REGLEMENT:
GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE
KERMISSEN
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/10/2007
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25/06/2013

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement
van Londerzeel:
2.5. Kermissen
A) Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op
openbare kermissen

2.5.1
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.
Alle bepalingen van 2.5 zijn niet van toepassing op pretparken, noch op vaste
kermisattracties.
2.5.2. Gegevens van openbare kermissen
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
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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.
2.5.3. Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen
2.5.3.1
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:
A. de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake
burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
B. 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;
C. de uitbater moet het bewijs leveren dat de uitbating van de kermisattractie met
dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie;
D. 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.
2.5.3.2.
De standplaatsen voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel op
een openbare kermis worden toegewezen:
1. aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor
eigen rekening;
2. 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:
A. uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake
burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
B. de uitbater moet het bewijs leveren dat de vestiging en de personen die er
werkzaam
zijn
voldoen
aan
de
reglementaire
voorwaarden
inzake
volksgezondheid.

2.5.4. Verhouding abonnementen – losse plaatsen
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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).
De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde
standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende
jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van
de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op
voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding
van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing
op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
2.5.5. Toewijzigingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen
2.5.5.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats
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 aangeplakt aan het
gemeentelijk infobord of, via de gemeentelijke website van de gemeente
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 plaats en 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 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.
2.5.5.2. Onderzoek van de kandidaturen
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de
voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 2.5.3 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;
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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).
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.
2.5.5.3. 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 ontvangstmelding,
- hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
2.5.6. Register of plan van de toegewezen standplaatsen
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.
2.5.7 Spoedprocedure
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. 2.5.5),
- de standplaatsen zijn het in die tussentijd geworden,
- de standplaatsen zijn niet bezet wegens de afwezigheid van hun houder,
De spoedprocedure wordt als volgt bepaald:
i.
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;
ii.
de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen
ontvangstbewijs, hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs;
iii.
het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de toewijzing van de
standplaatsen;
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iv.
v.
vi.

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.
2.5.8 Duur abonnement
i.
Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het
opschorten (cf. artikel 2.5.9) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel
2.5.10).
ii.

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.

2.5.9 Opschorting van het abonnement door de houder ervan
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:
i.
hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:
o door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest,
o 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.
ii.

hij 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 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,
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- hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding
2.5.10 Afstand van het abonnement door de houder ervan
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 i.. 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.
2.5.11 Schorsing en opzegging van het abonnement door de gemeente
De gemeente kan het abonnement opschorten of intrekken indien 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,
De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend bij een ter post aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
2.5.12 Overdracht van een standplaats
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:
i.
De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn
attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet;
ii.
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) overneemt de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de
overgedragen standplaatsen en kan mits toestemming van het college van
burgemeester en schepenen én na gunstig advies van politie en brandweer, een
andere attractie uitbaten op de overgedragen standplaatsen;
- 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.
Deze regel geldt eveneens, onder dezelfde voorwaarden, voor de rechthebbenden van
overleden uitbaters.
2.5.13 Inname van de standplaatsen
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A. 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. 2.5.3) 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)
6) aangestelde 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.
B. 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.

