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DE GEMEENTERAAD: 
 

Vaststelling van het 

reglement met be-

trekking tot de uitoe-

fening en de organisa-

tie van kermisactivi-

teiten en ambulante 

activiteiten in ker-

misgastronomie op de 

openbare kermissen 

en de organisatie van 

kermisactiviteiten op 

het openbaar domein 

buiten de openbare 

kermissen op het 

grondgebied van de 

gemeente Herk. 

__________ 

 

Gelet op het gemeentedecreet meer bepaald artikel 42; 

 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activi-

teiten en de organisatie van openbare markten gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en 

wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10; 

  

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening 

en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastrono-

mie, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 24; 

 

Overwegende dat volgens artikel 8 § 1 van voornoemde gewijzigde wet de organi-

satie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, 

wordt geregeld bij gemeentelijke reglement; 

 

Overwegende dat volgens artikel 9 § 1 van voornoemde gewijzigde wet de organi-

satie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de open-

bare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijke reglement; 

 

Gelet op het gunstig advies van het ontwerpreglement d.d. 7 april 2008 van de 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

BESLUIT met 17 stemmen voor en 3 onthoudingen: 

 

Artikel 1. 

Navolgend reglement met betrekking tot de uitoefening en de organisatie van ker-

misactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare 

kermissen en de organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten 

de openbare kermissen op het grondgebied van de gemeente Herk, goed te keuren. 

 

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBU-

LANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE 

KERMISSEN. 

 

Art 1. Toepassingsgebied (wet art. 1-5° en art. 2§2) 

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaandelijk toege-
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laten 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 uitstal-

ling 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. 

 

Art. 2. Gegevens van openbare kermissen (wet art 8§2) 

De gemeente Herk-de-Stad richt op het openbaar domein volgende openbare ker-

missen in: 

 Schulen 1
e
 kermis, wijkkermis: op zondag 23/4, indien 23/4 niet op een 

zondag valt dan gaat de kermis door de zondag nadien en de maandag vol-

gend op de zondag; 

 Herk-de-Stad 1
e
 centrumkermis: 4

e
 zondag van de maand mei en de maan-

dag volgend op de zondag; 

 Berbroek 1
e
 kermis, wijkkermis: 14 dagen na Pinksteren en de maandag 

volgend op de zondag; 

 Schakkebroek kermis, wijkkermis: op zondag 22/6, indien 22/6 niet op een 

zondag valt dan gaat de kermis door de zondag nadien en de maandag vol-

gend op de zondag; 

 Herk-de-Stad 2
e
 centrumkermis: 2

e
 zondag van de maand augustus en de 

maandag volgend op de zondag; 

 Berbroek 2
e
 kermis, wijkkermis: op zondag 8/9, indien 8/9 niet op een 

zondag valt dan gaat de kermis door de zondag nadien en de maandag vol-

gend op de zondag; 

 Donk kermis, wijkkermis: 1
e
 zondag van de maand oktober en de maandag 

volgend op de zondag; 

 Schulen 2
e
 kermis, wijkkermis: op zondag 16/10, indien 16/10 niet op een 

zondag valt dan gaat de kermis door de zondag nadien en de maandag vol-

gend op de zondag. 

Specialisatie: alle kermissen hebben een gemengd aanbod van attracties 

Plan van de standplaatsen: als bijlage 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd: 

- het plan van de standplaatsen te bepalen; 

- elk jaar de begin- en einddatum van deze kermissen vast te stellen; 

- bij gemotiveerd besluit de duur er van te verlengen of te verkorten en zo nodig 

een andere datum bepalen. 

 

Verplichte openingsuren: 

 wijkkermissen: 16 – 20 uur; 

 centrumkermissen: 15 – 21 uur. 

De kermissen mogen ten vroegste openen om 14 uur en moeten ten laatste sluiten 

om 24 uur. 

Na 22 uur dient het geluidsniveau aangepast te worden. 

 

Het oprijden van de kermis is toegestaan vanaf woensdag 10 uur, voorafgaand aan 

het weekend van de betreffende kermis, met uitzondering van de centrumkermis-

sen. 

De plaatsgeving is op donderdag voorafgaand aan de kermis om 10 uur.  

