
BESLUIT: 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan volgend kermisreglement. 

Artikel 2 

Dit nieuwe reglement vervangt alle vorige reglementen en beslissingen. Dit reglement wordt binnen de 
maand na de aanneming ervan verzonden naar de minister van middenstand en treedt onmiddellijk in 
werking. 

 

KERMISREGLEMENT  

AFDELING 1 – Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in 
kermisgastronomie op openbare kermissen 

Artikel 1 – Toepassingsgebied  

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 of producten aan de consument in het kader van de uitbating van 
kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie. 

Dit reglement is van toepassing op alle kermissen die worden georganiseerd in de gemeente Schoten. 
Het is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een verantwoordelijke van de kermis aan die belast is 
met de praktische organisatie van de openbare kermissen, evenals zijn plaatsvervanger. De 
verantwoordelijke van de kermis houdt toezicht op de naleving van het kermisreglement. Het is zijn 
plicht de kermisuitbaters die hun verplichtingen niet nakomen daarop te wijzen. De 
kermisverantwoordelijke is daarnaast bevoegd om de documenten met betrekking tot de kermis te 
controleren. Hij heeft steeds toegang tot de kermiskramen, dit overeenkomstig het KB van 24 
september 2006, art 24. 

Wanneer de verantwoordelijke van de kermis herhaalde tekortkomingen vaststelt van een 
kermisuitbater, meldt hij dit aan het college van burgemeester en schepenen. Tegelijkertijd brengt hij 
de betrokken kermisuitbater van dat feit op de hoogte. 

Het kermisreglement zal aan de betrokken partijen kenbaar gemaakt worden via de 
kermisverantwoordelijke. 

Artikel 2 – Gegevens van openbare kermissen 

Op het grondgebied van het gemeente Schoten worden volgende openbare kermissen ingericht: 

a) Julikermis  

Locatie:  marktplein te Schoten 

Wanneer: laatste volledige weekend van juli 

Kermisperiode: zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 

b)  Septemberkermis 

Locatie:  marktplein te Schoten 

Wanneer: laatste volledige weekend van september 

Kermisperiode:  zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. 



De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om het plan van de 
standplaatsen van voornoemde kermissen op te maken en hieraan eventuele wijzigingen aan te 
brengen. Dit plan ligt ter inzage bij de technische dienst en de kermisverantwoordelijke. 

Artikel 3 – Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen 

Om een standplaats te kunnen toegewezen krijgen, mag de kermisuitbater niet: 

- bij wijze van sanctie tijdelijk uitgesloten zijn van de desbetreffende kermis 

- bij vorige toewijzingen het reglement op de kermissen en de bepalingen van het gemeentelijk 
politiereglement die in dit verband bestaan, overtreden hebben 

- enig bedrag aan de gemeente verschuldigd zijn, hetzij uit hoofde van achterstallig standgeld, 
hetzij wegens nog te betalen boeten of schadeloosstelling 

− tijdens voorgaande kermissen de openbare rust of orde verstoord hebben. 

De standplaatsen op een openbare kermis worden enkel toegewezen aan: 

§ 1.  Kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie mét bediening aan tafel, mits de uitbater 
in het bezit is van: 

- een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening of als 
rechtspersoon voor derden 

- het bewijs dat de verantwoordelijkheid van de uitbater gedekt is door verzekeringspolissen 
inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 

- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een 
niet-menselijke energiebron betreft, het bewijs dat 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 levende dieren voldoet aan de 
reglementaire voorschriften betreffende deze materie (welzijn van dieren) 

- 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. 

§ 2. Vestigingen van gastronomie zonder bediening aan tafel, mits zij in het bezit zijn van: 

- een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor eigen rekening of als 
rechtspersoon voor derden 

- een bewijs dat de verantwoordelijkheid van de uitbater behoorlijk gedekt is 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 gemeentebestuur kan steeds aanvragen weigeren ten einde de diversiteit van het aanbod op de 
kermissen te kunnen waarborgen. 

Alle kermisuitbaters die de vorige jaren aan een kermis in Schoten deelnamen, zullen jaarlijks een 
brief ontvangen met daarop alle info aangaande de jaarlijkse kermissen. In deze brief zal tevens een 
checklist opgenomen worden met een oplijsting van verplichtingen aangaande de bijkomende 
voorwaarden. 

