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Reglement op de kermisactiviteiten gemeente
Kalmthout
Afdeling 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in
kermisgastronomie op openbare kermissen
Artikel 1: Gegevens van openbare kermissen
1.1 De gemeente richt op het openbare domein volgende kermissen in:
- Heide: 1st zondag van mei (zaterdag, zondag en maandag),
- Nieuwmoer: 3de zondag na Pinksteren (zondag, maandag en dinsdag),
- Achterbroek: zondag na 2 juli (zondag, maandag en dinsdag),
- Kalmthout: zondag voor 25 juli (zondag, maandag en dinsdag),
- Heide: 3de zondag van september (zondag en maandag),
- Kalmthout: zondag na 1 oktober (zondag en maandag).
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de plaatsen, dagen en uren waarop
de gemeente op het openbare domein openbare kermissen inricht en bekrachtigt het plan
van de standplaatsen zoals vermeld in artikel 6.2 van dit reglement.
1.2 Dit reglement is van toepassing op alle kermissen gehouden te Kalmthout.
Artikel 2: Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen
10 §1 en KB2 art. 4 §2 en art. 10)

(wet1

art.

8

§2,

art.

2.1 De standplaatsen op een openbare kermis voor kermisattracties en vestigingen
van kermisgastronomie met bediening aan tafel worden toegewezen aan:
natuurlijke personen die houder zijn van een “machtiging als werkgever in
kermisactiviteiten” voor eigen rekening;
rechtspersonen, door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor
het dagelijks bestuur, houder van de “machtiging als werkgever in
kermisactiviteiten”.
Deze natuurlijke en rechtspersonen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake
burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
wanneer het een kermisattractie betreft met voortbeweging van personen,
aangedreven door een niet-menselijke energiebron, moet de attractie
voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003
betreffende de uitbating van kermistoestellen (inspectie voor plaatsing,
onderhoud,…). Vooraleer de attractie voor het publiek opengesteld wordt,
moet een kopie van het document dat bevestigt dat de inspectie werd
verwezenlijkt, aangetekend bezorgd worden aan de marktleider;
de uitbater van een kermisattractie met dieren moet het bewijs kunnen
leveren dat de uitbating voldoet aan de reglementaire voorschriften
betreffende deze materie;
de uitbater moet het bewijs kunnen leveren dat de vestiging van
kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er
werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake
volksgezondheid.
2.2
De
standplaatsen
op
een
openbare
kermis
voor
vestigingen
van
kermisgastronomie zonder bediening aan tafel worden toegewezen aan:
natuurlijke personen die houder zijn van een “machtiging als werkgever in
ambulante activiteiten” voor eigen rekening;

1
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare
markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006.
2
Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten
en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie, hierna het KB genoemd.
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rechtspersonen, door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor
het dagelijks bestuur, houder van de “machtiging als werkgever in
ambulante activiteiten”.
Deze natuurlijke en rechtspersonen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen
betreffende burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
de uitbater moet het bewijs kunnen leveren dat de vestiging van
kermisgastronomie zonder bediening aan tafel en de personen die er
werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake
volksgezondheid.
-

Artikel 3: Inname standplaatsen (KB art. 11)
3.1 De standplaatsen voor een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie
met bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door:
1) de personen aan wie de standplaats is toegewezen (cf. art. 2), houder van de
“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”;
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan
wie de standplaats is toegewezen (cf. art. 2), houder van de “machtiging als
werkgever in kermisactiviteiten”;
3) de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan
wie de standplaats werd toegewezen, houder van de “machtiging als
werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit
voor eigen rekening;
4) de feitelijke veno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats
werd toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in
kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen
rekening;
5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangesteldeverantwoordelijke in kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor
rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1) t.e.m. 4);
6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van
de personen bedoeld in 1) t.e.m. 4) onder gezag en in aanwezigheid van deze
persoon of van een persoon bedoeld in 5).
De personen bedoeld in 2) t.e.m. 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun
machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden. Zij kunnen
deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door
middel van wie ze werden toegewezen.
3.2 De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder
bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door:
1) de personen aan wie de standplaats werd toegewezen (cf. art. 2), houder van
de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”;
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan
wie de standplaats is toegewezen (cf. art. 2), houder van de “machtiging als
werkgever in ambulante activiteiten”;
3) de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan
wie de standplaats werd toegewezen, houder van de “machtiging als
werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen
rekening;
4) de feitelijke veno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats
werd toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever” voor de
uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
5) de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een
“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor
rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1)
t.e.m. 4);
6) de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten in een vestiging van kermisgastronomie zonder bediening aan
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tafel, in aanwezigheid en onder het gezag van de houder van de “machtiging
ambulante activiteiten als werkgever” of van de houder van de “machtiging
ambulante activiteiten aangestelde A of B”.