Getekend document pagina 2/14 ~r document: REGL_GR20080519_reglementkermissen.pdf



Het afrijden van de kermis mag niet plaatsvinden tijdens de verplichte openings-

uren.  

 

Het oprijden van de kermis in Herk-de-Stad centrum is toegestaan vanaf woensdag 

18.30 uur, voorafgaand aan het weekend van deze centrumkermissen. De plaatsge-

ving zal dan ook doorgaan. De foorreizigers mogen pas oprijden als al de markt-

kramers van de wekelijkse markt weg zijn. Zij moeten de richtlijnen daaromtrent 

volgen van de plaatsmeester, de politie en andere afgevaardigden vanuit het ge-

meentepersoneel. 

 

De standplaatsen ingenomen door de foorinrichtingen en kermiskramen ter gele-

genheid van voornoemde kermissen mogen niet langer bezet worden dan geduren-

de de in dit artikel vermelde periodes. 

 

Art. 3. Voorwaarden inzake toewijzing van de standplaatsen (wet art. 8§2, art. 

10§1 en het KB art.4§2 en art.10) 

De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen: 

§1 Voor kermisattracties en vestigingen met kermisgastronomie met bedie-

ning aan tafel: 

- aan houders 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 kermis-

activiteiten”. 

 

Bijzondere voorwaarden: 

- de uitbater is verplicht behoorlijk verzekerd te zijn voor burgerlijke aan-

sprakelijkheid, risico’s van brand en burenverhaal. Op verzoek van de 

foormeester of politie moeten de verzekeringspolissen worden voorgelegd; 

- Verplichte verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid ingeval van brand 

of ontploffing voor attracties met gesloten kermisinstallaties waarvan de to-

tale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter dan 

100 m² en voor de lunaparken; 

- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen betreft, 

aangedreven door een niet menselijke energiebron, moet de attractie vol-

doen aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betref-

fende de uitbating van kermistoestellen; 

- een bewijs dient te worden geleverd dat de uitbating van de kermisattractie 

met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften; 

- een bewijs dient te worden geleverd dat de vestiging van kermisgastrono-

mie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn, voldoen 

aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid 

 

§2.Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: 

- aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activitei-

ten” voor eigen rekening; 

- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor 

hun dagelijks bestuur, houder van de “machtiging als werkgever in ambu-

lante activiteiten”. 

 

Bijzondere voorwaarden: 
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- de uitbater is verplicht behoorlijk verzekerd te zijn voor burgerlijke aan-

sprakelijkheid, risico’s van brand en burenverhaal; 

- een bewijs dient te worden geleverd dat de vestiging en de personen die er 

werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarde inzake volksge-

zondheid. 

 

Art. 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. 

De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk: 

- in geval van absolute noodzaak; 

- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieu-

wing van de kermis. (bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties) 

 

De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelf-

de standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeen-

volgende jaren. 

Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrij-

ging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de over-

nemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname. 

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aan-

leiding 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. 

 

Art. 5. Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen. 

5.1 Vacature en kandidaatstelling 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 via de website van 

de gemeente www.herk-de-stad.be  en door aanplakking op de gemeentelijke aan-

plakborden. 

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn 

voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaten die hieraan niet voldoen, 

worden niet weerhouden.  

5.2 Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15) 

Voor vergelijking van de kandidaturen wordt door de dienst kermissen onderzocht 

of voldaan is aan de voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van on-

derhavig reglement. 

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende 

criteria: 

a) de aard van de attractie of van de vestiging; 

b) de technische specificatie 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 – verantwoordelij-

ken” en van het tewerkgestelde 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 wor-

den opgenomen in een proces-verbaal. 
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Het college van burgemeester en schepenen beslist aan wie de standplaats wordt 

toegewezen. 

 

5.3 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15§5) 

Het college van burgemeester en schepenen 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. 

 

Art. 6. Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16) 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats 

vermeld staat: 

a) de situering van de standplaats; 

b) de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats; 

c) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement; 

d) de naam, voornaam en adres 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 over-

dracht. 