Gemeente Londerzeel – reglement Kermissen

-7-

B) Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare
kermissen

2.5.14 Toepassingsgebied
A. 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 via standaardformulier.
B. 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 6 gevolgd.
2.5.15 Voorwaarden inzake de toewijzing en de inname van de standplaatsen
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. artikel 2.5.3) en
innemen van de standplaatsen op de openbare kermis (cf. artikel 2.5.13) kunnen
standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
2.5.16 Duur van de machtiging
De machtiging wordt door de gemeente toegekend:
- hetzij voor een bepaalde periode
- hetzij per abonnement.
Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde
standplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van
de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op
voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding
van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing
op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
2.5.17 Controlebevoegdheid
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 2.5.3 van dit reglement te controleren.
2.5.18. Brandpreventie op de kermissen, jaar- en avondmarkten.
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2.5.18.1.Algemeen
Doel: Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een
kermis moet voldoen om de brandbestrijding op een vlotte wijze te laten verlopen en om
de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.
Toepassingsgebied: Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een kermis in
open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.
Terminologie: Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van
de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe
gebouwen moeten voldoen. Onder een kermisattractie worden eveneens al zijn
bijhorigheden verstaan, zoals de woonwagens, de voertuigen, de stroomgroepen, enz.…
Reactie bij brand van de materialen: Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli
1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing
waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
2.5.18.2. Inplanting en toegangswegen
In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een kermis, zal de inrichter, via
de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.
De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken
waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:
De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of
minder.
Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met
een grote bezetting of een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via
de openbare weg. De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste
3 m vrij te blijven dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4m.
2.5.18.3. Opstelling van de kermisattracties
a. De gebruikers van de kermisattracties moeten kunnen geëvacueerd worden.
Hiertoe moeten evacuatiewegen vrij gehouden worden. Deze evacuatiewegen
moeten naar een veilige plaats leiden. De vrije breedte van deze evacuatiewegen
moet minstens 1,20 m bedragen.
b. Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats
waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
c. De rijen die gevormd worden door de kermisattracties dienen minstens om de 30
m voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.
d. Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een
doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.
e. Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse
hydranten of op een afstand van minder dan 1m van bovengrondse en
ondergrondse hydranten.
f. Kramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar
zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere
hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren,
barbecuestands… enz.
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2.5.18.4. Brandbestrijdingsmiddelen
a. In elke kermisattractie moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m²
voorzien worden, met een minimum van twee toestellen.
b. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het
bezit moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1
bluseenheid.
Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats
opgehangen worden.
c. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze deken wordt
op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het
branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.
d. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende
blusmiddelen eisen.
Brandstoffen:
a. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze
gasflessen op een veilige manier opgesteld te worden, zodat ze o.a. tegen
omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren.
b. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en
aan de regels van goed vakmanschap.
c. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de
verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de
voeding van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook
vaste brandstoffen toegestaan.
d. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.
2.5.18.5. Verbodsbepalingen
a. Voor de voeding van de verwarmingstoestellen wordt slechts elektriciteit en gas
toegestaan. De gasflessen zullen zodanig buiten de kermisattractie of het kraam
opgesteld worden, zodat zij de doorgangen niet belemmeren, noch kunnen
omvergelopen worden. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende
reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap.
b. Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn verboden.
c. Bij barbecues is het verboden om gebruik te maken van brandbare vloeistoffen.
d. Om veiligheidsredenen en ter vrijwaring van de openbare orde is het aan de
foorkramers strikt verboden om vuurwerkartikelen, voetzoekers en enig ander
explosief materiaal te verkopen.
Overtredingen worden bestraft met een
administratieve boete van maximum 250 euro en de artikelen worden in beslag
genomen en vernietigd.

2.5.18.6. Elektrische installaties

a. De inrichter van de kermis zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische
verdeelborden waarop de kermisattracties en de kramen kunnen aansluiten.
b. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende
reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap.
c. De uitbaters van een kermisattractie of van een kraam, die beschikken over een
attractie, kraam of wagen, welke is uitgerust met een elektrische installatie,
dienen over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te
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beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een externe dienst voor
technische controle. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
2.5.18.7. Slotbepalingen
Tijdens de oprichting van de kermis wordt door de brandweer en/of de politie een
controlerondgang gemaakt langsheen het parcours in functie van de naleving van
deze reglementering en de wettelijke voorschriften.
2.5.19. Verspreidings- en verkoopverbod
Het is verboden aan de foorreizigers om artikelen te verkopen en te verspreiden
die kunnen dienen voor het consumeren van verdovende middelen (waterpijp,
crunshers, attributen om cannabis te consumeren,…). Onverminderd andere
wettelijke, decretale of verordenende bepalingen, worden inbreuken bestraft met
politiestraffen of een administratieve boete van maximum € 250,00.
2.6. Normen inzake geluid
2.6.1
1. 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);
2. 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;
3. 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;
4. 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.
5. De verantwoordelijken van de foorbonden brengen hun leden schriftelijk op de
hoogte van deze voorwaarden.
2.6.2.
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.

Gemeente Londerzeel – reglement Kermissen

- 11 -

2.7. Strafbepaling
Voor zover de wegcode, de marktwetgeving, de stedenbouwwetgeving, de wet op het
kamperen, het afvalstoffendecreet, de milieuwetgeving (Vlarem I en II), 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 inzake hoofdstuk 2 overtreden,
bestraft worden met een administratieve sanctie van maximum 250 euro.
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