KERMISREGLEMENT

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 27/09/2022

AFDELING 1: ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE
ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN
Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2)
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de
gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties
of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument
verkopen, samen te brengen.
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met
het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van
kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.
Dit reglement is niet toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties.
Artikel 2: Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2)
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:
LONDERZEEL - CENTRUM
−
−

Laatste zondag van juli
Vierde zondag van september

LONDERZEEL SINT-JOZEF
−

Zondag na O.H.Hemelvaart

MALDEREN
−
−

Statiekermis: tweede zondag na Pasen
Zondag voor tweede maandag van oktober

STEENHUFFEL
−
−

Pinksteren
Eerste zondag na Allerzielen

De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om de
data voor de kermissen te bepalen, alsook de toewijzing van de standplaatsen.
De standplaatsen ingenomen door de foorinrichtingen en kermiskramen ter gelegenheid
van voornoemde kermissen mogen niet langer bezet worden dan gedurende de in dit artikel
vermelde periodes.
Als bijlage bij dit reglement hoort een kermisplan met de standplaatsen.
De kermisattracties mogen niet opgebouwd of afgebroken worden tussen 22.00 en
7.00u.
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Artikel 3: Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8§2, art. 10 §
1 en KB art. 4 §2 en art. 10)
De standplaatsen voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met
bediening aan tafel op een openbare kermis worden toegewezen:
−
−

aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen
rekening;
aan de rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor
hun dagelijks bestuur houder van de “machtiging als werkgever in
kermisactiviteiten”.

De persoon die een standplaats toegewezen krijgt, is onderworpen aan de volgende
voorwaarden:
−
−

−

de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake
burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s. De uitbater aanvaardt de
voorwaarden die vastgelegd zijn in het vigerende brandweerreglement;
wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven
door een niet-menselijke energiebron betreft, de attractie voldoet aan de
bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van
kermistoestellen;
de uitbater moet het bewijs leveren dat de vestiging van kermisgastronomie met
bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de
reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

De standplaatsen voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel op
een openbare kermis worden toegewezen:
−
−

aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor
eigen rekening;
aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun
dagelijks bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante
activiteiten”.

De persoon die een standplaats toegewezen krijgt, is onderworpen aan de volgende
voorwaarden:
−
uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s. De uitbater aanvaardt de voorwaarden die
vastgelegd zijn in het vigerende brandweerreglement;
−
de uitbater moet het bewijs leveren dat de vestiging en de personen die er
werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
onderneming beperkt tot 3.
Een kermisattractie met levende dieren wordt niet toegelaten.
Artikel 4: Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8, 9 § 1)
De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen per abonnement of, in
bepaalde omstandigheden, voor de duur van de kermis.
De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:
−
in geval van absolute noodzaak;
−
wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van
de kermis (bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).
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De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die eenzelfde
standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende
jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van
de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op
voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding
van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing
op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
Artikel 5: Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB
art. 13)
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14)
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze
vacature bekendmaken door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht via de gemeentelijke website
van de gemeente Londerzeel www.londerzeel.be.
Deze kennisgeving vermeldt minstens:
1.
indien nodig, het attractietype of de vestiging welke gewenst is;
2.
de nuttige technische specificaties;
3.
de situering van de standplaats;
4.
de wijze en de duur van de toewijzing;
5.
de prijs en, desgevallend, de modaliteiten tot herziening;
6.
de voorwaarden inzake verkrijging van de standplaats en de criteria inzake
toewijzing;
7.
de termijn van indiening van de kandidaturen;
8.
de termijn van de bekendmaking van de toewijzing van de standplaats.
De kennisgeving kan desgevallend ook verwijzen naar dit gemeentelijk reglement.
De gemeente houdt een register bij van de spontaan ingediende kandidaturen voor een
standplaats te bekomen op een van de openbare kermissen georganiseerd op het
grondgebied. Deze geïnteresseerde foorreizigers en kermisabonnementshouders worden
aangeschreven bij een kennisgeving.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien
in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet
weerhouden.
5.2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15)
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de
voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.
De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria:
a.
de aard van de attractie of van 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 - verantwoordelijken » en
van het tewerkgesteld personeel;
f.
desgevallend, de nuttige ervaring;
g.
de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat (op basis van een uittreksel uit het
strafregister).
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In ieder geval moeten bij elke kandidatuur de volgende stukken en informatie gevoegd
worden:
1.
machtiging kermisactiviteiten als werkgever en/of machtiging kermisactiviteiten als
aangestelde-verantwoordelijke;
2.
een nog geldig afschrift van het keuringsattest voor de elektrische voorzieningen en
bedrading door een erkend keuringsorganisme. Ook in geval de voeding van de
elektriciteit van de attractie gebeurt door een motor-generatorgroep, dient een
afschrift van het keuringsattest bijgevoegd te worden;
3.
voor de uitbatingen die met gasinstallaties werken, een afschrift van het
keuringsattest voor de gascontrole door een erkend organisme;
4.
een afschrift van het keuringsattest door een daartoe erkend organisme van de
brandblustoestellen die in de attractie aanwezig zijn;
5.
een kopie van het betalingsbewijs van het lopende jaar voor de verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid;
6.
een kopie van het betalingsbewijs van het lopende jaar voor de brandverzekering.
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de
voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden
opgenomen in een proces-verbaal.
5.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5)
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan
elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee:
−
hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
−
hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
−
hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
Artikel 6: Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16)
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats 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, 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 overdracht.
Artikel 7: Spoedprocedure (KB artikel 17)
Een spoedprocedure wordt voorzien indien, in de 15 dagen voorafgaand aan de opening
van de kermis, de standplaatsen vacant blijven, om een van de volgende redenen:
−
de standplaatsen konden niet worden toegewezen na afloop van de gewone
procedure (cf. artikel 5),
−
de standplaatsen zijn het in die tussentijd geworden,
−
de standplaatsen zijn niet bezet wegens de afwezigheid van hun houder.
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De spoedprocedure wordt als volgt bepaald:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