 

Art. 7. Spoedprocedure (KB art. 17) 

Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de stand-

plaatsen vacant blijven, 

- hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone 

procedure conform artikel 5 van onderhavig 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 voorzien worden in een spoedprocedure die als volgt is 

bepaald: 

1. de burgemeester of zijn afgevaardigde raadpleegt de door hem gekozen 

kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het mogelijke, tot verscheide-

ne kandidaten per voorziene standplaats;  

2. de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen 

ontvangstbewijs, hetzij tegen een schriftelijk ontvangstbewijs;  

3. de burgemeester of zijn afgevaardigde gaat over tot de toewijzing van 

de standplaatsen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 

5.2, eerste en tweede lid van dit reglement en geeft hiervan kennis aan 

het college van burgemeester en schepenen;  

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 éénzelfde standplaats dingen, geeft hij 

in het proces-verbaal de motivatie van zijn keuze aan;  

6. hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij een ter post aangetekend schrij-
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ven met ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief te-

gen 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 stand-

plaats werd toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassin-

gen 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 het eerstvol-

gende college van burgemeester en schepenen. 

 

Art. 8. Duur van het abonnement (KB art. 12 § 1 en 2) 

 Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. Na afloop wordt het stil-

zwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten zoals 

vermeld in artikel 9 van onderhavig reglement, of het afstand doen van het 

abonnement zoals vermeld in artikel 10 van onderhavig reglement. 

 De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonne-

ment 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 zijn afgevaardigde. 

 

Art. 9. Opschorten van het abonnement (KB. Art. 12 § 3) 

De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer hij/zij: 

 

1. 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 tijdelijke ongeschiktheid moet schriftelijk en met bijvoeging van een attest be-

kend gemaakt worden uiterlijk 7 dagen na de kennisname van de ongeschiktheid en 

ten laatste op de dag van de plaatsgeving. 

De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en 

houdt op het einde van de kermis. 

Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het 

begin van de kermis hernieuwd worden. 

 

2. over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik 

plaats heeft. 

 

De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de 

begindatum van de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgde 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 aangetekende brief met ontvangstmelding; 

- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding; 

- hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding. 

 

Art. 10 Afstand van het abonnement (KB art. 12 § 4) 

De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen: 

- bij de vervaldag van het abonnement, mits eens opzegtermijn van tenminste 
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drie maanden; 

- bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van drie 

maanden; 

- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille 

van redenen vermeld in artikel 9-1° van onderhavig reglement. De opzeg-

ging gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid.  

- de houder van het abonnement kan een vervroegde beëindiging van zijn 

abonnement aanvragen voor andere motieven. De beslissing om hieraan 

gevolg te geven hangt af van de beslissing van de burgemeester of zijn af-

gevaardigde. 

- 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 art 12 § 6) 

Het college van burgemeester en schepenen kan het abonnement intrekken of op-

schorten: 

- 1.hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wette-

lijke verplichtingen   betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten 

voorzien in het KB of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken at-

tractie of vestiging; 

- 2.hetzij om redenen vermeld in het gemeentelijk reglement: 

 het niet naleven van de voorwaarden inzake opschorting van het abon-

nement(art.9); 

 bij afwezigheid zonder geldige reden; 

 het niet betalen van het standgeld conform de voorwaarden van het re-

tributiereglement; 

 indien de gemeente de standplaatsen niet ter beschikking kan stellen, 

vb. bij wegenwerken. De gemeente moet in dit geval de houder van het 

abonnement een vooropzegtermijn geven die niet korter mag zijn dan 1 

jaar, behalve in geval van dringende noodwendigheid; 

 overtreding inzake verplichte openingsuren(art.2); 

 het plaatsen van een andere attractie dan aangevraagd werd; 

 de houding van de foorreiziger of de personen die zijn kraam uitbaten; 

 bij onzedelijk gedrag; 

 bij het niet naleven van instructies van de plaatsmeester, politie of 

brandweer; 

 bij het niet naleven van één of meerdere bepalingen in dit reglement. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de bevoegdheid om het abonne-

ment van de titularis van een standplaats in te trekken of op te schorten. 

De beslissing tot intrekking of opschorting vermeld onder de punten 1 en 2 wordt 

betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. 

 

Art. 12. Overdracht van standplaats (KB art. 18) 

De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer: 

- de houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn 

attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet; 

- de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn 

standplaats overlaten. 

