordering van de Europese Unie. Het 
gebruik van de Agora Simone Veil, het 
voorplein van het Europees Parlement, is 
voorbehouden voor grote institutionele 
evenementen. Evenementen waarvoor 
geen vergunning is verleend en 
protestactiviteiten zijn verboden op de 

esplanade. Het is verboden om tijdens 
het gebruik van de esplanade reclame 
te maken voor commerciële doeleinden.

De organisatoren zijn als enige 
verantwoordelijk voor de evenementen. 
Zij zijn verplicht de nodige stappen 
te ondernemen en de nodige stukken 
over te leggen zoals bepaald door de 
Gemeente Elsene. 

Voorwaarden Voor het gebruik 
Van de esplanade

Aanvragen om de esplanade voor 
particuliere doeleinden te gebruiken 
moeten ten minste 3 maanden voor 
het evenement worden ingediend. De 
aanvraag moet worden ingediend bij 
de Gemeente Elsene (events@ixelles.be) 
en moet, om in aanmerking te worden 
genomen, de volgende elementen 
bevatten:
• een	 nauwkeurige	 beschrijving	 van

het evenement, het doel, de data en
de tijdstippen waarop de activiteiten
zullen plaatsvinden en alle informatie
met betrekking tot de verwachte
opkomst en de nevenactiviteiten
(plaatsen van geluidsinstallatie, 
catering enz.);

• een	inplantingsplan	van	de	geplande
installaties, bij voorkeur buiten de
Agora Simone Veil;

• een	 overzicht	 van	 de	 logistieke
behoeften van het evenement,

met name de gevraagde op- en 
afbouwtermijnen, de specificaties, 
het gewicht en de afmetingen van het 
gebruikte materiaal (tenten, podium, 
toneel enz.) en de modellen, het 
gewicht en de kentekennummers van 
de gebruikte voertuigen en laad- en 
loswerktuigen; en

• de	voorzieningen	die	worden	gebruikt
om de puntlasten te verdelen zodat
zij binnen de toegelaten grenzen
blijven.

Na overleg tussen de partijen wordt ten 
laatste 45 dagen voor het evenement 
een principevergunning verleend. Die 
vergunning kan elk moment worden 
ingetrokken als de voorschriften van 
de overheidsvergunning worden 
geschonden, of om redenen van 
algemeen belang.

uw aanVraag indienen

Naast institutionele evenementen, zoals 
de open dag van het Europees Parlement, 
kunnen parlementaire commissies, 
politieke fracties en groepen van 25 leden 
van het Europees Parlement uit ten minste 
7 EU-lidstaten aanvragen indienen om de 
esplanade te gebruiken, nadat zij daartoe 
de toestemming hebben gekregen van het 
Bureau van het Europees Parlement. Deze 
aanvragen moeten ten minste 4 maanden 
voor de datum van het evenement 
worden ingediend bij het directoraat-

generaal Voorlichting (esplanade@
ep.europa.eu) en moeten voldoen aan 
de interne voorschriften voor het gebruik 
van de esplanade. Onder voorbehoud 
van goedkeuring door het Bureau van 
het Europees Parlement worden deze 
aanvragen vervolgens doorgegeven aan 
de Gemeente Elsene en worden zij aan 
dezelfde procedure onderworpen als 
aanvragen door derden. 

aanVragen Van het europees 
parlement

Vademecum 
Voor de 

organisatoren 
Van openbare 
eVenementen

Zodra er een principevergunning 
is verleend, moeten er een aantal 
overlegfases worden doorlopen.
• Zo	moet	 er	 een	overlegvergadering

worden gehouden met de diensten
van de Gemeente, het Gewest, het
Parlement en de politie.

• Er	moet	een	aanvraag	tot	advies	van
de Dienst voor Brandbestrijding van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(DBDMH) worden ingediend bij
de Gemeente Elsene, ten laatste 5
weken voor het evenement, met name
als er een podium, draagstructuren of
schermen worden geplaatst of als het
evenement naar verwachting door
meer dan 300 mensen zal worden
bijgewoond.