het college van burgemeester en schepenen raadpleegt de door hem gekozen
kandidaten; het richt zich, in de mate van het mogelijke, tot verscheidene
kandidaten per voorziene standplaats;
de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen
ontvangstbewijs, hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs;
het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de toewijzing van de
standplaatsen;
het stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de
kandidaten vermeld die hun kandidatuur hebben ingediend;
indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft het college
van burgemeester en schepenen in het proces-verbaal de motivatie van zijn keuze
aan op basis van de wettelijke voorziene criteria;
het deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met
ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen
ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager met ontvangstmelding, de beslissing
mede die hem aanbelangt.

Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats
werd toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het
plan van de kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd
door de technische noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het
kermisterrein.
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende
gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval.
Artikel 8: Duur abonnement (KB Art. 12, §1 en 2)
1.

2.

Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. Na afloop wordt het stilzwijgend
verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf. artikel 9) of het
afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10). Jaarlijks moet de
abonnementhouder één maand voorafgaand aan de opening van de kermis de
aanwezigheid van zijn attractie bevestigen en alle keuringsattesten conform art. 5.2
indienen.
De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement
voor een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de
stopzetting van de activiteiten aan het einde van de loopbaan. Indien zij omwille
van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van de
burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris.

Artikel 9: Opschorten abonnement (KB art. 12 § 3)
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:
1.

hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:
−
door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest,
−
door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.

De opschorting gaat in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de
ongeschiktheid en houdt op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van het
hernemen van de activiteiten.
Indien de opschorting de termijn van één jaar overschrijdt, moet de houder van het
abonnement minstens 30 dagen voor het begin van de kermis zijn abonnement
hernieuwen.
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2.

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

De opschorting moet worden bekendgemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum
van de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voortkomen.
De vraag tot opschorting dient te gebeuren:
−
hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
−
hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
−
hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
Artikel 10: Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4)
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:
−
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 1°. 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 de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris;
−
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn
activiteit uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van
het abonnement waarvan hij de houder was.
Artikel 11: Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 § 6)
De gemeente kan het abonnement opschorten of intrekken
1.
hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke
verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van
toepassing zijn op de betrokken attractie of vestiging,
2.
hetzij bij overtreding van de bestaande politie- en milieureglementen nadat de
houder van het abonnement door de gemeente werd aangemaand zich in regel te
stellen,
3.
om redenen vermeld in het gemeentelijk reglement:
−
de titularis van de standplaats exploiteert de standplaats niet of niet voor
eigen rekening.
−
de titularis van een standplaats heeft geen aanvang genomen met de opbouw
van de attractie op de dag die door het college van burgemeester en
schepenen zijn bepaald. Het college van burgemeester en schepenen of de
concessionaris kunnen van rechtswege en zonder ingebrekestelling de titularis
de toegang tot het kermisterrein ontzeggen.
−
indien na of tijdens de opbouw van de attractie bij controle blijkt dat het niet
verantwoord is de attractie in kwestie op de kermis toe te laten (om
veiligheidsredenen). De titularis van de standplaats is verplicht het
kermisterrein te verlaten.
−
wegens de openbare orde - met of zonder optreden van de politie - of omdat
de politie adviseert de toewijzing in te trekken wegens crimineel gedrag dat
de openbare orde op de kermissen zou kunnen verstoren.
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−

indien de uitbater , de “aangestelden-verantwoordelijken” en het
tewerkgesteld personeel overduidelijk blijk geven van ondeskundigheid bij het
uitoefenen van hun beroep.

