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REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN
KERMISACTIVITEITEN

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in
kermisgastronomie op openbare kermissen
Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2)
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de
gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of
van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument
verkopen, samen te brengen.
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het
oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van
kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.
Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties.
Artikel 2 Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2)
2.1 De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:
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1. De JAARMARKTKERMIS die gehouden wordt vanaf de zaterdag voor de derde
zondag van de maand juni tot en met de daaropvolgende maandag.
Duur drie dagen.
2. De SEPTEMBERKERMIS die gehouden wordt vanaf de tweede zondag van
september tot en met de daaropvolgende woensdag de dinsdag uitgezonderd.
Duur drie dagen.
2.2 Situering
De kermissen worden opgesteld vanaf de Kerkstraat beginnend aan de Markt tot in de
Cardijnlaan, tot het kruispunt met de Schoolstraat en achter de kerk tegenover de pastorie
volgens het plan in bijlage.
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8§2, art. 10 § 1 en KB
art. 4 §2 en art. 10)
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:
3.1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan
tafel:
Houder zijn van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen
rekening
Aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun
dagelijks bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
Bijkomende voorwaarden:
De uitbater dient voldoende gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake
burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s
wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven
door een niet-menselijke energiebron betreft, de attractie voldoet aan de
bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating
van kermistoestellen
het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de
reglementaire voorschriften betreffende deze materie
het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de
personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden
inzake volksgezondheid
Het bewijs dient geleverd door het éénmalig opsturen of overhandigen van de
copijen der bewuste documenten ten laatste 15 dagen voor het oprijden, bij
iedere aanpassing dient het gemeentebestuur in het bezit gesteld te worden van
de meest recente versie van deze documenten.
3.2. Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:
Houder zijn van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”voor
eigen rekening
Aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun
dagelijks bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante
activiteiten”
Bijkomende voorwaarden:
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-

uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake
burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de
reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid
Het bewijs dient geleverd door het éénmalig opsturen of overhandigen van de
kopijen der bewuste documenten ten laatste 15 dagen voor het oprijden, bij
iedere aanpassing dient het gemeentebestuur in het bezit gesteld te worden van
de meest recente versie van deze documenten

3.3. Abonnementsgeld voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie
-

-

De individuele prijs per attractie wordt hernomen in het gemeentelijk
belastingreglement en het register der toegewezen standplaatsen.
De abonnementsgelden dienen betaald te worden na ontvangst van een factuur
met het bijhorende overschrijvingsformulier, of uitzonderlijk in handen van de
gemeentesecretaris of diens aangestelde tegen ontvangstbewijs en dit vóór:
o 15 mei wat betreft de jaarmarktkermis.
o 15 augustus wat betreft de septemberkermis
Niet tijdige betaling kan aanleiding geven tot opschorting of intrekking van het
abonnement.

Artikel 4 Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8, 9 § 1)
De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de
kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel.
4.1. Standplaats voor de duur van de kermis
De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:
In geval van absolute noodzaak;
wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing
van de kermis (bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).
De standplaatsen die worden toegewezen voor de duur van de jaarmarktkermis en
septemberkermis worden opgenomen in ‘het register van de toegewezen standplaatsen’.
De toewijzing van de kermisattracties aan een standplaats kan ten allen tijde gewijzigd
worden als gevolg van aanpassingen van de infrastructuur van het openbaar domein waar
de kermis zich situeert.
4.2. Standplaats per abonnement
De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde
standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende
jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden 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 regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van
een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de
persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
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Artikel 5 Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 13)
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14)
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature
bekend maken door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een publicatie in de vakbladen der
foornijveraars en/of de lokale pers en/of door middel van een oproep op de website
www.vorselaar.be en/of aanschrijven van de lokale foornijveraars.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften* en binnen de termijn voorzien
in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet
weerhouden.
5.2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15)
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de
voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.
De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria:
1.
2.
3.
4.
5.

De aard van de attractie of van de vestiging;
De technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
De graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
De aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
De deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en
van het tewerkgesteld personeel;
6. Desgevallend, de nuttige ervaring;
7. De ernst en het zedelijk 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.
5.3. 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 die hem aanbelangt mee:
-

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 6 Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16)
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeldt
staat:
1.
2.
3.
4.

