
 

 

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN 

KERMISACTIVITEITEN EN UITOEFENING VAN KERMISACTIVITEITEN 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 

 

Afdeling 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in 

kermisgastronomie op openbare kermissen. 

Artikel 1. Toepassingsgebied  

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente 

om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van 

kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen. 

Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieden 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 van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. 

Artikel 2: Gegevens van openbare kermissen 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in: 

Willebroek Halfvastenfoor 

Locatie: Louis De Naeyerplein en August Van Landeghemstraat 

Tijdstip: van de zaterdag, 3 weken vóór Pasen, tot en met de tweede zondag daaropvolgend 

 

Willebroek Augustusfoor 

Locatie: Louis De Naeyerplein 

Tijdstip: van de zaterdag vóór de 1
ste 

zondag van augustus, tot en met de woensdag daaropvolgend 

 

Willebroek Jaarmarktfoor 

Locatie: Louis De Naeyerplein en August Van Landeghemstraat 

Tijdstip: van de zaterdag vóór de laatste maandag van oktober tot en met de woensdag daaropvolgend 

 

Blaasveld Kermis 

Locatie: Parking kerk 

Tijdstip: van de zaterdag vóór de 1
ste

 zondag na 2 mei tot en met zondag daaropvolgend 

van de zaterdag vóór de 3
de

 zondag van september tot en met zondag daaropvolgend 

 

Tisselt Kermis 

Locatie: Kerkplein Tisselt en Blaasveldstraat 

Tijdstip: van de zaterdag vóór de 1
ste

 zondag na Sint-Jan (jaarlijks 24 juni) tot en met zondag daaropvolgend 

 Van de zaterdag vóór de 1
ste

 zondag van september tot en met de zondag daaropvolgend 

 

Heindonk Kermis 

Locatie: Dorpsplein Heindonk 

Tijdstip: van de zaterdag vóór de 2
e
 zondag van september tot en met de zondag daaropvolgend 

 



 

 

 

De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer bezet 

worden dan gedurende de in dit artikel vermelde periodes. 

Het oprijden en opstellen van kermisattracties van kermisuitbaters met een standplaats op de 

Halfvastenfoor, Augustusfoor en de Jaarmarktfoor gebeurt vanaf de woensdag voor de eerste 

openingsdag van de kermis vanaf 14u00 (tenzij anders bepaald door het college van burgemeester en 

schepenen). 

Kermisuitbaters met een standplaats gelegen op de Halfvastenfoor, Augustusfoor en de Jaarmarktfoor 

dienen zich in volgorde op te stellen op de parking van het sportcomplex ‘De Schalk’, gelegen aan de 

Stadionlaan. 

Het oprijden en opstellen van kermisattracties van kermisuitbaters met een standplaats op de kleine 

kermissen (=Tisselt, Blaasveld, Heindonk) dient te gebeuren volgens de voorschriften en richtlijnen 

van de burgemeester, zijn afgevaardigde of concessionaris. 

 

Geen enkele kermisattractie en/of kermiswagen mag het kermisterrein oprijden zonder voorafgaande 

toelating van de bevoegde gemeenteambtenaar of de lokale politie. 

Tijdens de openingsuren van de kermis mogen er geen (kermis)wagens het kermisterrein op –of 

afrijden, ook  niet in het kader van de afbouw op de laatste kermisdag. 

 

De kermisattracties mogen tijdens de weekdagen slechts geopend zijn tot 23u00. En tijdens de nacht 

van vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag, van zondag op maandag tot 00u00 ’s nachts.   

 

Kermisuitbaters met een standplaats gelegen op de Halfvasten-, August- en de Jaarmarktfoor dienen 

het foorterrein vóór 12u, de dag volgend op de laatste dag van de kermis te verlaten. 

Kermisuitbaters met een standplaats op de kleine kermissen (=Tisselt, Blaasveld, Heindonk) dienen 

het kermisterrein te verlaten binnen de 24u na het einde van de kermis. 

 

De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om de data voor 

de kermissen, openingsuren en afspraken omtrent het op –en afrijden te bepalen. Tevens geeft de 

gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen volmacht voor de toewijzing van de 

standplaatsen en  de opmaak van het kermisplan met de standplaatsen en hun specialisaties en 

technische specificaties van de kermissen. Tot slot heeft het college van burgemeester en schepenen 

het recht nieuwe kermissen te organiseren of bestaande kermissen af te schaffen . 

  



Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen  
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:  
§1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:  

- aan de 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 kermisactiviteiten” 
 

Bijkomende voorwaarden:  
- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 

aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s  

- 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  

- het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire 
voorschriften betreffende deze materie  

- het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de 
personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake 
volksgezondheid  

 
§2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:  

- 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”  

 
Bijkomende voorwaarden:  

- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s  

- het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de 
reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid  

 
 
Artikel 4 Verhouding abonnement – losse plaatsen  

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

- in geval van absolute noodzaak 
- 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.  
 
 
  



Artikel 5 Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen   
 
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats  
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend 
maken door publicatie van een kennisgeving via de gemeentelijke kanalen  
 
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  
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.  

 
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 
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  
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   
Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant 
blijven,  

- hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. 
artikel 5 van dit reglement),  

- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,  

- hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,  
 
kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:  

a) de gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het 
mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats;  

b) de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij 
schriftelijk tegen ontvangstbewijs;  

c) de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de bepalingen 
opgenomen in artikel 5.2, eerste en tweede lid van dit reglement;  

d) hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten  
vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend;  

e) indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces-verbaal 
de motivatie van zijn keuze aan;  

f) hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, 
hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen 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 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 het eerstvolgende college van 
burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 8 Duur abonnement   

- 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 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 van dit 
reglement).  

