
STAD 

HERK-DE-STAD 

 
PROVINCIE 

  LIMBURG 

 

ARRONDISSEMENT 

HASSELT 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD  
——————————————— 

Vergadering van 19 mei 2008 
——————————————— 

Aanwezig: Dames en Heren: Buekers Paul, Burgemeester-Voorzitter; Raemaekers, 

Vanleeuw, Pauly, Vandersmissen en Vandenrijt, Schepenen; Appeltans, Machiels, 

Vanuytrecht, Gruyters, Geerdens, Spooren, Meys-Hermans, Stevens, Vanholst, 

Stiers, Ector, Moyaers, Boesmans en Laenen, Raadsleden en Creten Nathalie, 

Stadssecretaris 
———————— 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Goedkeuring van de 

aanpassing, met ingang 

van 20 mei 2008, van 

het retributiereglement 

op: de standplaatsen 

op de kermissen. 

__________ 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 

Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen ter zake; 

 

Gelet op de Wet van 25/6/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van 

ambulante- en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd; 

 

Gelet op het advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10 §2 van 

de wet van 25/6/1993; 

 

Gelet op artikel 42, 43 § 2, 94 en 94 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

 

Gelet op de artikelen 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005: 

titel VIII - bestuurlijk toezicht – afdeling 1: algemene bepalingen en afdeling 2: 

algemeen bestuurlijk toezicht; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 november 2001 houdende het retributie-

reglement op de standplaatsen op de kermissen; 

 

Rekeninghoudende met de slechte economische toestand waarmee deze sector 

sinds enkele jaren te maken heeft; 

 

BESLUIT met algemene stemmen: 

 

Artikel 1. 

Met ingang van 20 mei 2008 het raadsbesluit van 12 november 2001 houdende het 

retributiereglement op de standplaatsen op de kermissen, te wijzigen als volgt:  

“op het openbaar domein” 
         Herk-Centrum Op carnaval en wijk- 

        kermissen in deelgemeen-

        ten 

- Autoscooter groter dan 400 m²                             120,00 euro  60,00 euro 

- Autoscooter tot 400 m²                                         100,00 euro              50,00 euro 

- Rupsmolen, lunapark, bidule                                 40,00 euro              20,00 euro 

- Kinderbuggy, mini-carting                                    30,00 euro              15,00 euro 

- Kindermolen, kindervliegmolen                            25,00 euro              12,50 euro 

- Frituur, hot-dog, levende paarden, lambada,       20,00 euro             10,00 euro 

  horlogespel 

- Buldozerspel,                                                        15,00 euro              7,50 euro   

- Schiettent tot 25 m², visserspel, handtassenspel,  10,00 euro               5,00 euro   
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  koordjetrek, mickey-mousespel, poppey spel   

- Ballon schiettent,  pottenspel                             6,00 euro                  3,00 euro 

- Al de andere inrichtingen    

- groter dan 400 m                                    120,00 euro                 60,00 euro 

- groter dan 200 m²                                     60,00 euro                30,00 euro 

- groter dan 100 m²                                    30,00 euro                 15,00 euro 

- van 50  tot 100 m²                                    15,00 euro                  7,50 euro 

- van 10 tot 50 m²                                       10,00 euro                  5,00 euro 

- tot 10 m²                                                    5,00 euro                  2,50 euro 

  

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het ge-

meentedecreet van 15 juli 2005 mee te delen aan de Heer provinciegouverneur 

terwijl een afschrift  wordt overgemaakt aan 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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Gecoördineerd reglement 

 
 
 

Titel 
 
Retributiereglement op de standplaatsen op de kermissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 1. 
 
Dit besluit is van toepassing op de kermissen die plaats grijpen in : 
 
- het Centrum op de vierde zondag van mei en de tweede zondag van augustus; 
- Donk op de eerste zondag van oktober; 
- Berbroek op de tweede zondag na Pinksteren en op zondag 8 september of de zondag nadien; 
- Schakkebroek op 22 juni of de zondag nadien; 
- Schulen op zondag 23 april of de zondag nadien en op zondag 16 oktober of de zondag nadien; 
 
Artikel 2. 
 