In geval van intrekking kan het college van burgemeester en schepenen of de
concessionaris de standplaats opnieuw toewijzen zonder dat de titularis van de
standplaats hiervoor een schadevergoeding kan eisen.
De intrekking van het abonnement gebeurt overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in
het gemeentelijk reglement.
De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend bij een ter post aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 12: Overdracht standplaats (KB artikel 18)
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:
1.
2.

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 volgende voorwaarden:
−
de overnemer(s) neemt de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de
overgedragen standplaatsen over;
−
de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats
op de kermis (cf. artikel 2.5.3);
−
de gemeente heeft vastgesteld dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot
overdracht.
Artikel 13: Inname standplaatsen (KB art. 11)
§1

De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met
bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door:
1.

de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art.3) houders
“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”;

2.

de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan
wie de standplaats is toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever
in kermisactiviteiten”;

3.

de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke
persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de
“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de
kermisactiviteit voor eigen rekening;

4.

de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening;

5.

de personen die beschikken over de “machtiging als aangesteldeverantwoordelijke in kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen
voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1. tot en met 4.;
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6.

aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van
de personen bedoeld in 1. tot en met 4. onder het gezag en in aanwezigheid
van deze of van een persoon bedoeld in 5.

De personen bedoeld in 2. tot en met 5. kunnen deze standplaatsen innemen voor zover
hun machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden.
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie
of door middel van wie ze werden toegewezen.
§2

De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder
bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door:
1.

de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3) houders
“machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”;

2.

de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan
wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever
in ambulante activiteiten”;

3.

de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats
werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de
uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;

4.

de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke
persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging
als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen
rekening;

5.

door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of
een “machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen
voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld
in 1. tot en met 4;

6.

door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van
ambulante activiteiten in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening
aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag van de houder van de
“machtiging ambulante activiteiten als werkgever” of van de houder van de
“machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B”.

De personen opgesomd in 2. tot en met 5. kunnen de standplaatsen innemen buiten de
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.
Artikel 14; Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2, gewijzigd door
decreet)
Wanneer de gemeente beslist een kermis of een deel van de standplaatsen definitief op
te heffen, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per
abonnement van ten minste 6 maanden. In gevallen van absolute noodzakelijkheid kan
hier van afgeweken worden. De minimumtermijn kan dan ingekort worden. Deze
personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per
abonnement (cf. artikel 5).
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Artikel 15: Inwendige orde
Algemene normen :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

De foorkramers moeten zich houden aan de bepalingen uit het politiereglement van
de Politiezone K-L-M.
De aankomst en het vertrek van de kramen moet aanvangen in de tijdspanne die
wordt bepaald in artikel 1.
Bij het opstellen van de kramen moeten de lege laadwagens onmiddellijk naar de
voorziene parkeerplaats gebracht worden.
Het is de foorkramers verboden schade toe te brengen aan de wegbedekking.
Onder geen enkel voorwendsel mogen zij hun kraam vasthechten aan bomen,
verlichtingstoestellen of verkeerstekens. Alle schade aan de foorplaats of het
openbaar domein aangericht door de foorreiziger wordt onmiddellijk door een
afgevaardigde van het gemeentebestuur vastgesteld en geschat en bekrachtigd
door het college van burgemeester en schepenen, zonder verhaal van de
foorreiziger, die deze schadeloosstelling onverwijld aan de gemeente moet betalen.
De foorkramers moeten hun inrichting of kraam voorzien van tenminste één goed
afsluitbare bak of zak bestemd voor papier of afval. Zij moeten aanhoudend waken
over de reinheid van de openbare weg in de omgeving van hun standplaats en
onmiddellijk alle papier of gelijk welk voorwerp door hun klanten op de grond
achtergelaten, wegnemen. Na vertrek wordt het vuilnis door de foorkramers in
officiële zakken van de gemeente geplaatst langs de openbare weg.
Elke deelnemende foorinstelling moet in orde zijn met het zonaal reglement inzake
brandveiligheid op evenementen.
In elke kraam moet, goed zichtbaar aan de buitenkant, een bord worden
aangebracht met vermelding van de naam van de uitbater en het telefoonnummer.
De gemeente heeft te allen tijde het recht bijkomende verplichtingen, die het nodig
acht om de veiligheid en de goede orde op het foorterrein te verzekeren, aan de
foorexploitanten op te leggen. Desnoods kan de kraam worden verwijderd zonder
recht op schadevergoeding.

Geluidsnormen:
1.

2.

3.
4.

5.