De situering van de standplaats;
De toewijzingsmodaliteiten van de standplaats;
De duur van het gebruiksrecht of het abonnement;
De naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de
standplaats toegewezen werd;
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5. Desgevallend, het maatschappelijk 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 behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld;
9. Desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.
Artikel 7 Spoedprocedure (KB artikel 17)
Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen
vacant blijven,
-

Hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone
procedure (cf. artikel 5 van dit reglement),
Hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,
Hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun
houder,

kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:
1. De gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate
van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats;
2. De kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen
ontvangstbewijs, hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs;
3. De gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen;
4. Hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de
kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend;
5. Indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het
proces-verbaal de motivatie van zijn keuze aan;
6. Hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met
ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
hetzij per duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding, de beslissing
mede die hem aanbelangt.
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 toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende
gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval.
Artikel 8 Duur abonnement (KB Art. 12, §1 en 2)
1. Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het
opschorten (cf. artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement
(cf. artikel 10 van dit reglement).
2. De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor
een
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kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de
activiteiten aan het einde van de loopbaan.
3. Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de
beoordeling van de burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris.
Artikel 9 Opschorten abonnement (KB art. 12 § 3)
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:
1. Hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:
Door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest,
Door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De opschorting gaat onmiddellijk in na bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op op
het eind van de kermis.
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin
van de kermis hernieuwd worden.
2. Hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik
plaats heeft.
De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste één maand voor de begindatum
van de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voortkomen.
De vraag tot opschorting dient te gebeuren:
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 10 Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4)
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:
1. Bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie
maanden;
2. Bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie
maanden.
3. Indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen
vermeld in artikel 9 1° van dit reglement. De opzegging gaat onmiddellijk in na
bekendmaking van de ongeschiktheid.
4. De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor
andere motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van
de beoordeling van de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris.
5. 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 de houder was.
Artikel 11 Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 § 6)
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De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten:
1. Hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke
verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van
toepassing zijn op de betrokken attractie of vestiging,
2. Hetzij omdat de titularis of aangestelde zich niet houdt aan de bepalingen in Art 15
wat betreft deelname aan de familiedag.
3. Hetzij omdat de titularis of aangestelde zich niet houdt aan de bepalingen in Art 16. 1
wat betreft oprij-, openings-, sluitings- en opkraamtijden.
4. Hetzij omdat de titularis of aangestelde zich niet houdt aan de bepalingen in Art 16.
5&6 wat betreft inrichting, bezetting en opbouw van de attractie.
5. Hetzij omdat de titularis de verschuldigde abonnementsdgelden niet heeft gestort op
rekening (IBAN) BE 90-0971 1256 2032 , (BIC) GKCCBEBB of heeft betaald in
handen van de gemeenteontvanger vóór 15 mei van het lopende jaar wat betreft de
jaarmarktkermis, of 15 augustus van het lopende jaar wat betreft de
septemberkermis, tenzij het college hiervoor uitstel gegeven heeft.
6. Hetzij omdat de titularis geen geldige machtigingen, verzekeringen of keuringen kan
voorleggen, nodig voor de uitbating van zijn attractie.
In voorkomend geval zal het college een beslissing treffen en zal de betrokkene hiervan op
de hoogte gesteld worden.
De beslissing tot schorsing of intrekking van het abonnement wordt betekend bij een ter post
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen
ontvangstbewijs
Artikel 12 Overdracht standplaats (KB artikel 18)
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:
1. De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn
attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet;
2. De houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn
standplaats overlaten.
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat
de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de
overgedragen standplaatsen overneemt;
de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een
standplaats op de kermis (cf. artikel 3 van dit reglement);
de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de
voorwaarden tot overdracht.
In voorkomend geval zal het college van burgemeester en schepenen toestemming verlenen
aan de overnemer om het abonnement verder te zetten.
Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 11)
13.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met
bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door:
1. De personen aan wie een standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement)
houders “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”