In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat: 
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- de overnemer(s), de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedra-

gen standplaats overneemt; 

- de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een stand-

plaats op de kermis conform artikel 3 van onderhavig reglement; 

- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaar-

den tot overdracht. 

 

Art. 13. Inname standplaatsen (KB art. 11) 

13.1 De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met be-

diening aan tafel kunnen ingenomen worden door: 

- 1. de personen aan wie standplaats is toegewezen conform artikel 3 van on-

derhavig reglement, houders “machtiging als werkgever in kermisactivitei-

ten”; 

- 2. de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon 

aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als 

werkgever in kermisactiviteiten”; 

- 3. de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende partner 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 kermis-

activiteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen reke-

ning; 

- 5. de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde –

verantwoordelijke in kermisactiviteiten” die de kermisactiviteiten uitoefe-

nen 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 aanwezig-

heid van deze of van een aangestelde vakverantwoordelijke  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 perso-

nen 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 conform artikel 3 van 

onderhavig reglement, houders “machtiging als werkgever in ambulante ac-

tiviteiten”;  

2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan 

wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkge-

ver in ambulante activiteiten”; 

3. de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats 

werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uit-

oefening 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 “machtiging 

als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen 

rekening;  
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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 be-

doeld in 1 tot en met 4;  

6. 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 am-

bulante 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 toe-

gewezen. 

 

Art. 14. Retributie standplaatsen. 

De retributie voor de standplaatsen op de openbare kermissen en de kermisactivi-

teiten op het openbaar domein worden in het gemeentelijk retributiereglement bij 

afzonderlijk besluit vastgesteld. 

 

Art. 15. Bijkomende voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot ker-

misactiviteiten 

 op het foorterrein mogen alleen die wagens geplaatst worden welke onmis-

baar zijn voor de exploitatie van de kermisattracties en de vestigingen met 

kermisgastronomie. Alleen de aangestelde foormeester zal oordelen welke 

bijkomende wagens of andere voorwerpen op het foorterrein toegelaten 

worden; 

 op het foorterrein zullen geen woonwagens en/of slaapwagens worden toe-

gelaten. Blijven de eigenaars in gebreke om met vereiste spoed de bevelen 

tot het verplaatsen of verwijderen van de desbetreffende wagens uit te voe-

ren, dan kan dit gebeuren door de zorgen van het gemeentebestuur, op kos-

ten en risico’s van de nalatige kermisuitbater; 

 bij het opstellen van de kermisattracties en vestigingen met kermisgastro-

nomie moeten de laadwagens, zodra zij afgeladen zijn, onmiddellijk van 

het foorterrein verwijderd worden; 

 elke deelnemer aan de onder artikel 1 vermelde kermissen verbindt er zich 

toe opgesteld te blijven gedurende de gehele duur van de desbetreffende 

kermis; 

 de kermisuitbater mag enkel beschikken over de standplaatsruimte die hem 

is toegewezen. Indien een standplaats wordt toegewezen die groter is dan 

voor de inrichting noodzakelijk, beschikt het stadsbestuur over de hierdoor 

bekomen vrije ruimte; 

 de zijdelingse afstand tussen twee kermisattractie of vestigingen met ker-

misgastronomie dient minimum één meter te bedragen. Deze ruimte mag 

door geen enkel voorwerp worden versperd; 

 er mogen geen alcoholische dranken aangeboden worden door de foorreizi-

gers; 

 er mogen geen woonwagens of caravans gestationeerd worden op het ker-

mistraject.  In uitzonderlijke omstandigheden, vooraf meegedeeld en ge-

staafd met een doktersattest of andere documenten, kan het college van 

burgemeester en schepenen hierop een afwijking toestaan; 

 tegenover de attracties dient een brandvrije doorgang van 4 meter te zijn. 
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Achter de attracties dient er een doorgang van 1,5 meter te zijn.   De han-

delszaken gelegen langs het traject van de kermis dienen bereikbaar te zijn. 