Tenminste één maand voor de datum van elke kermis zullen de standplaatsen, die niet bij voorrang uit de hand 
worden toegekend, bij openbaar opbod verpacht worden aan de hoogbiedende en dit globaal voor al de dagen die 
voor elke kermis worden toegestaan. Die verpachting zal geschieden ten gemeentehuize of in het daartoe door het 
schepencollege aangeduide gemeentelijk lokaal. 
Dag en uur van de verpachting worden minstens twee maanden op voorhand bekend gemaakt. 
De verpachting is slechts voorlopig en krijgt slechts definitieve uitwerking bij de goedkeuring door het College van 
Burgemeester en Schepenen.  
 
Artikel 3. 
 
De toewijzing uit de hand bij voorrang door het College van Burgemeester en Schepenen gebeurt tegen de prijzen 
in huidig reglement vastgesteld. Voor de toewijzing uit de hand komen alleen de foorreizigers in aanmerking die 
gedurende de laatste 5 jaren die de toewijzing voorafgaan, tenminste 3 jaren een standplaats op de kermis hebben 
uitgebaat. Tot die 3 jaren moeten de kermissen van het vorige jaar behoren. 
Bovendien moet het vorige jaar de standplaats met dezelfde inrichting er zijn uitgebaat als deze van de toewijzing 
uit de hand. Voor deze toewijzing moeten de foorreizigers aan het College van Burgemeester en Schepenen een 
aanvraag richten voor 1 december van elk jaar voor de kermissen beginnend met Pasen van het volgend jaar. 
Ze dienen bij hun aanvraag te voegen: 

1. Een uittreksel uit de inschrijving in het handelsregister in België 
2. Hun B.T.W.-nummer en het nummer van hun post- of bankrekening 

 
Artikel 4. 
 
De verpachting voorzien bij art. 2 geschiedt op grond van een door het College van Burgemeester en Schepenen 
opgemaakt plan van de kermis, waarop naast de uit de hand bij voorrang toegewezen plaatsen, de plaatsen bij 
benadering zijn aangeduid waar de instellingen van bepaalde aard mogen afgezet worden. Deze plaatsen worden 
genummerd. Uitbaters van heel kleine kramen (max. 4m²), zoals horoscopen enz., kunnen, zonder te hebben 
deelgenomen aan de verpachting, indien er nog plaats vrij is en zij niet direct concurrerend zijn met de verpachte of 
uit de hand bij voorrang toegewezen standen, mondeling een plaats vragen aan de plaatsmeester op de kermis. 
 

Datum goedkeuring reglement: 
13/04/1983 
 
Data wijzigingen: 
12/11/2001 
19/5/2008 
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Artikel 5. 
 
Het College van  Burgemeester en Schepenen behoudt het recht : 
 
- de doorgangen op de kermis te verplaatsen of af te schaffen, er nieuwe te voorzien en de afmetingen ervan te 
wijzigen; 
- het aantal toegelaten gelijkaardige inrichtingen en hun afmetingen te bepalen en/of te beperken; 
- de standplaatsen te verplaatsen binnen een afstand van 50 meter; 
- standplaatsen die, om welke redenen ook, niet werden toegewezen of niet tijdig worden bezet, naar vrije keuze uit 
de hand te verpachten voor inrichtingen van alle aard; 
- een bod te weigeren op grond van morele overwegingen omtrent de instelling van de foorreiziger. 
 
Artikel 6. 
 
Tenzij het College van Burgemeester en Schepenen er anders over beslist wordt het toegelaten 
behendigheidsspelen zoals ringenspel, pottenspel, balwerpspel, vissenspel, bumpers, bull-dozers, 21-spel en 
dergelijke naast elkaar op te stellen. Die toelating geldt evenwel niet voor twee identieke spelen. Loterijspelen 
mogen niet naast elkaar worden opgesteld. Onder loterijspelen verstaat men alle inrichtingen die loten verkopen bij 
middel van briefjes, ouweltjes of op elke andere wijze. 
Naast deze inrichtingen mogen wel behendigheidsspelen uitgebaat worden. 
Worden als lunapark omschreven, de inrichtingen waarin meerdere van elkaar verschillende, automatische spelen 
worden opgesteld. 
 