De invulformulieren moeten ten laatste 4 weken vóór de eerste openingsdag van de betreffende kermis 
schriftelijk ingediend worden bij het gemeentebestuur van Schoten (zowel voor abonnementsplaatsen 
als voor losse plaatsen). 

Artikel 4 – Verhouding abonnement – losse plaatsen 



De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, 
hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel. 

De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk: 

- in geval van absolute noodzaak -> de gemeente beschikt over het volledige en onbetwistbare 
beslissingsrecht 

- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis 
(bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties). 

De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die reeds een abonnement heeft. 

En de standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die met eenzelfde attractie 
dezelfde standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende twee 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 twee jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van 
opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die 
daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. 

Artikel 5 – Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen 

§ 1. - Vacature en kandidatuurstelling standplaats  

Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de kermisverantwoordelijke deze vacature bekend maken door 
publicatie. Deze kennisgeving zal gebeuren via het gemeentelijk infobord, de gemeentelijke website, 
de lokale pers en de kermisbonden. 

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. 

Het indienen van de kandidaturen moet gebeuren: 

- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding 

- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief, tegen ontvangstbewijs 

- hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) tegen ontvangstbewijs. 

§ 2. - Onderzoek van de kandidaturen 

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de kermisverantwoordelijke 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: 

a) de aard van de attractie of de vestiging 

b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging 

c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging 

d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging 

e) de deskundigheid van de uitbater, van de “aangestelde verantwoordelijke” en van het 
tewerkgesteld personeel 

f) desgevallend, de nuttige ervaring 

g) 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. 

§ 3. - Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats  

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 ontvangstbewijs 

- hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) tegen ontvangstbewijs. 

Artikel 6 – Het register of plan van de toegewezen standplaatsen 

Een plan en register worden bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat: 

a) situering van de standplaats 

b) de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats 

c) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement 

d) de naam, voornaam, adres en telefoonnummer van de persoon aan wie of door tussenkomst van 
wie de standplaats toegewezen werd 

e) desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen 
werd en het adres van haar maatschappelijke zetel 

f) het ondernemingsnummer 

g) de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats 
toegelaten is 

h) de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld 

i) desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht. 

Artikel 7 – Spoedprocedure 

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 (cfr. artikel 
5 van dit reglement) 

- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden 

- hetzij tengevolge 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 kermisverantwoordelijke 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. het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de toewijzing van de standplaats(en) 

4. de kermisverantwoordelijke 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 de kermisverantwoordelijke 
in het proces-verbaal de motivatie van zijn keuze aan 



6. de kermisverantwoordelijke deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven, 
hetzij bij persoonlijk overhandigde brief, hetzij per duurzame drager (bijv. fax of e-mail), 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 van het plan van de kermis, 
voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische 
noodzakelijkheden van de toevoeging van nieuwkomers op het kermisterrein. 

De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van het college van burgemeester en 
schepenen tijdens een volgende vergadering. 

Artikel 8 – Duur abonnement 

§ 1. 

Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. 

Na afloop wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, telkens voor een nieuwe periode van 5 jaar, 
behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cfr. artikel 9 van dit reglement) of afstand doen van 
het abonnement (cfr. artikel 10 van dit reglement). 

§ 2. 

De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere duur 
verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd in geval van 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 het 
college van burgemeester en schepenen op advies van de kermisverantwoordelijke. 

Artikel 9 – Opschorten abonnement 

De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer: 

A.  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. 

Deze opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op 
bij het einde van de kermis. Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig 
dagen vóór het begin van de kermis hernieuwd worden. 

B.  hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats heeft. 

Deze opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden vóór de begindatum 
van de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden. 

De opschorting impliceert het wegvallen van de wederzijdse verplichtingen die uit de 
overeenkomst voortkomen. Zij impliceert niet automatisch het verval van het abonnement. 

De vraag tot opschorting dient te gebeuren: 

- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding 

- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstbewijs 

- hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) tegen ontvangstbewijs. 