De brandweer kan te allen tijde controle uitoefenen. De foorreizigers dienen 

zich onmiddellijk te schikken naar de onderrichtingen  van de brandweer; 

 de foorreizigers dienen zich te houden aan de wettelijke geluidsnormen; 

 de plaats dient achtergelaten te worden in de staat waarin ze bevonden 

werd; 

 de kramen worden volgens het kermisplan in een ordentelijke rij opgesteld 

op een veilige wijze en zonder schade aan te brengen aan het openbaar do-

mein; 

 vanaf het moment van oprijden tot aan het vertrek dienen de kramen zich in 

goede, veilige en hygiënische toestand te bevinden. De foorreizigers staan 

zelf in voor het verzamelen, bewaren en afvoeren van hun afval; 

 de foorreizigers die eten, drinken of verpakte goederen aan het publiek aan-

bieden of ter beschikking stellen, voorzien voldoende afvalbakken in de 

onmiddellijke nabijheid van hun kraam.  De afvalbakken zijn netjes en 

worden voldoende geledigd; 

 het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden 

en verplichtingen opleggen.  Deze voorwaarden moeten worden gepubli-

ceerd en worden bekendgemaakt. 

 

Art. 16. Gebruik van verwarmingstoestellen en brandpreventie 

Het is verboden gebruik te maken van verwarmingstoestellen die niet voldoen aan 

de vigerende veiligheidsvoorschriften, of die gassen of rook doen ontsnappen. 

Elke kermisattractie of vestiging met kermisgastronomie moet uitgerust zijn met 

een poederbrandblusapparaat 6kg ABC 

De kermisattracties en vestigingen met kermisgastronomie moeten zodanig worden 

ingericht dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en/of onwelriekende vloei-

stoffen op de grond kunnen druipen. Indien zulks onmogelijk blijkt, moeten de 

foorkramers deze vloeistoffen in emmers of waterdichte kuipen opvangen. 

 

AFDELING 2: ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP HET 

OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN. 

Art. 17.Toepassingsgebied (KB art. 19 en 20) 

17.1 Op aanvraag van een kermisuitbater 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerder plaatsen van het 

openbaar domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging 

van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit uiterlijk drie 

maanden, voorafgaand aan de kermisactiviteit, schriftelijk aan te vragen aan het 

college van burgemeester en schepenen. 

Deze aanvraag dient te vermelden: 

- datum of periode van de activiteit; 

- de aard van de attractie of van de vestiging; 

- de technische specificatie van de attractie of van de vestiging; 

- de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging; 

- de situering van de standplaats; 

- de naam, voornaam en adres van de persoon wie de standplaats aanvraagt; 

- desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon van wie de 

standplaats vraagt en het adres van haar maatschappelijke zetel; 

- het ondernemingsnummer; 

- kopie van de machtiging 
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De uitoefening van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel op het openbaar 

domein buiten een openbare kermis, valt onder het toepassingsgebied van het ge-

meentelijk reglement betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten op het 

openbaar domein buiten de openbare markt. 

 

17.2 Van uit de gemeente 

Wanneer het college van burgemeester en schepenen een standplaats op het open-

baar domein wenst toe te kennen, wordt de procedure zoals omschreven in artikel 5 

van afdeling 1 van onderhavig reglement gevolgd. 

 

Art. 18. 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 afde-

ling 1 artikel 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en in-

nemen. 

 

Art. 19. Duur machtiging (KB art. 22) 

De machtiging wordt door het college van burgemeester en schepenen toegekend: 

 hetzij voor een bepaalde periode; 

 hetzij per abonnement. 

 

Art. 20. Organisatie van kermisactiviteiten op privé grond 

1. Op vraag van de kermisuitbater: 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen buiten 

het openbaar domein en/of buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of 

vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit 

voorafgaand aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. De pri-

vate organisator kan standplaatsen op zijn domein toewijzen aan kermisuitbaters 

naar zijn keuze.  De toewijzing van kermisactiviteiten op privé-terreinen is onder-

worpen aan een geldige machtiging kermisactiviteiten waarbij de bijhorende do-

cumenten inzake verzekering, onderhoud, inspectie van opstelling, dierenwelzijn 

of volksgezondheid betreffende voeding in orde moeten zijn. 

2. Vanuit de gemeente: 

Wanneer de gemeente een standplaats buiten het openbaar domein en/of buiten de 

openbare kermissen  wenst toe te kennen, wordt de procedure zoals omschreven in 

artikelen 3 en  5 van afdeling 1 van dit reglement gevolgd. 