Versie:
4 april 2016
Vorselaar,
11-05-2016
pagina 8 van 13

2. De verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in
kermisactiviteiten”.
3. De echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon
aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever
in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening.
4. De feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houders 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 aangestelde-verantwoordelijke
in kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van
de personen bedoeld in 1 tot en met 4.
6. Aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de
personen bedoeld in 1 tot en met 4 onder het gezag en in aanwezigheid van deze of
van een persoon bedoeld in 5.
De personen bedoeld in 2 tot en met 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.
13.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder
bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door:
1. De personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement)
houders “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten””
2. De verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante
activiteiten”
3. De feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening;
4. De echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon
aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als
werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
5. Door 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) tot en met 4)
6. Door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten* in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan 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 als aangestelde A of B”
De personen opgesomd in 2 tot en met 5 kunnen de standplaatsen innemen buiten de
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.
Artikel 14 Geluid
De geluidswetgeving van Vlarem ( 01 januari 2013) is onverminderd van toepassing.
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Muziekuitvoeringen uit geluidsbronnen met elektronische geluidsversterking zullen op zulke
wijze geregeld worden dat zij de muziekuitvoeringen van andere attracties niet
overstemmen.
Er mogen geen sirenes gebruikt worden die gelijkaardig zijn aan deze in gebruik door
openbare en private hulpdiensten.
Voor geluidsbronnen zonder elektronische versterking zoals compressoren en generatoren
zie Art 16.9
Verder dienen de uitbaters zich te houden aan de wettelijke normen inzake het produceren
van muziek en de daaruit voortvloeiende kosten o.a. “de billijke vergoeding”.
Tijdens kerkdiensten dient de muziek tot een minimum beperkt te zijn.
De burgemeester of zijn afgevaardigde kan de politie gelasten met het dempen van de
muziek waar en wanneer het nodig blijkt.
Artikel 15 Familiedag
15.1. Data
De houder van het abonnement of standplaats voor de duur van de kermis verbindt zich
ertoe een “familiedag” aan te bieden.
1. Voor de jaarmarktkermis wordt deze gehouden op maandag
2. Voor de septemberkermis wordt deze gehouden op woensdag.
15.2. Voorwaarden
De familiedag houdt in dat elke uitbater een aanzienlijke korting toestaat door hetzij de
prijzen effectief te verlagen of voor dezelfde prijs meer waarde aan te bieden.
Deze korting wordt mondeling in onderling overleg met de foornijveraars vastgelegd.
Voorbeeld: x aantal eendjes meer mogen vissen, x aantal autoscooterjetons meer mogen
oprijden, x aantal loden kogeltjes meer mogen schieten enz, en dit alles voor dezelfde prijs.
.
1. Aan elke inrichting dient vanaf de eerste kermisdag goed zichtbaar een prijslijst te
hangen met zowel de prijzen van de gewone kermisdagen, als de verminderde
prijzen en/of de extra toegekende voordelen op de familiedag.
2. Aan elke inrichting dient vanaf de eerste kermisdag de door het gemeentebestuur
verspreide affiches uitgehangen te worden, die de “familiedag” aankondigen.
Artikel 16 Openbare orde en veiligheid
16.1. Opstelling
1. Gelijk welk onderdeel van de inrichting wordt op het tracé slechts toegelaten vanaf de
donderdag 9 uur voor beide kermissen en dient tenlaatste de dinsdag om 20 uur voor
de jaarmarktkermis en de donderdag om 20 uur voor de septemberkermis het tracé
verlaten te hebben;
2. Per standplaats mag er slechts één attractie opgericht worden.
3. Buiten de standplaatsen voorzien op het plan, zullen er geen standplaatsen
beschikbaar gesteld worden, plaatsen voor fruitkramen en wagentjes met
consumptie-ijs uitgezonderd.
Eveneens is het verboden op private eigendommen in de omgeving van de foor
soortgelijke inrichtingen op te richten. Bestaande inrichtingen vallen niet onder dit
reglement.
Afwijkingen kunnen toegestaan worden door de burgemeester.
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4. Indien de uitbater of aangestelde een grotere inrichting dan de volgens Art 6 per
standplaats voorziene maten aanvoert kan hem de opstelling verboden worden
5. Indien de uitbater of aangestelde een inrichting opstelt die niet overeen stemt met de
aard voorzien in Art 6 van huidig reglement, kan het college op kosten en op
verantwoordelijkheid van de overtreder, alle stappen ondernemen die nodig zijn om
de inrichting van de kermis te doen verdwijnen, en dit zonder dat verhaal mogelijk is
tegenover het gemeentebestuur of er sprake kan zijn van enige vorm van
schadevergoeding.
6. Voertuigen, foorwagens, of delen van een inrichting die van het kermistracé moeten
verwijderd worden, staan uitdrukkelijk onder de verantwoordelijkheid van de
eigenaar, zonder dat bij berokkende schade het gemeentebestuur, noch de lokale
politie, hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. Het is derhalve niet toegestaan
om woonwagens, wagens met voorraad, auto’s e.d. tijdens de kermis op het tracé te
plaatsen of te laten staan.
16.2. Openingsuren