Artikel 10 – Afstand van het abonnement 

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 activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld 
in artikel 9 A. van dit reglement. De opzegging gaat in op de dertigste dag volgend op de 
bekendmaking van de ongeschiktheid 

- 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 
het college van burgemeester en schepenen op advies van de kermisverantwoordelijke 

- de rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor zijn eigen rekening zijn activiteit 
uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement 
waarvan hij de houder was. 

Artikel 11 – Opschorten en intrekken van het abonnement door de gemeente 

Het college van burgemeester en schepenen kan, op advies van de kermisverantwoordelijke, het 
abonnement opschorten en intrekken:  

1. 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. omdat het standgeld en/of stroomvoorziening niet betaald is vóór aanvang van de kermis; de 
gemeente kan bij intrekking van het abonnement naar goeddunken beschikken over de plaats 

3. wegens ernstige verstoring van de openbare orde en rust 

4. in geval voertuigen en kermisinrichtingen en hun bijhorigheden niet voldoen aan de artikelen 
van onderhavig reglement. Zij kunnen door de gemeente Schoten worden verwijderd op kosten 
en risico van de eigenaar van het voertuig of de kermisinrichting en zonder enig recht op 
terugbetaling of schadevergoeding voor de eigenaar ervan 

5. wanneer door werken in of rondom de kermiszone de nodige vrije ruimte niet meer beschikbaar 
is, waardoor de plaatsing van de kermisinrichting onmogelijk wordt 

6. wanneer de kermisuitbater een verplichting van dit reglement niet naleeft 

7. indien de kermisuitbater weigert zich te gedragen naar de onderrichtingen van de 
kermisverantwoordelijke of geen gevolg geeft aan alle bijkomende onderrichtingen en 
voorschriften van het college van burgemeester en schepenen 

8. bij vaststelling van overtredingen op de reglementaire voorwaarden inzake dierenwelzijn. 

De beslissing tot opschorting en intrekking wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven of 
per duurzame drager. 

De gemeente kan in deze gevallen naar goeddunken beschikken over de plaats, overeenkomstig de 
regels van artikel 5 of 7 van dit reglement. 

De betaalde standgelden zullen in deze gevallen definitief verworven zijn door de gemeente, 
onverminderd het recht van de gemeente om schadevergoeding te vorderen. 

Bij opschorting en intrekking zal de kermisuitbater in geen geval aanspraak kunnen maken op een 
schadevergoeding, van welke aard ook. 

Kosten tengevolge van beschadigingen aan het gemeentepatrimonium, aangebracht door de 
kermisuitbater, zullen verhaald worden op de kermisuitbater. De eventuele vervolging- en 
inningskosten zijn ten laste van de uitbater. 

Elke kermisattractie kan op bevel van de kermisverantwoordelijke of een aangestelde politieofficier of 
de brandweercommandant, gesloten worden en/of tot afbraak verplicht en weggevoerd worden op 



kosten en risico van de kermisuitbater, indien hij de van toepassing zijnde gemeentelijke reglementen 
en verordeningen of het kermisreglement overtreedt. 

Artikel 12 – Overdracht standplaats 

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 
(cfr. artikel 3 van dit reglement) 

- het college van burgemeester en schepenen heeft vastgesteld dat de overnemer voldoet aan de 
voorwaarden tot overdracht. 

Artikel 13 – Inname standplaatsen 

§ 1. 

De standplaatsen voor een kermisattractie of een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan 
tafel kunnen ingenomen worden door: 

1. de personen aan wie de standplaats toegewezen is (zie artikel 3) en de houders van een 
“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 

2. de verantwoordelijke van het dagelijkse bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is 
toegewezen en 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 en houder 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 en 
houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de 
kermisactiviteit voor eigen rekening 

5. de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in 
kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de persoon 
bedoeld in 1) tot en met 4) 

6. aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de persoon 
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. 