 

In beide gevallen dient bij de aanvraag het schriftelijk akkoord van de eigenaar van 

de privé grond te worden gevoegd. 

 

AFDELING 3: Algemene voorwaarden, sancties en slotbepalingen 

Art. 21. Allerlei 

21.1 Het is de kermisuitbaters verboden schade aan te richten aan het openbaar 

domein. Onder geen enkel voorwendsel mogen zij hun inrichting bevestigen in het 

wegdek, aan bomen, verlichtingspalen  en verkeerstekens. 

Eventuele schade aangebracht aan het openbaar domein wordt onmiddellijk ge-

schat door een afgevaardigde van het gemeentebestuur. 

Het schadebedrag wordt bekrachtigd door het college van burgemeester en schepe-

nen en is onverwijld door de schuldenaar te betalen in handen van de gemeente-

ontvanger. 

Getekend document pagina 11/14 ~r document: REGL_GR20080519_reglementkermissen.pdf



21.2 Het gemeentebestuur neemt geen bewaking op zich van de kermisattracties, 

vestigingen met kermisgastronomie en wagens staande op het foorterrein of elders. 

Het gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of 

diefstal van de daarin geborgen of tentoongestelde zaken. 

21.3 Iedere kermisuitbater moet de nodige voorzieningen treffen om vervuiling van 

zijn toegewezen standplaats en omgeving te voorkomen. Daarvoor moet de uitbater 

voldoende vuilnisemmers rond zijn kermisattractie of vestiging met kermisgastro-

nomie plaatsen en bij het verlaten van de standplaats alle afval meenemen. 

21.4 Elke kermisuitbater die aan één van de onder 1 vermelde kermissen deelneemt 

machtigt het college van burgemeester en schepenen om op zijn kosten en risico te 

handelen indien nalatigheid wordt vastgesteld van de opgelegde voorwaarden. 

Door deel te nemen aan één van bovenvermelde kermissen erkent de standplaats-

houder kennis te hebben genomen van onderhavig kermisreglement waardoor hij 

geen onwetendheid kan inroepen. 

De kermisuitbater verbindt zich ertoe alle hierin opgenomen bepalingen stipt te 

zullen naleven. 

 

Art. 22. Onvoorziene gevallen 

Het college van burgemeester en schepenen beslecht alle onvoorziene gevallen na 

de foormeester te hebben gehoord. 

 

Art. 23. Persoon belast met de praktische organisatie van de openbare kermis-

sen en de kermisactiviteiten op het openbaar domein 

De persoon, foormeester, belast met de praktische organisatie en toezicht van de 

openbare kermissen en de kermisactiviteiten op het openbaar domein, wordt aan-

gesteld door het college van burgemeester en schepenen. 

De foormeester is gemachtigd om de documenten vermeld in afdeling 1, artikel 3 

van onderhavig reglement te controleren 

Indien dit noodzakelijk is voor de openbare orde, de veiligheid of goede organisatie 

van de kermis, kan de foormeester ter plaatse instructies geven aan de foorreizi-

gers.  De foorreizigers dienen zich te schikken naar de onderrichtingen van de 

foormeester. 
 

Art. 24. Sancties 

De overtredingen op dit reglement worden bestraft met politiestraffen, voor zover 

bij wetten, decreten, algemene of provinciale reglementen en verordeningen geen 

andere straffen voorzien zijn. 
 

Art. 25. Bekendmaking en inwerkingtreding 

25.1 Onderhavig kermisreglement treedt in werking op 20 mei 2008 en zal worden 

bekend gemaakt conform artikel 186 van het gemeentedecreet. Dit reglement treedt 

in werking na goedkeuring door de gemeenteraad.  Dit reglement vervangt alle 

voorgaande reglementeringen in verband met de kermissen. 

 

25.2 In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van 

dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer provinciegouverneur. 

 

Artikel 2. 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden doorgestuurd 

naar: 
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 de Minister van Middenstand en Landbouw, 

 de zonechef van de politiezone West-Limburg, 

 de financiële dienst. 

 

 NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                   De Burgemeester-Voorzitter,  

W.g. Creten N.                                                  W.g. Buekers P. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 20 mei 2008. 

In opdracht: 

De Secretaris,     De Burgemeester, 
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