1. Tijdens de jaarmarktkermis openen de attracties ten vroegste vanaf (zie
hieronder)en sluiten ten laatste om 24 uur.
-Zaterdag:
17 uur
-Zondag:
14 uur
-Maandag:
16 uur
2. Tijdens de septemberkermis openen de attracties ten vroegste vanaf (zie
hieronder)en sluiten ten laatste om 24 uur.
-Zondag:
14 uur
-Maandag:
16 uur
-Woensdag:
14 uur
16.3. Verantwoordelijkheden
1. De uitbaters blijven alleen en uitdrukkelijk verantwoordelijk voor alle schade door hen
berokkend op of aan hun standplaatsen, gelegen op publieke of private
eigendommen.
Tevens zijn zij verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen voortkomend van
bouwingsgebreken, gebruik van gebrekkig materiaal en/of niet naleving van
onderhavig reglement of gemeentereglementen, wetten en besluiten, toepasselijk op
de nijverheid.
2. Het is de uitbaters verboden op beide kermissen handelswaar uit te delen of te
verkopen dewelke een gevaar inhoudt voor de fysieke veiligheid van het clienteel of
aanleiding kan geven tot misbruik. Het gaat meer bepaald om namaakwapens type
BB-Gun en hun munitie. Zij mogen ook niet uitgestald staan in de kraam.
Het is zonder meer verboden om explosieven of vuurpijlen te verdelen.
3. De uitbaters zijn verplicht het zwerfvuil na de activiteit te verwijderen en
desgevallend de deelnemers te wijzen op hun verantwoordelijkheid.
4. Bij betwisting zal het college een beslissing omtrent geschillen treffen, beroep
hiertegen is enkel mogelijk bij de bevoegde rechtbanken.
16.4. Signalisatie
De verkeerssignalisatie, o.a. nadar en omleidingsborden, moeten om veiligheidsredenen
door de foorkramer na het verlaten van het kermistracé worden teruggezet zoals ze stonden.
16.5. Hulpdiensten
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Langs het ganse tracé dient een doorgang van minimum 3,5 meter vrij te blijven voor de
hulpdiensten
16.6. Eredienst
Ten alle tijde dient de doorgang naar en van de kerk vrij te blijven, evenals het traject naar
de begraafplaats in de Cardijnlaan. Er mag niets opgericht, geparkeerd of achtergelaten
worden nabij de ingang van de kerk teneinde de sereniteit van de eredienst niet te storen.
16.7. Parking
De materieel en woonwagens moeten geparkeerd worden op de parking van het
voetbalterrein langs de Riemenstraat”, tenzij het college een ander terrein aanduidt en de
foorkramers ten laatste daags voor het oprijden hiervan in kennis stelt.
16.8. Openbare zedenschennis
Voorstellingen of uitstallingen, die door de aangestelde van de politie, beoordeeld worden als
zijnde zedenkwetsend of die de openbare orde kunnen verstoren, zullen onmiddellijk
gesloten worden, zonder enig recht op schadevergoeding.
16.9. Nutsvoorzieningen
1. Indien de uitbater een aansluiting op het electriciteitsnet wenst dient hij tenlaatste
een week voor het oprijden contact op te nemen met de electriciteitsleverancier
INFRAX (03/820 05 11) met wie hij verder alle practische zaken zal afhandelen.
Eventuele kabels vallen ten laste van de uitbater zonder tussenkomst van de
gemeente.
2. Indien stroomgroepen of compressoren aangewend worden is dit enkel toegestaan
indien de geluidsnormen zoals bepaald volgens de VLAREM wetgeving van 01
januari 2013 niet overschreden worden en deze waar mogelijk achter de attractie
wordt opgesteld maar in alle geval geen extra plaats bezet op het openbaar domein
en geurhinder tot een minimum beperkt wordt. In geval van twijfel zal de aangestelde
van de politie de nodige vaststellingen doen. Indien nodig zal het college de
stillegging en/of eventuele verwijdering van het aggregaat bevelen.
3. Water is in beperkte mate beschikbaar aan de buitenkraan van het jeugdcentrum in
de Cardijnlaan ter hoogte van standplaats 25.
16.10. Sancties
Elke uitbater die moedwillig één van bovenvermelde voorschriften naast zich neerlegt zal
bestraft worden met ofwel een ambtshalve opschorting of intrekking van zijn abonnement,
ofwel een boete dienen te betalen gaande van 25,00 – 50,00 – 75,00 tot 100,00 euro
naargelang de ernst van de feiten, ten laatste 1 maand voor de opening van de volgende
kermis.
Niet betaling van de boete, ten laatste één maand voor de eerstvolgende kermis kan
aanleiding geven tot verdere stappen zoals opschorting of opzegging van het abonnement.
Waar vooral zal op toegezien worden is:
Te vroeg oprijden op het traject
Niet voldoende ruimte laten voor de hulpdiensten (3,5 meter)
Wildparkeren
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Te koop aanbieden of verspeiden van handelswaar welke een gevaar voor de
volksgezondheid of de fysieke veiligheid kan inhouden zoals BBguns en hun
munitie.
Het voorhanden hebben van explosieven en vuurpijlen.
Bijkomende overtredingen die aanleiding geven tot sancties zijn:
Opgeven van manifest onnauwkeurige afmetingen van de attractie..
Het niet achterlaten van de standplaats in de oorspronkelijke staat.door o.a.het
achterlaten van zwerfvuil en ander afval.
Weigeren zich te gedragen naar de onderrichtingen die door de afgevaardigde
van de gemeente worden opgedragen.
Zonder voorafgaande of laattijdige verwittiging afwezig blijven van een
abonnementsplaats of toegewezen plaats zoals voorzien in art 9
Niet of onvoldoende motiveren van de reden van afwezigheid.
Signalisatie verplaatsen bij op of afrijden en niet terugplaatsen
-