§ 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 (zie artikel 3) en houder van een “machtiging 
als werkgever in ambulante activiteiten” 

2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is 
toegewezen en 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 
en 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 en 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 -  Standgeld 

a) Per kermis dient een retributie te worden betaald. Deze retributie wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad in een afzonderlijk reglement. 

b) Er zijn elektriciteitskasten geplaatst ten behoeve van de kermisuitbaters tijdens de kermissen. 
Voor gebruik van deze elektriciteitskasten dient een retributie betaald te worden. Deze retributie 
wordt vastgesteld door de gemeenteraad in een afzonderlijk reglement. Enkel gebruikers die 
vóór aanvang van de kermis een positief keuringsverslag met vermelding van het vermogen in 
kVA voorleggen, kunnen gebruik maken van een aansluiting op een elektriciteitskast. Het aantal 
aansluitingen aangeboden door het gemeentebestuur is beperkt. De kermisuitbater kan in geen 
geval een vergoeding eisen wanneer blijkt dat er geen elektriciteitsaansluiting beschikbaar is 
voor zijn kermisattractie. Het gemeentebestuur wijst de elektriciteitsaansluitingen toe. 

Deze retributies moeten betaald zijn vóór de aanvang van de kermis. 

Artikel 15 - Voorwaarden inzake opstelling kermiskramen en kermiswagens 

1. De minimumgevellengte van een inrichting wordt vastgesteld op 3 meter. 

2. Op het kermisterrein mogen alleen die voertuigen geplaatst worden, die onmisbaar zijn voor de 
uitbating van de inrichtingen. Het ongeoorloofd plaatsen van voertuigen kan aanleiding geven 
tot een boete van 150 euro per voertuig, ongeacht het type voertuig. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de gepastheid van de aanwezigheid van 
elk voertuig en over de plaats dat deze zal innemen. 
Wanneer de eigenaar van het voertuig geen gevolg geeft aan deze bevelen, kunnen deze 
uitgevoerd worden door tussenkomst van het gemeentebestuur en op kosten en risico van de 
nalatige eigenaar van het voertuig. 

3. De gemeente neemt geen bewaking op zich van de kermisuitbatingen en wagens die op het 
kermisterrein of elders staan; zij is evenmin verantwoordelijk in geval van beschadiging, verlies 
of diefstal van de inhoud ervan. 



4. Bij het opstellen van de kermisinrichtingen moeten de laadwagens, zodra zij afgeladen zijn, 
onmiddellijk van het kermisterrein verwijderd worden. Zij moeten geparkeerd worden op de 
door de gemeente aangeduide plaatsen. 

5. Alle kermisinrichtingen moeten op de aangeduide lijnrichtingen worden opgesteld, met dien 
verstande dat verhoogde treden vóór de inrichtingen slechts met een maximum van 1 meter op 
de wandelwegen mogen uitsteken. 

6. In elke kermisinrichting moet, goed zichtbaar, een plakkaat worden aangebracht met vermelding 
van de naam van de machtiginghouder en het ondernemingsnummer.  

7. Elke kermisuitbater moet voorkomen dat er schade aangebracht wordt aan het openbaar domein; 
in voorkomend geval is de schade ten laste van de kermisuitbater. 
De kermisuitbater moet alle nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de bevloering 
bevuild wordt door vetten, oliën en dergelijke. 
Het is verboden het kermiskraam of onderdelen ervan op gelijk welke wijze in de grond te 
verankeren. 
Een kermiskraam mag nooit vastgehecht worden aan bomen, afsluitingen, verhardingen, 
lichtinstallaties, verkeerstekens of andere openbare goederen. 

8. Door het aanvaarden van de toewijzing verzaakt de kermisuitbater aan elk verhaal tegen het 
gemeentebestuur. Het gemeentebestuur komt niet tussen in de kosten voor schade of voor de 
nodige snoeiwerken aan bomen of verplaatsing van om het even welke palen, luchtkabels, 
banken, schakelkasten, en zo meer. 

9. Bij elke kermisattractie dient het tarief aangeduid te worden in euro. Deze tariefaanduiding moet 
duidelijk en ondubbelzinnig zijn; ze moet op een goed zichtbare plaats aangebracht worden en 
door het publiek van een op een redelijke afstand gelezen kunnen worden. De tarieven mogen 
tijdens de betreffende kermis niet gewijzigd worden. 