De personen opgesomd in 2) t.e.m. 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.
Artikel 4: Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen
4.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14)
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal deze vacature bekend worden gemaakt door
publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren d.m.v. een bericht
aangeplakt aan het gemeentelijke infobord en gepubliceerd op de gemeentelijke website
(www.kalmthout.be).
Bij de bekendmaking van een vacante standplaats zal de marktleider bepalen welke
categorie van kermiskraam toegelaten wordt op de kermis.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn
voorzien in de kennisgeving van de vacature.
De kandidaturen tot het innemen van een standplaats met abonnement moeten volgende
gegevens bevatten:
volledige naam en adres van de aanvrager,
de aarde van de attractie of van de vestiging,
afmetingen en technische specificaties van de attractie of vestiging,
kopie van de machtiging en identiteitskaart,
ondernemingsnummer,
bewijs van goed zedelijk gedrag.
Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
4.2 Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15)
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de burgemeester of de marktleider
of voldaan is aan de voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 2 van dit
reglement.
De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria:
a) de aard van de attractie of vestiging;
b) de technische specificaties van de attractie of vestiging;
c) de graad van veiligheid van de attractie of vestiging;
d) de aantrekkingskracht van de attractie of vestiging;
e) de deskundigheid van de uitbater, van de “aangestelden-verantwoordelijken”
en van het tewerkgestelde personeel;
f) desgevallend, de nuttige ervaring;
g) de ernst en het zedelijke gedrag van de kandidaat.
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de
voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden
opgenomen in een proces-verbaal. Dit kan worden geraadpleegd in overeenstemming
met de reglementering betreffende de openbaarheid van bestuur.
4.3 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 §5)
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan
elke niet weerhouden kandidaat de beslissing mee die hem aanbelangt:
hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding;
hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding;
hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
Artikel 5: Abonnement /losse plaatsen (KB art. 8 en 9 §1)
5.1 De standplaatsen op de openbare kermissen worden in de regel toegewezen per
abonnement. Buiten een abonnement is de toewijzing van losse standplaatsen voor de
duur van de kermis slechts mogelijk:
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- in geval van absolute noodzaak;
- in geval van verplichtingen die onafscheidelijk verbonden zijn met
de hernieuwing van de kermis (bijvoorbeeld introductie van nieuwe
attracties).
5.2 De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde
standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende
jaren.
5.3 Ingeval van overname van de standplaats worden voor de berekening van de termijn
de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend
in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de
overname.
5.4 De termijn van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar
aanleiding van een opschorting van het abonnement, behalve indien de verkrijging het
resultaat is van de opschorting van het abonnement door de overlater.
Artikel 6: Register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16)
6.1 Een plan of register wordt bijgehouden door de marktleider waarin voor elke
toegewezen standplaats vermeld staat:
1) de situering van de standplaats;
2) de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats;
3) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement;
4) de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van
wie de standplaats toegewezen werd;
5) desgevallend het maatschappelijke doel van de rechtspersoon aan wie de
standplaats toegewezen werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
6) het ondernemingsnummer;
7) de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die
op de standplaats toegelaten is;
8) de prijs van de standplaats;
9) desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.
6.2 De marktleider houdt overeenkomstig artikel 9 §2 van het KB tevens een plan bij
waarop de standplaatsen staan aangeduid en waarop de wijze van toekenning is bepaald.
De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om dit plan op te
stellen en te wijzigen.
Dit plan kan worden geraadpleegd in overeenstemming met de reglementeringen
betreffende openbaarheid van bestuur.