Tussen 13.00 uur en 22.00 uur geldt een maximale waarde van 90 dB (A), gemeten
als Laeq, 15min. voor het geluidsniveau van de muziekinstallaties van de attracties
(het geluidsniveau wordt gemeten op twee meter van de geluidsbron - of
installatie, waar zich in normale omstandigheden personen kunnen bevinden);
Op vrijdag- en op zaterdagnacht is vanaf 24.00 uur het gebruik van elektronisch
versterkte muziek verboden: tussen 22.00 uur en 24.00 uur moet het
muziekniveau geleidelijk dalen tot een aangenaam achtergrondniveau waarbij geen
hinder wordt veroorzaakt voor de omwonenden: de politie kan in deze periode
steeds bevelen het geluidsniveau te verminderen;
Alle activiteiten moeten uiterlijk beëindigd zijn om 01.00 uur op vrijdag en
zaterdag, van zondag tot donderdag is dit uiterlijk om 24.00 uur;
Meertonige sirenes, microfoons en claxons moeten zo beperkt mogelijk gebruikt
worden. Wanneer na een controle of klacht blijkt dat er geluidshinder is voor de
omwonenden, kan de toezichthoudende politieambtenaar bijkomende beperkende
maatregelen opleggen, zowel wat het maximaal geluidsniveau betreft als wat de
duur van de hinderlijke activiteit betreft;
De verantwoordelijken van de foorbonden brengen hun leden schriftelijk op de
hoogte van deze voorwaarden.

Gemeente Londerzeel - Kermisreglement

-9-

Volgend stappenplan inzake het politioneel optreden wordt toegepast:
1.
Voor aanvang van de kermis zal de politie een preventieve controle uitvoeren
waarbij de foorkramers in kennis worden gesteld van de toegestane waarde van 90
dB(A), Laeq,15 min;
2.
Er zullen onaangekondigde controles worden uitgevoerd door de politie;
3.
Bij een eerste vaststelling van overtreding zal een schriftelijke verwittiging worden
gegeven;
4.
Bij een tweede vaststelling van overtreding zal worden overgegaan tot de
verzegeling van de muziekinstallatie van de overtreder;
5.
Bij een derde vaststelling van overtreding zal overgegaan worden tot de sluiting
van de attractie en wordt aan de overtreder volgend jaar geen toestemming meer
verleend voor het uitbaten van een attractie.
Strafbepalingen
Voor zover de wegcode, de marktwetgeving, de stedenbouwwetgeving, de wet op het
kamperen, het afvalstoffendecreet, de milieuwetgeving, de wet op de
elektriciteitsvoorziening en de wet betreffende de preventie van brand- en ontploffing en
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet in
straffen voorziet, kunnen diegenen die de bepalingen overtreden, bestraft worden met
een administratieve sanctie van maximum 350 euro.
AFDELING 2: ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR
DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN
Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 19 en 20)
§1

Activiteiten georganiseerd op verzoek van een kermisuitbater

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het
openbaar domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van
kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te
vragen bij de gemeente.
Deze aanvraag dient te gebeuren:
−
Hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding;
−
Hetzij bij persoonlijke overhandigde brief tegen ontvangstmelding;
−
Hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
§2

Activiteiten georganiseerd door de gemeente

Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen,
wordt de procedure zoals omschreven in artikel 5 van afdeling 1 gevolgd.
Artikel 2: Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21)
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. artikel 3 van afdeling
1) en innemen van de standplaatsen op de openbare kermis (cf. artikel 13 van afdeling 1)
kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
Artikel 3: Duur machtiging (KB art. 22)
De machtiging wordt door de gemeente toegekend:
−
hetzij voor een bepaalde periode;
−
hetzij per abonnement.
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Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater eenzelfde standplaats
heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van
de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op
voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding
van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing
op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
AFDELING 3:
Artikel 1: (KB art. 24)
De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de
kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester,
zijn afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in
artikel 3 van afdeling 1 van dit reglement te controleren.
Deze personen, door het college van burgemeester en schepenen aangesteld als
afgevaardigde- plaatsmeester, kunnen door hun statuut en ervaring de taak in alle
neutraliteit uitvoeren. Zij houden toezicht op de naleving van het kermisreglement. De
richtlijnen van de afgevaardigde- plaatsmeester moeten strikt opgevolgd worden door de
uitbaters van de kermisattracties. Aanpassingen aan het plan van de kermis worden
onderworpen aan de goedkeuring van het eerstvolgende college van burgemeester en
schepenen. Eventuele klachten of vermeende onrechtvaardigheden kunnen door de
standhouders schriftelijk overgemaakt worden aan het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 2: Brandpreventie op de kermissen
De bepalingen uit het zonaal reglement evenementen van brandweerzone Vlaams-Brabant
West onder item F6 zijn van toepassing.
Artikel 3: In werking treden van gemeentelijk reglement
Dit reglement treedt in werking op 3/10/2022.
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