10. Elke kermisuitbater beschikt enkel over zijn, in voorkomend geval op de grond aangeduide, 
toegewezen standplaats. Het is niet toegelaten de maximum afmetingen te overschrijden. De 
vrije ruimte tussen de toegewezen standplaatsen mag op geen enkel ogenblik worden versperd 
en dit tijdens de gehele duur van de kermis. 

11. De kermisuitbaters mogen de hen toegewezen plaatsen slechts in bezit nemen ten vroegste in de 
nacht van donderdag op vrijdag vóór de opening van de kermis vanaf 24 uur, dit op vertoon van 
het bewijs van volledige betaling van het standgeld en een eventuele elektriciteitsaansluiting. 
Het terrein dient gans ontruimd te zijn uiterlijk woensdagmiddag 12 uur na het sluiten van de 
kermis. 
 
Door plaatselijke omstandigheden kan er door de kermisverantwoordelijke van deze regeling 
inzake op- en afrijden worden afgeweken. 
De kermisuitbater zal zelf instaan voor de verwijdering van alle afval. 

Artikel 16 -  Voorwaarden met betrekking tot de tijd 

1) Behoudens andersluidende bevelen of verordeningen van de bevoegde overheden mogen de 
kermisinrichtingen geopend zijn: 
a) op zaterdag, zondag en feestdag: vanaf 14 uur 
b) op werkdagen: vanaf 15 uur 
De kermisinrichtingen zullen moeten sluiten om 0.30 uur de morgen na de exploitatie van 
zaterdag, zondag en feestdagen en de andere dagen om 23.30 uur, behoudens tijdens 
festiviteiten, manifestaties e.d., die samenvallen met een kermisdag, plaatselijk ingericht door 



het gemeentebestuur en/of met haar goedkeuring georganiseerd en die gebeurlijk de gestelde 
tijdslimiet overschrijden. 

2) De kermisuitbater is verplicht alle dagen (zaterdag, zondag, maandag, dinsdag) open te houden. 

3) Indien de omstandigheden het vereisen, kan het college van burgemeester en schepenen, zelfs 
na het opstellen van de kermisinrichtingen, de toelating tot het houden van de kermis intrekken 
of de duur ervan wijzigen, zonder dat de kermisuitbaters hiervoor enige schadevergoeding 
kunnen eisen. De terugbetaling van de standgelden zal dan gebeuren in verhouding tot de duur 
van de kermis. 

Artikel 17 - Voorwaarden inzake veiligheid 

§ 1. 

Brandvoorkomingsmaatregelen en brandbestrijdingsmiddelen 

1) Verlichting: 
Alleen elektrische verlichting is toegelaten, zowel in de kermisattracties als hun aanhorigheden. 
Deze installatie moet goedgekeurd worden door een erkend organisme. Deze keuring moet elk 
jaar hernieuwd worden. Bij elke wijziging van de installatie is een nieuwe keuring noodzakelijk. 

2) Veiligheidsverlichting: 
In alle attracties waar publiek toegelaten wordt, moet veiligheidsverlichting voorzien worden. 
Deze moet voldoende zijn om een ordelijke ontruiming mogelijk te maken. Boven elke uitgang 
moet minstens een veiligheidsverlichting geplaatst worden. Deze moet, bij het uitvallen van de 
elektriciteit, minstens 30 minuten functioneren. 

3) Verwarming: 
Voor de verwarming mogen enkel vast geplaatste toestellen gebruikt worden. Het gebruik van 
verplaatsbare toestellen is ten strengste verboden. 
Alle toestellen moeten voorzien zijn van een stopthermostaat. 
Als brandstof mag enkel aardgas, vloeibaar gemaakte petroleumgassen (al dan niet in 
verplaatsbare recipiënten), gasolie of elektriciteit gebruikt worden. 
De verbinding tussen de brandrecipiënten en de verwarmingstoestellen moet gebeuren met vaste 
verbindingen of soepele, gewapende verbindingsslangen. In beide gevallen moeten deze 
verbindingen gebeuren met materialen die aangepast zijn aan de gebruikte brandstof. Alle 
gebruikte verbindingsslangen moeten in perfecte staat zijn. 
De installatie moet goed onderhouden worden. De wettelijke termijnen voor keuring van de 
vaste installaties moeten gerespecteerd worden; bovendien moet elke installatie om het jaar 
gekeurd worden. 
De gebruikte verplaatsbare recipiënten voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen moeten 
wettelijk gekeurd zijn en mogen slechts gevuld worden door een firma die in het bezit is van een 
licentie zoals voorzien in het KB van 30 december 1977 (BS 20 januari 1978). Bij elke 
aansluiting van een verplaatsbaar recipiënt moet een dichtheidstest (met zeepsop) uitgevoerd 
worden. 
Alle gastoestellen moeten voldoen aan het KB van 3 juli 1992 (BS 11 augustus 1992 en 1 
september 1992). 