Artikel 7: Spoedprocedure (KB art. 17)
7.1 Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis,
standplaatsen vacant blijven,
hetzij omdat ze niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone
procedure (cf. art. 4),
hetzij omdat die in tussentijd vacant zijn geworden,
hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid
van hun houder,
kan worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:
1) de burgemeester of de marktleider raadpleegt de door hem gekozen
kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het mogelijke, tot verscheidene
kandidaten per voorzien standplaats;
2) de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen
ontvangstbewijs, hetzij tegen schriftelijk ontvangstbewijs;
3) de burgemeester of de marktleider gaat over tot de toewijzing van de
standplaatsen overeenkomstig artikel 4.2 van dit reglement;
4) hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de
kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend;
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5) indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft de
burgemeester of de marktleider in het proces-verbaal de motivatie van zijn
keuze aan;
6) het gemeentebestuur deelt aan iedere kandidaat de beslissing mee die hem
aanbelangt. Dit zal gebeuren bij ter post aangetekend schrijven tegen
ontvangstmelding of bij een persoonlijk overhandigde brief tegen
ontvangstmelding of per duurzame drager (fax of e-mail) tegen
ontvangstmelding.
7.2 Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een
standplaats werd toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot
aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze beperkt blijven en
nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische noodzakelijkheden van de
toepassing van de nieuwkomers op het kermisterrein.
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van het eerstvolgende
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8: Duur abonnement (KB art. 12 §1 en 2)
8.1 Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. Na afloop wordt het stilzwijgend
verlengd, behalve indien de houder het abonnement heeft opgeschorst (cf. art. 9) of er
afstand van doet (cf. art. 10).
8.2 De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor
een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de
activiteiten aan het einde van de loopbaan. Indien zij omwille van andere motieven
aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van de burgemeester of de
marktleider.
8.3 Dit kermisreglement doet geen afbreuk aan de bestaande abonnementen.
Artikel 9: Opschorten abonnement (KB art. 12 §3)
9.1 De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:
1) hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen als gevolg van:
- ziekte of ongeval, aangetoond door een medisch attest,
- overmacht, op een verantwoorde wijze aangetoond.
2) hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde
ogenblik plaats heeft.
9.2 Indien de opschorting het gevolg is van een ongeschiktheid zoals bedoeld in artikel
9.1.1) gaat de opschorting in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de
ongeschiktheid en houdt op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van het
hernemen van de activiteit. Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij
minstens dertig dagen voor het begin van de kermis hernieuwd worden.
9.3 Indien de opschorting het gevolg is van een situatie zoals bedoeld in artikel 9.1.2),
moet de opschorting bekend gemaakt worden tenminste drie maanden voor de
begindatum van de kermis. De houder van een abonnement moet schriftelijk het bewijs
leveren aan de marktleider dat hij op de andere kermis ook een abonnement heeft en
niet aanwezig zal zijn op de kermis in Kalmthout. Deze situatie mag geen drie
opeenvolgende jaren overschrijden.
9.4 Wanneer de foornijveraar de marktleider niet tijdig waarschuwt in overeenstemming
met artikel 9.3 en geen schriftelijk bewijs kan worden voorgelegd van afwezigheid, wordt
een sanctie opgelegd van 100 euro.
9.5 De opschorting van het abonnement impliceert de opschorting van de wederzijdse
verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen.
9.6 De vraag tot opschorting dient op één van de volgende wijzen te gebeuren:
bij ter post aangetekend schrijven tegen ontvangstmelding,
bij persoonlijke overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
per duurzame drager (fax of e-mail) tegen ontvangstmelding.
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Artikel 10: Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4)
10.1 De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:
bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van
tenminste drie maanden;
bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van
tenminste drie maanden;
indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteiten uit te oefenen omwille
van ziekte of ongeval op grond van een medische attest, hetzij in geval van
overmacht op verantwoorde wijze aangetoond. De ongeschiktheid dient te
worden aangetoond in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9.
De opzegging gaat in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van
de ongeschiktheid.
10.2 De houder van een abonnement kan een vervroegde beëindiging aanvragen van
zijn abonnement voor andere redenen. De burgemeester of de marktleider zal vrij
beoordelen of het aangewezen is op de aanvraag in te gaan.
10.3 De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn
activiteit uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het
abonnement waarvan hij houder was.
Artikel 11: Schorsing en opzegging van het abonnement (KB artikel 12 §6)
11.1 De burgemeester of zijn afgevaardigde kan het abonnement intrekken of
opschorten wanneer:
de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke
verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten, aan de
bepalingen betreffende de toewijzing van de standplaatsen zoals
opgenomen in artikel 2 van dit reglement of aan de wettelijke
verplichtingen die van toepassing zijn op de betrokken attractie of
vestiging;
wordt vastgesteld dat de persoon die de standplaats inneemt niet voorkomt
in de door artikel 12 van het huidige reglement opgesomde categorieën;
een herhaaldelijke inbreuk wordt vastgesteld op artikel 9.4 kan het
gemeentebestuur overgaan tot de schorsing van het abonnement van één
jaar;
inbreuken worden vastgesteld op de artikelen 17, 18, 19 en 20 en anderen
van dit reglement,
de kermisuitbater een andere attractie wenst op te stellen of opstelt dan
vermeld op het abonnement.