• Er	 moet	 een	 ingaande	 plaats
beschrijving worden opgesteld in

aanwezigheid van het Gewest en 
het Parlement.

• Er	 moet	 een	 bankgarantie	 worden
verleend (2 000 tot 5 000 euro als
voor het evenement gebruik moet
worden gemaakt van voertuigen) tot
de uitgaande plaatsbeschrijving is
opgesteld.

• De	organisatoren	moeten	alle	nodige
bewakingsmaatregelen treffen om de
openbare veiligheid en de veiligheid
van de installaties te garanderen.
Zij staan eveneens in voor de
schoonmaak na het evenement.
Zij moeten een burgerlijke
aansprake l i j kheidsverzeker ing
afsluiten.

de praktische organisatie 
Van uw eVenement 1980

Esplanade

1980
Esplanade



ESPLANADE: EEN ENKEL LOKET 
VOOR OPENBARE EVENEMENTEN 

De Esplanade�l 980 is de
spoorwegbrug over de spoorwegen
van het station Brussel-Luxemburg. Ze
geeft gestalte aan de campus van
het Europese Parlement en verbindt
de verschillende gebouwen (ASP,
WIB, JAN, BQL, ATR, TRI en WIE) 
met de publieke toegangen tot het
station en met het Luxemburgplein, de
Belliardstraat, de Wiertzstraat en de
Waversesteenweg.

Het beheer van de Esplanade wordt
bemoeilijkt door het grate aantal
betrokken actoren: het is een gewestel i j ke
publieke ruimte, die voor het grootste
deel eigendom is van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, moor ook van 
het Europees Parlement en de NMBS
holding. Ze ligt aan de buitengrenzen
van de Stad Brussel en beslaat ook
een deel van de Gemeente Elsene, 
waardoor de burgemeester van die
gemeente uiteindelijk verantwoordelijk
blijft voor de vergunning van publieke
evenementen, in samenspraak met de
politie

Als natuurlijke publieke ruimte van 
het Parlement en toegangspoort tot 
de Europese wijk en de Europese 
lnstellingen, is de esplanade de idea le 
ontmoetingsplek tussen de stad, de 
burgers en de Europese Unie. 

Om de organisatie van activiteiten in
deze ruimte te vergemakkelijken en de
exploitatiebeperkingen toe te lichten
waarmee in dot kader rekening moet
warden gehouden, en tegelijkertijd het
plechtige karakter van de esplanade
te handhaven, hebben de Belgische
autoriteiten en het Parlement in april
20 l 2 een protocol ondertekend tot
oprichting van een partnerschap voor
het gedeelde beheer van evenementen
op de esplanade. Er werd een enkel
loket in het leven geroepen in de
Gemeente Elsene en er werd voorzien
in een procedure voor overleg tussen de
verschillende actoren, wot de procedure
voor het aanvragen van een vergunning
en de organisatie van uw evenement
aanzienlijk zal vereenvoudigen.
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BELANGRIJKSTE 
EXPLOITATI EBE PE RKI NGE N 

• Het is verboden om voorzieningen
in de esplanade te verankeren: de 
structuren moeten zelfdragend en 
windbestendig zijn. 

• De maxi ma le toegesta ne last bed raagt 
500 km/m2, wot overeenkomt 
met de standaardbelasting van een 
mensenmenigte. 

• Het toegestane maximumgewicht van
voertuigen met lading is 21, en onder
bepaalde voorwaarden 3,51 op het
middendeel van de esplanade. Het
gebruik van vrachtwagens is strikt
verboden. 

-• Voertuigen met massieve banden
zijn verboden, opslagzones
moeten warden afgebakend en

de vloerbedekking moet warden
beschermd. 

• Het geluidsniveau van evenementen
moet altijd redelijk blijven. 

• De duur van de evenementen is
beperkt tot een week. 

• Er moet een zone van l O m warden
vrijgelaten om de DBDMH toegang
te bieden tot de onmiddellijke
omgeving van het Parlement.

Voor bijkomende informatie 
kunt u contact opnemen met de dienst evenementen van de Gemeente Elsene:

events@ixelles.be
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