Artikel 7. 
 
De foorreizigers pachten voor zichzelf. De inschrijving in het handelsregister moet op naam zijn van de pachtende 
foorreiziger. Elke overdracht van standplaats, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van het College 
van Burgemeester en Schepenen, is verboden. Die onderhandse overdracht op welke wijze ook, geeft geen enkel 
recht aan degene aan wie de plaats wordt overgedragen. De overdracht brengt daarenboven, van rechtswege, de 
verbreking mede van de toewijzing, zonder enige teruggave van betaalde sommen of zonder de invorderbaarheid 
der nog verschuldigde sommen te verminderen. Overdracht van standplaats kan door het College van 
Burgemeester en Schepenen toegestaan worden bij overlijden of ernstige ziekte van de pachtende foorreiziger, 
blijkende uit officiële documenten uitgereikt door het gemeentebestuur waar de pachter is ingeschreven in de 
bevolkingsregisters. 
Op straf van plaatsverlies, zonder teruggave van betaalde sommen of zonder de invorderbaarheid der nog 
verschuldigde sommen te verminderen, is het verboden de bestemming der gepachte plaatsen te wijzigen, tenzij 
daartoe door het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijke toestemming is verleend. 
 
Artikel 8. 
 
Indien een plaats gepacht wordt waarvan de oppervlakte groter is dan deze door de kermisinrichting ingenomen, 
blijft het restant ter beschikking van het College van Burgemeester en Schepenen zonder dat dit recht geeft op 
enige teruggave van betaalde sommen of zonder de invorderbaarheid der nog verschuldigde sommen te 
verminderen.  
 
Artikel 9. 
 
De pachtprijs wordt onmiddellijk na de verpachting volledig betaald in handen van de aanwezige 
gemeenteontvanger of diens aangestelde, die daarvan een betalingsbewijs aflevert. 
De pachtprijs verschuldigd voor de onderhandse verpachtingen dient zoals hierboven bepaald, betaald te worden 
vóór 1 februari van het kermisjaar. 
 
Artikel 10. 
 
Bij niet-naleving der lastvoorwaarden kan het College van Burgemeester en Schepenen een foorreiziger uitsluiten 
van de verpachting of de toekenning bij voorrang uit de hand. Die uitsluiting kan gebeuren voor een 
maximumtermijn van drie jaren. Bij niet-naleving der lastvoorwaarden, bij onvoldoende morele of materiële 
waarborgen, ondermeer deze in volgend artikel bepaald, vastgesteld voor de opening van de kermis kan het 
College van Burgemeester en Schepenen de toegewezen plaats ontnemen tegen teruggave der reeds betaalde 
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sommen, maar zonder verder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Vertegenwoordigers of helpers van pachters, 
die onvoldoende morele waarborgen bieden, kunnen eveneens geweerd worden. 
De van verpachting of toekenning uitgesloten foorreizigers kunnen tijdens de duur der uitsluiting, behoudens bij 
bijzondere afwijking toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen, niet als vertegenwoordiger of 
helper optreden. 
 
Artikel 11. 
 
De foorreizigers, die op de hun toegewezen plaats, waren of goederen en in het algemeen welke voorwerpen ook 
verkopen of te koop aanbieden aan de verbruiker, moeten in het bezit zijn van een geldige “kaart van ambulante 
handelaar”, afgeleverd door het daartoe bevoegde ministerie. Zij moeten in regel zijn overeenkomstig het statuut der 
zelfstandigen en zullen desgevraagd het bewijs moeten voorleggen, waaruit blijkt dat zij hun sociale bijdragen, over 
het voorlaatste trimester, hebben betaald.  
Zij zijn verplicht zich te verzekeren wat betreft hun burgerlijke verantwoordelijkheid, de risico’s van brand en het 
verhaal der buren. De kwitantie van de laatst betaalde verzekeringspremie zal getoond worden op vraag van de 
plaatsmeester, voor de opening der foor. 
Eventueel kan inzage van de verzekeringspolis worden gevraagd. Pachters van standplaatsen die niet in regel zijn 
inzake hun verzekeringsverplichtingen zullen hun inrichtingen niet mogen openen. 
 