De beslissing tot schorsing of intrekking wordt ter kennis gebracht bij een ter post
aangetekend schrijven of bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding.
11.2 Buiten de in artikel 11.1 bepaalde gevallen kan de gemeente, wanneer een
manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven, eveneens het
abonnement opzeggen, mits inachtneming van een vooropzeg van één jaar (cf. art. 8 §2
van de wet van 25 juni 2003).
Artikel 12: Overdracht standplaats (KB art. 18)
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:
de houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating
zijn attractie(s) of zijn vestiging stopzet;
de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen
zijn standplaats overlaten.
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat:
de overnemer de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op
overgedragen standplaatsen overneemt;
de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van
standplaats op de kermis (cf. art. 2 van dit reglement);
de gemeente vastgelegd heeft dat de overnemer voldoet aan
voorwaarden tot overdracht.

van
dan
de
een
de
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Artikel 13: Aanrekening/ betaling van een standplaatsrecht
13.1 Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het standplaatsrecht per
lopende meter (lm).
13.2 De standplaatsen worden toegewezen per lopende meter. Elke meting kleiner dan
0,5 lm wordt gerekend voor 0,5 lm; elke meting groter dan 0,5 lm wordt gerekend voor
1 lm.
13.3 Het bedrag van het standgeld bedraagt 1,25 euro/ lm/ dag (langste maat).
13.4 De betaling van het standgeld gebeurt contant op de laatste dag van de kermis
tussen 17u-18u aan de marktleider of een afgevaardigde van het gemeentebestuur.
13.5 De uitbater die een standplaats pacht die groter is dan 30 lm dient een borgstelling
te doen, gelijk aan de pachtprijs van 1 jaar voor de bewuste standplaats. De borg wordt
terugbetaald op het einde van de pachtperiode.
13.4 Foornijveraars die hun toegekende standplaats overdragen aan derden of niet in
gebruik genomen hebben zonder schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn
afgevaardigde blijven het standgeld volledig verschuldigd. In geen geval kan de
kermisuitbater schadeloosstelling eisen van het college.

Afdeling 2: Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein
buiten openbare kermissen.
Artikel 14: Voorafgaande toelating van het gemeentebestuur
14.1 Op aanvraag van een kermisuitbater
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerder plaatsen van het
openbare domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van
kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient, dit voorafgaand aan te
vragen bij de gemeente. Deze aanvraag dient te gebeuren via een standaardformulier
(cf. bijlage).
14.2 Op aanvraag van de gemeente
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbare domein wenst toe te kennen,
wordt de procedure zoals omschreven in artikel 5 van dit reglement gevolgd.
14.3 Deze voorafgaande toelating kan door de gemeente geweigerd worden om redenen
van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of bescherming van de consument
alsook indien de gemeente van oordeel is dat de activiteit van aard is om het bestaande
kermisaanbod in gevaar te brengen.
Artikel 15: Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen
Enkel de personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. art. 2) en
innemen van de standplaatsen op de openbare kermis (cf. art. 3) kunnen standplaatsen
op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
Artikel 16: Duur van de toelating (KB art. 23)
16.1 De toelating wordt door de gemeente toegekend
hetzij voor een bepaalde periode,
hetzij per abonnement.
16.2 Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde
standplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
16.3 In geval van overname van de standplaats wordt voor de berekening van de
termijn de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater
verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking
was bij de overname.
De termijn van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar
aanleiding van een opschorting van het abonnement, behalve indien de verkrijging het
resultaat is van de opschorting van het abonnement door de overlater.
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Afdeling 3: Algemene bepalingen van toepassing voor alle kermissen op
het openbare domein (afdelingen 1 en 2 van het reglement).
Artikel 17: Bezetting van de standplaatsen
17.1 De standplaatsen ingenomen door de foorinrichtingen en kermiskramen ter
gelegenheid van de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde
kermissen mogen niet langer bezet worden dan gedurende de vastgestelde vermelde
periodes,
behoudens
uitdrukkelijke
toelating
van
het
college.
In geval van uitzonderlijke omstandigheden kan het college van burgemeester en
schepenen beslissen de kermis in duur of plaats te beperken of de kermis te verplaatsen.