4) Opslag verplaatsbare recipiënten voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen: 
Deze moeten opgeslagen worden buiten de kermisattracties, op een goed verluchte plaats en 
beschermd tegen de directe inwerking van weerselementen. 
Enkel voor de gebruik noodzakelijke recipiënten en slechts één (1) reserve mogen aanwezig 
zijn. 



5) Blusmiddelen: 
De aanwezige blusmiddelen moeten aangepast zijn aan de aard en de grootte van de aanwezige 
risico’s. Bij twijfel raadpleegt de eigenaar de gemeentelijke brandweer. Deze blusmiddelen 
moeten op een goed zichtbare en gemakkelijk te bereiken plaats opgehangen worden. Zij moeten 
aangeduid worden zoals voorzien in het KB van 17 juni 1997. 

6) Attracties voor bak-, braad- en kookdoeleinden: 

Voor de verwarming van bak-, braad- en kooktoestellen zijn alle bepalingen van 3° en 4° van 
toepassing. 

Bijkomend zijn nog de volgende zaken van toepassing: 

- alle dampkappen, filters en kokers moeten van metaal zijn, er mag geen enkele kunststof 
gebruikt worden 

- de filters moeten wekelijks en de kokers jaarlijks gereinigd worden 

- de schouw moet minstens 1 meter boven het dak uitsteken 

- alle voorzorgen dienen te worden genomen om het uitlopen van vetten en oliën te 
verhinderen 

- als er een toestel, al is het op de waakvlam, aanstaat moet er steeds iemand aanwezig zijn 

- als bijkomende blusmiddelen moeten metalen deksels die de gebruikte frituurtoestellen 
kunnen afdekken, aanwezig zijn; ook moeten voldoende grote branddekens en een 
snelblusapparaat met een minimale capaciteit van één bluseenheid opgehangen worden 

- de toestellen moeten aangeduid worden zoals voorzien in het KB van 17 juni 1997. 

7) Het is ten strengste verboden om ballons of dergelijke gevuld met brandbaar of ontplofbaar gas 
te vullen, te verkopen, te verdelen of op te hangen. 

8) Na sluiting moet de rondgang worden gemaakt in de kermisattractie. De elektriciteit en 
brandstoftoevoer moeten afgesloten worden. 

9) Bij elk begin van brand moet de gemeentelijke brandweer onmiddellijk via nummer 100 - 112 of 
03/680.12.70 opgeroepen worden. 

§ 2. 

Beveiliging tegen risico’s 

- 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 

- zwiermolens moeten voorzien zijn van een sluiting ter bescherming van de omstaanders 

- het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade of ongevallen 
veroorzaakt door de kermiskramen, hun uitbaters of hun personeel, zowel binnen de inrichtingen 
als op de openbare weg. 

§ 3. 

Het gemeentebestuur heeft steeds het recht om bijkomende verplichtingen inzake veiligheid aan de 
kermisexploitanten op te leggen. 

Artikel 18 -  Voorwaarden inzake milieu 

§ 1. 

Afvalwater: 



Het is ten strengste verboden de afloop van het water der wegen naar de rioolmonden op enige wijze te 
stremmen. Daartoe dienen de greppels der rijwegen en de rioolmonden volkomen vrijgelaten te 
worden. 
De afwaswaters en vuile waters moeten langs waterdichte leidingen van voldoende doorsnede tot aan 
de greppels of rioolmonden gevoerd worden. 

§ 2. 

Lawaai: 

1. Het is verboden gebruik te maken van oorverdovende seinen. Werktuigen, motoren en 
generatoren zullen geen gedruis of gedreun, abnormaal hinderlijk voor de buurt, mogen 
veroorzaken. 