Artikel 12. 
 
Bij de verpachting of de toekenning uit de hand bij voorrang mag de toewijzing nooit geschieden aan een prijs die 
lager is dan deze van het minimum-standrecht. 
Het minimum-standrecht wordt vastgesteld als volgt: 
 

 
A)  “op het openbaar domein” 

       Herk-Centrum  Op carnaval en wijk- 
          kermissen in deelgemeenten 
- Autoscooter groter dan 400 m² 120,00 euro 60,00 euro 
- Autoscooter tot 400 m² 100,00 euro 50,00 euro 
- Rupsmolen, lunapark, bidule 40,00 euro 20,00 euro 
- Kinderbuggy, mini-carting 30,00 euro 15,00euro 
- Kindermolen, kindervliegmolen 25,00 euro 12,50 euro 
- Frituur, hot-dog, levende paarden, lambada,  20,00 euro 10,00 euro 
  horlogespel 
- Buldozerspel, 15,00 euro 7,50 euro   
- Schiettent tot 25 m², visserspel, handtassenspel, 10,00 euro 5,00 euro   
  koordjetrek, mickey-mousespel, poppey spel   
- Ballon schiettent,  pottenspel 6,00 euro 3,00 euro 
- Al de andere inrichtingen    

- groter dan 400 m² 120,00 euro 60,00 euro 
- groter dan 200 m² 60,00 euro 30,00 euro 
- groter dan 100 m² 30,00 euro 15,00 euro 
- van 50  tot 100 m² 15,00 euro 7,50 euro 
- van 10 tot 50 m² 10,00 euro 5,00 euro 
- tot 10 m² 5,00 euro 2,50 euro 

 
B) “op het privaat domein” 
 
Standgeld vermeld onder A hierboven verminderd tot drievierden. 

 
Bij opbod boven het minimum-standrecht wordt het bedrag van dit opbod tot de helft verminderd voor de pachter die 
in de gemeente ingeschreven is in de bevolkingsregisters zonder dat hierdoor een bedrag verschuldigd zou worden 
dat beneden het minimum-standrecht zou komen.  
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Artikel 13. 
 
Zonder bijzondere schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen mogen de foorreizigers 
slechts gebruik maken van de kermisruimte en er met hun attracties, woon- en lastwagens toekomen vanaf de 
donderdag die de kermis voorafgaat te 9 uur. 
De foorreizigers moeten het kermisplein ontruimd hebben de tweede dag na de kermis te 9 uur. 
 
Artikel 14. 
 
Standplaatsen die de vrijdagavond voor de opening niet zijn ingenomen, komen opnieuw ter beschikking van het 
gemeentebestuur, zonder dat dit recht geeft op enige teruggave van betaalde sommen of zonder de 
invorderbaarheid der nog verschuldigde sommen te verminderen. 
 
Artikel 15. 
 