De concessieprijs zal worden teruggestort in verhouding tot de duur of ruimte waarmee
de voorziene duur/ruimte werd ingekort, met uitsluiting van om het even welke
schadeloosstelling.
17.2 De foorkramers mogen de kermis niet verlaten voor het einde van de kermis.
17.3 De foornijveraars mogen hun kraam installeren vanaf 8u00 ’s morgens op de
woensdag voor de openingsdag. Ze moeten hun standplaats ontruimd hebben de
woensdag die volgt op de sluitingsdag van de kermis.
Artikel 18: Openingsuren kermis
Behoudens de kermissen waarvoor het college van burgemeester en schepenen
afwijkende openingsuren heeft bepaald, mogen de attracties gedurende de kermisdagen
open blijven van 10u00 tot 22u00.
Artikel 19: Plaatsing en organisatie van inrichtingen
19.1 Twee dezelfde attracties mogen niet naast elkaar worden geplaatst, behoudens
wanneer beide uitbaters een schriftelijk akkoord voorleggen aan de burgemeester of de
marktleider.
19.2 De attracties mogen de voorlijn niet overschrijden van de plaats die hen werd
toegewezen en moeten naar de publieke doorgang gericht zijn. Elk terrein dat wordt
bezet buiten de grenzen van wat werd toegewezen, kan door de politie van rechtswege
worden ontruimd op kosten van de uitbater.
19.3 De inrichtingen moeten ’s avonds behoorlijk verlicht zijn langs alle zijden die
uitgeven op wandelwegen of doorgangen. Voor het overige dienen de uitbaters zich te
gedragen naar de toepasselijke bepalingen van de Wegcode.
19.4 De foorreizigers worden verondersteld de hen toegewezen plaats goed te kennen.
Door deze plaats te pachten verzaken zij aan alle verhaal op de gemeente op grond van
hinder of schade die zij kunnen ondervinden door de aanwezigheid van bomen, palen,
perken, draden, schakelkasten en dergelijke voor, achter of boven hun inrichting.
19.5 Indien een foorkramer wenst te veranderen van attractie dient dit op voorhand
aangevraagd te worden aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur deelt schriftelijk
via een aangetekend schrijven haar gemotiveerd beslissing mee.
19.6 De uitbater van de attractie zal onmiddellijk elke beschadiging aan het openbare
domein dienen te vergoeden, die door zijn fout of die van zijn aangestelde(n) werd
veroorzaakt.
19.7 Bij elke kermisattractie dient het tarief aangeduid te worden in euro. Deze
tariefaanduiding dient duidelijk en ondubbelzinnig te zijn. Deze aanduiding moet op een
goed zichtbare plaats aangebracht worden en door het publiek van op een redelijke
afstand gelezen kunnen worden. De tarieven mogen in de loop van de kermis niet
gewijzigd worden.
19.8 Alleen tijdens de openingsuren is het maken van muziek toegelaten binnen de
daartoe voorziene geluidsgrenzen.
19.9 Het geluidsniveau afkomstig van geluidsbronnen (o.a. muziekinstallaties, sirenes,
claxons, spreken en zingen via geluidsversterking en andere toestellen) wordt beperkt tot
volgende waarden (te meten in open lucht):
tot 21u: 90 dB
na 21u: 80 dB
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De burgemeester kan, in geval van klachten en na vaststelling van overschrijding van de
maximaal toegelaten geluidsniveau’s te allen tijde het gebruik van storende
geluidsbronnen verbieden.
19.10 Bij het opstellen van de kermisattracties moeten de laadwagens, zodra zij
afgeladen zijn, onmiddellijk het kermisterrein verlaten, wandelwegen en doorgangen
inbegrepen, en geplaatst worden op een terrein dat daartoe eventueel door het
gemeentebestuur wordt aangewezen.
De zonder toelating op het kermisterrein geplaatste wagens en kermiskramen worden
ambtshalve verwijderd op risico van de kermisuitbater en de kosten worden op hem
verhaald.
19.11 Kermiskramen met uithangborden, uitspringende en openslaande luiken of zeilen,
mogen geen hinder veroorzaken voor het verkeer of het publiek. De hinderende delen
moeten verwijderd worden.
19.12 Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen of om het even
welke schade veroorzaakt door de kermiskramen, hun uitbaters of hun personeel, zowel
binnen de inrichtingen als op de openbare weg.