In voorkomend geval zal betrokkene een aangetekend schrijven ontvangen met vermelding
van de aard van de overtreding en de bijhorende sanctie (boete of schorsing/intrekking
abonnement)
Niet betaling geeft aanleiding tot opschorting of intrekking van het abonnement.
Artikel 17 gevallen die niet voorzien zijn in het reglement op de kermissen
De gevallen die niet voorzien zijn in het reglement op de kermissen zullen het
voorwerp uitmaken van bijzondere beslissingen van het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 18 betwistingen die buiten de bevoegdheden van het college van burgemeester
en schepenen vallen
Alle betwistingen op geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in
zoverre deze buiten de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen vallen.
Artikel 19 opheffing vorige raadsbesluiten der kermissen
De vorige raadsbesluiten die de materie van de verpachting der standplaatsen regelden
worden hierbij geheel opgeheven.
AFDELING 2 Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten
openbare kermissen
Artikel 1 Toepassingsgebied (KB art. 19 en 20)
1.1.
Op aanvraag van een kermisuitbater
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het
openbaar domein buiten de openbare kermissen om een kerrmisattractie of vestiging van
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kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te vragen
bij de gemeente.
Deze aanvraag dient te gebeuren via standaardformulier (cf. bijlage).
1.2.
Vanuit de gemeente
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt
de procedure zoals omschreven in artikel 6 van Afdeling 1 van dit reglement gevolgd.
Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21)
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel
3) en innemen van de standplaatsen op de openbare kermis (cf. supra Afdeling 1 artikel 13)
kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
Artikel 3 Duur machtiging (KB art. 22)
De machtiging wordt door de gemeente toegekend
hetzij voor een bepaalde periode
hetzij per abonnement
Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats
heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden 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 regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van
een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de
persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
AFDELING 3
Artikel 1 (KB art. 24)
De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de
kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn
afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in Afdeling
1, artikel 3 van dit reglement te controleren.
Artikel 2 In werking treden reglement (cf wet, art 10§2)
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van
Middenstand en treedt in werking op 5 april 2016.