De foorreiziger zal op de volle breedte van zijn plaats een inrichting moeten opstellen met een behoorlijk uitzicht en 
een minimum hoogte van 2,50 meter. Alle dienstmededelingen op de inrichtingen moeten in het Nederlands worden 
aangebracht. 
Alle inrichtingen, zonder onderscheid, moeten op de aangeduide lijnrichtingen worden opgesteld, met dien 
verstande dat de treden voor de inrichtingen slechts maximum 60 centimeter mogen uitsteken en enkel mogen 
aangebracht worden na goedkeuring door de plaatsmeester, behoudens afwijkingen door deze laatste toe te staan. 
De foorreiziger is verplicht al de kermisdagen open te houden. 
De foorreizigers moeten de ganse kermis opgesteld blijven, behoudens toelating bij gegronde redenen tot 
vroegtijdig vertrek, van het College van Burgemeester en Schepenen. 
De inrichtingen moeten langs alle zijden die uitgeven op de wegen of doorgangen ’s avonds behoorlijk verlicht zijn. 
Verder dienen de foorreizigers zich te gedragen naar de terzake geldende regelen van het verkeersreglement. 
Door een plaats te pachten of aan te vragen bij voorrang wordt verondersteld dat de foorreiziger de plaats goed kent 
en verzaakt hij aan alle verhaal hoofdens hinder of schade die hij zou kunnen ondervinden door de aanwezigheid 
van welke hindernis ook. 
De foorreizigers moeten de openingsdag in hun inrichting aanwezig zijn ten einde alle gewenste inlichtingen te 
verschaffen en de vereiste documenten voor te leggen aan de plaatsmeester, de politie en de rijkswacht, nopens 
zijn inrichting. Zijn vertegenwoordigers en de helpers dienen eveneens aanwezig te zijn tot na de controle. 
 
Artikel 16. 
 
Onverminderd andere wettelijke bepalingen, zullen de kermisinrichtingen gesloten moeten worden uiterlijk te 1 uur ’s 
nachts. 
Er zal geen muziek mogen gemaakt worden voor 10 uur en na 1 uur ’s nachts. De muziek door de luidsprekers 
weergegeven zal geregeld worden zodat zij niet storend is voor de andere kermisinrichtingen. Rondom de kerk 
mogen de muziekuitzendingen, tijdens de erediensten, niet storend zijn. Ze zulen, zonder verhaal, stilgelegd worden 
bij bepaalde erediensten zoals begrafenis, op verzoek van de politie of plaatsmeester. 
 
Artikel 17. 
 
De woon- en vervoerwagens zijn vrij van verpachting. De wagens onmisbaar voor de uitbating zoals motor- en 
machinewagens, zullen onmiddellijk tegen de richtingen worden opgesteld. Woonwagens kunnen, als er plaats is, 
worden toegelaten op de plaatsen door de plaatsmeester aangeduid. De vervoerwagens zullen het kermisterrein 
moeten verlaten hebben zaterdag 10 u voor de opening van de kermis. Ze worden geplaatst op de plaatsen door de 
plaatsmeester of de politie aangeduid. 
 
Artikel 18. 
 
De kramers die gebruik maken van dieren, insgelijks de kramers die dieren verkopen, verloten of tentoonstellen, 
zullen ten allen tijde deze dieren op een goede en hygiënische manier moeten behandelen en onderhouden. 
Iedere foorreiziger is verantwoordelijk voor het proper houden van de standplaats. Bij vertrek moeten zij hun vuilnis 
in bakken of dozen achterlaten na hun perceel te hebben gereiningd. 
Het is de foorreigers verboden schade toe te brengen aan het wegdek, de aanpalende wandel- en rijwegen, 
voetpaden en parkeerterreinen. Onder geen enkel voorwendsel mogen zij hun inrichting vasthechten aan weg of 
bomen, verlichtingstoestellen of verkeerstekens.  



 

 

Gecoördineerd reglement    Retributiereglement op standplaatsen op kermissen 21/12/2020  5/5 

De foorreizigers moeten zich gedragen naar de onderrichtingen die hun in deze zullen verstrekt worden door de 
plaatsmeester. 
De beschadigingen, welke de foorreizigers toch zouden aangericht hebben, zullen door de zorgen van de gemeente 
geschat en door de betrokken foorreizigers vergoed worden. 
 
Artikel 19. 
 
Alle betwistingen die uit de toepassing van huidig reglement voortspruiten worden onherroepelijk beslecht door het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Artikel 20. 
 
Al de bestaande reglementen terzake alsmede het retributiereglement voor invoering van standplaatsrechten op 
openbaar- en privaat domein dato 21 oktober 1980 op te heffen. 
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