De wettelijke bepalingen in verband met geluidsnormen voor muziek in openbare en private 
inrichtingen, dienen stipt nageleefd te worden. 

Volgende grenswaarden worden opgelegd: 

- overdag een maximum emissie van 90 dB(A) 

- tussen 22 en 23.30 uur: een maximum emissie van 80 dB(A) 

- tussen 23.30 en 0.30 uur: een maximum emissie van 70 dB(A); 

Het geluidsniveau wordt gemeten met een geluidsmeter die ten minste voldoet aan de 
nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische norm NBN 576.80 dewelke wordt getoetst 
volgens de trage dynamische karakteristiek indien het stabiel geluid betreft en aan de snelle 
dynamische karakteristiek indien het fluctuerend, impulsachtig of intermitterend geluid betreft. 

De metingen zullen geschieden op gelijk welke plaats. Aan overtreders kan verbod worden 
opgelegd, vanaf het ogenblik van de overtreding tot aan het einde van de kermis, nog verder 
gebruik te maken van muziekinstrumenten, luidsprekers, hifi-apparatuur of enig ander 
geluidsapparaat. 

De luidsprekers mogen niet worden aangebracht aan de buitenkant van de inrichting, doch wel 
aan de binnenkant en de opening van deze luidsprekers moet binnenwaarts en naar de grond 
gericht zijn. 

De apparatuur, verantwoordelijk voor de geluidsemissie, zal bij overschrijding van het 
maximum toegelaten geluidsniveau, eventueel na een tweede verwittiging, door de politie 
worden weggenomen en in bewaring worden gehouden tot aan het einde van de kermis. 

2. Het is verboden sirenes en/of claxons die het geluidssignaal van een hulpvoertuig benaderen, te 
plaatsen en/of te gebruiken. Deze toestellen zullen, indien zij toch zouden gebruikt worden, door 
de politie worden weggenomen en in bewaring gehouden tot aan het einde van de kermis. 

§ 3. 

Afvalstoffen: 

Elke kermisuitbater moet de nodige voorzieningen treffen om vervuiling van de omgeving door 
weggeworpen verpakkingen en dergelijke te voorkomen o.a. door zelf vuilnisbakken rond de 
inrichtingen te plaatsen. 

Afvalstoffen van de inrichting zelf moeten doelmatig verzameld worden in gesloten zakken. 

Tijdens de openingsuren mogen geen vuilniszakken zichtbaar zijn. 

Artikel 19 - Bijzondere bepalingen 

- De inrichters die loten of tickets verkopen mogen deze slechts aanbieden en/of verkopen in hun 
eigen inrichting. Zij mogen zich bij de verkoop ervan niet tussen de kermisbezoekers begeven. 



- Het is voor iedere kermisuitbater verboden enige vorm van vuurwerk, rook- en/of stinkbommen, 
lichte en/of zware explosieven, schiettuigen met losse bolletjes, te verkopen, als prijs te geven of 
op te slaan in de marktwagen of woonwagen. 

- Kermisuitbaters mogen geen alcoholische drank met een alcoholpercentage van meer dan 22° 
verkopen of te koop aanbieden in hun kermisinrichting. In voorkomend geval is de 
kermisuitbater, verstrekker van gegiste of alcoholische drank, verplicht te controleren of 
jongeren die drank willen kopen daar oud genoeg voor zijn, m.a.w. minimum 16 jaar voor 
gegiste drank minder dan 6° en minimum 18 jaar voor alcoholische dranken van 6° tot 22°. 

- De kermisuitbaters zijn verplicht zich te gedragen naar de richtlijnen die worden verstrekt door 
de kermisverantwoordelijke. Zij zijn verplicht deze richtlijnen op te volgen op risico van 
ontzetting uit hun standplaats, onverminderd een eventuele strafvervolging. Er kan in zulk geval 
geen sprake zijn van een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het standgeld. 

- De kermisuitbaters mogen onder geen voorwendsel of enige vorm ook activiteiten uitvoeren 
buiten hun inrichting. 