19.13 Het gemeentebestuur neemt geen bewaking op zich van kermiskramen en wagens
die op het kermis- of op het parkeerterrein staan. Het gemeentebestuur is evenmin
verantwoordelijk voor beschadiging, verlies, diefstal van de in de wagens of
kermiskramen geborgen of tentoongestelde zaken.
19.14 De foornijveraar of zijn aangestelde dient onmiddellijk de politie te verwittigen
van elk ongeval dat voorvalt op zijn standplaats.
19.15 De kermiskramen moeten op zulke wijze ingericht zijn dat geen vloeibare stoffen
op de grond kunnen druipen. Indien dit onmogelijk blijkt, zijn de kermisuitbaters
verplicht deze vloeistoffen in emmers of waterdichte kuipen op te vangen.
19.16 De uitbaters van een attractie zijn verplicht alle afvalstoffen afkomstig van hun
eigen activiteiten zelf op te ruimen en af te voeren. Voor de verwijdering van nietrecupereerbaar restafval, ontstaan naar aanleiding van de activiteiten op de kermis,
kunnen ze gebruik maken van de gemeentelijke betaalzakken voor occasioneel restafval
overeenkomstig de gemeentelijke verordening betreffende de inzameling en ophaling van
huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde recycleerbare stoffen van 20
december 2001, hoofdstuk 10. Deze zakken worden door de gemeente tegen vergoeding
ter beschikking gesteld en zijn voorzien van een opdruk. Het restafval mag niet in andere
recipiënten of los aangeboden worden.
19.17 De kermisuitbaters die verbruiksklare voedingswaren of dranken voor
onmiddellijke consumptie verkopen of aanbieden, dienen op een behoorlijke wijze
voldoende duidelijk zichtbare en bereikbare afvalrecipiënten ten behoeve van de
consument te voorzien overeenkomstig de gemeentelijke verordening betreffende de
inzameling en ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde
recycleerbare stoffen van 20 december 2001, hoofdstuk 1 afdeling 4. De kermisuitbater
dient deze vuilbakken zelf tijdig te leeg te maken en de vuilbakken, de standplaats en de
onmiddellijke omgeving van de standplaats rein en vrij van afval te houden.
19.18 Brandweerlui belast met de brandveiligheid en controle hierop hebben steeds
toegang tot de kermiskramen.
Artikel 20: Gebods- en verbodsbepalingen
20.1 Het is verboden het huishouden bij te houden buiten de woonwagen. Op het
openbare domein is het wassen en drogen van linnen op het kermisterrein niet
toegelaten.
20.2 Het is verboden voorbijgangers lastig te vallen door teveel aan te dringen. Verkoop
van tickets of loten mag enkel binnen de attractie gebeuren.
20.3 Het is zowel binnen als buiten de attractie verboden gebruik te maken van
luidruchtige muziek die de normen op de geluidshinder overschrijdt.
20.4 Het is iedere foornijveraar verboden enige vorm van vuurwerk, explosieven en bibiguns te verkopen, als prijs te geven of op te slaan in de marktwagen of woonwagen.
20.5 Kans- en/of geld spelen, loterijen, en tombola’s in strijd met de bestaande
wetgeving zijn verboden.
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20.6 Het is verboden installaties vast te hechten aan bomen, afsluitingen,
lichtinstallaties, verkeerstekens en dergelijke die behoren tot het openbare domein. Het
is verboden gebruik te maken van bloemperken of plantsoenen van het openbare
domein.
Artikel 21: Levering van elektriciteit, gas en water
Het gemeentebestuur wijst elke verantwoordelijkheid af inzake de levering van gas,
drinkwater, de afloop van regenwater en afvalwater.
Het gemeentebestuur voorziet in de aanlevering van elektriciteit, maar ze is niet
aansprakelijk voor onvoldoende stroom door vb. een panne of defect aan de leiding.
Artikel 22: Controle van de documenten
Afgezien de bevoegdheden met betrekking tot onderzoek en vaststelling van de
overtredingen op de wetgeving zoals aan de personen aangeduid in artikel 11 van de wet
van 25 juni 1993 en in artikel 25 van het KB, is de marktleider bevoegd om de
machtigingen en de bijhorende documenten (geldigheid machtiging, cf. art. 2) te
controleren van de personen die een kermisactiviteit of ambulante activiteit op een
kermis uitoefenen op het grondgebied van de gemeente. De marktleider heeft steeds
toegang tot de kermiskramen.
Artikel 23: Inwerkingtreding
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister
van Middenstand en treedt in werking de dag na goedkeuring door de gemeenteraad.
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