- Het is de kermisuitbater niet toegelaten om tijdens de openingsuren van de kermis 
veranderingen, schilder- en/of opfrissingwerken aan de kermiskramen of bijhorigheden uit te 
voeren. Uitzondering wordt gemaakt voor noodzakelijke en dringende herstellingen die nodig 
zijn om de veiligheid van de kermisbezoekers te kunnen garanderen. 

- Reclame voor de kermisattractie is enkel toegelaten op of in het kermiskraam. 

- Het vermelden van de waarschuwing “Gebruik op eigen risico”, “Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor gebeurlijke ongevallen” of elke gelijkaardige mededeling is verboden. 

- Kans en/of geldspelen, loterijen en tombola’s die in strijd zijn met de bestaande wetgeving 
daaromtrent, zijn verboden. 

AFDELING 2 – Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten de openbare 
kermissen 

Artikel 20 – Toepassingsgebied 

Op aanvraag van de kermisuitbater: 

− eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen op het openbaar 
domein en buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van 
kermisgastronomie met al dan niet bediening aan tafel uit te baten, dient dit voorafgaand 
schriftelijk aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Vanuit het gemeentebestuur: 

− wanneer het gemeentebestuur een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, 
wordt de procedure zoals omschreven in afdeling 1, artikel 5 van dit reglement gevolgd. 

Artikel 21 - Voorwaarden inzake toewijzing en inname van standplaatsen 

De (rechts)personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van standplaatsen 
op de openbare kermis, zoals bepaald in afdeling 1 van dit reglement, kunnen standplaatsen op het 
openbaar domein verkrijgen en innemen. 

Artikel 22 - Duur van de machtiging 

De machtiging wordt door het college van burgemeester en schepenen toegekend voor een bepaalde 
periode. Er worden geen abonnementen toegekend voor deze kermisactiviteiten. 

AFDELING 3 - Organisatie van kermisactiviteiten op privédomein buiten de openbare 
kermissen 



Artikel 23 - Toewijzing van de standplaatsen 

De toewijzing van de standplaatsen vallen ten laste van de privé-initiatiefnemer. 

Artikel 24 - Documenten 

De hierna vermelde documenten dienen door de privé-initiatiefnemer overgemaakt te worden aan de 
kermisverantwoordelijke van de gemeente. 

De standplaatsen worden enkel toegewezen aan: 

§ 1. 

Kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie mét bediening aan tafel, mits de uitbater in het 
bezit is van: 

- een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening of als rechtspersoon 
voor derden 

- het bewijs dat de verantwoordelijkheid van de uitbater gedekt is door verzekeringspolissen 
inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 

- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-
menselijke energiebron betreft, het bewijs dat 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 levende dieren voldoet aan de 
reglementaire voorschriften betreffende deze materie (welzijn van dieren) 

- 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. 

§ 2.  

Vestigingen van gastronomie zonder bediening aan tafel, mits zij in het bezit zijn van: 

- een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor eigen rekening of als 
rechtspersoon voor derden 

- een bewijs dat de verantwoordelijkheid van de uitbater behoorlijk gedekt is 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. 

AFDELING 4 – Slotbepalingen 

Artikel 25 

- De kermisuitbater machtigt het gemeentebestuur om op zijn kosten en verantwoordelijkheid te 
handelen, indien hij nalaat de hem opgelegde voorwaarden na te leven. 

- De kermisuitbater verklaart uitdrukkelijk het reglement en al de verplichtingen die het insluit, 
inclusief het gemeentelijk politiereglement, te aanvaarden.  

- De kermisverantwoordelijke is in de uitoefening van zijn opdracht bevoegd om de identiteit en 
de hoedanigheid te onderzoeken van de personen die een kermisactiviteit uitoefenen en is ook 
bevoegd om de documenten te controleren nodig voor het uitoefenen van deze activiteit. De 
kermisuitbaters dienen hierbij hun medewerking te verlenen. 

Artikel 26 - Inwerkingtreding 

Alle gevallen die niet voorzien zijn in het kermisreglement, zullen het voorwerp uitmaken van 
afzonderlijke beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. 



In zoverre ze buiten de bevoegdheid vallen, worden de overige betwistingen en/of geschillen beslecht 
door de bevoegde rechtbank. 

 