- 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   
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:  

 
1) Hij/zij tijdelijk ongeschikt is om zijn/haar 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, desgevallend vergezeld van de nodige medische 
attesten, bekend gemaakt worden ten laatste 7 kalenderdagen na de kennisname van de 
ongeschiktheid en ten laatste de dag van het innemen van de standplaats. 
De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op 
het einde van de kermis op. 
 
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens 30 dagen voor het begin van de 
kermis hernieuwd worden. 

 
2) Hij/zij 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,  
- 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 van dit reglement. De opzegging gaat in onmiddellijk na 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  
De gemeente of concessionaris kan het abonnement intrekken of opschorten:  

- 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 kermisattractie of vestiging 

- hetzij omdat de titularis weigert zich te gedragen naar de onderrichtingen die hem worden 
gegeven door de personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen 
en kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn 
afgevaardigde of concessionaris. 

- hetzij omdat de titularis geen gevolg geeft aan bijkomende onderrichtingen en voorschriften 
die de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris nodig acht te geven, hetzij 
schriftelijk, hetzij ter plaatse door de bevoegde gemeenteambtenaar. 

- bij afwezigheid zonder geldige reden  
- bij niet of laattijdig betalen van de standplaatsvergoeding 
- bij overtredingen inzake verplichte openingsuren 
- bij het plaatsen van een andere kermisattractie dan aangevraagd werd of waarvoor het 

abonnement toegekend werd. 

- bij het plaatsen van de kermisattractie(s) op openbaar domein buiten de toegelaten 
opstellingsperiode 

- bij overdracht van een standplaats aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden 
bepaald in artikel 13 van dit reglement 

- hetzij omdat de titularis van de standplaats zich niet strikt houdt aan het aantal toegekende 
meters. 

- hetzij bij het aannemen van een houding door de kermisuitbater die aanstoot geeft 
- hetzij bij het niet naleven van dit reglement.  
- hetzij de gemeente of de concessionaris de standplaatsen niet ter beschikking kan stellen 

(ingevolge werken van openbaar nut, werken aan private of openbare gebouwen , andere 
manifestaties of evenementen georganiseerd door of met toelating van het gemeentebestuur, 
indien de openbare orde en veiligheid in het gedrang komen, … ) 

 
De beslissing tot schorsing of opzegging van het abonnement wordt bekend gemaakt : 

- 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  

 



Indien de gemeente de standplaatsen niet ter beschikking kan stellen, dan zal binnen de 
mogelijkheden waarover de gemeente of de concessionaris beschikt een andere standplaats worden 
gezocht of zal de kermis worden verplaatst. De tijdelijke of definitieve verplaatsing of opschorting van 
een standplaats door de gemeente of de concessionaris geeft geen recht tot schadevergoeding. 
 
In geval van definitieve opzegging van de kermis of van een deel van de standplaatsen zal de termijn 
van vooropzeg die aan de houders van de standplaatsen wordt gegeven , behalve in geval van 
dringende noodwendigheid, niet minder zijn dan één jaar. 
 
 
Artikel 12 Tijdelijke of blijvende uitsluiting 
De gemeente of de concessionaris kan elke titularis van een standplaats tijdelijk of blijvend van 

deelname aan één of meerder kermissen uitsluiten om de redenen vermeld in artikel 11 van dit 

reglement. 

 
Artikel 13 Overdracht standplaats 
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer: 

a) de houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of 
zijn vestiging(en) stopzet;  

b) de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats 
overlaten.  

 
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat  

- de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen 
overneemt;  

- de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de 
kermis (cf. artikel 3 van dit reglement).  

- de gemeente of de concessionaris vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de 
voorwaarden tot overdracht.  
 
 

Artikel 14 Inname standplaatsen  
 
14.1 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 van dit reglement) 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 aangestelde-verantwoordelijke in 
kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen 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 aanwezigheid van deze of van een persoon 
bedoeld in 5)  

7) 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.  

8) Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of 
door middel van wie ze werden toegewezen.  
 

  



14.2. 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 van dit reglement) 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 15 standplaatsenvergoeding 
De standplaatsenvergoeding wordt bepaald door het gemeentelijk retributiereglement op de 
standplaatsen van de openbare kermissen ingericht door de gemeente Willebroek. 
 
De standplaatsenvergoeding wordt berekend op de grootste afmeting van de kermisattractie en telt 
vanaf elke begonnen meter. Er wordt niet gerekend per centimeter of per halve meter. 



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

Artikel 16 Toepassingsgebied 

16.1. Op aanvraag 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 het daarvoor voorziene standaardformulier.  

 
16.2. Van uit 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 van dit reglement gevolgd.  
Tijdens de uren en dagen van onderstaande openbare kermissen is op het grondgebied van 
Willebroek geen enkel andere kermis of geen kermisattractie toegestaan op het openbaar domein: 

 Willebroek Halfvastenfoor 
 Willebroek Augustusfoor 
 Willebroek jaarmarktfoor  

 

Artikel 17 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 

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 Afdeling 1 artikel 14) kunnen 
standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.  
 
Artikel 18 duur machtiging 

De machtiging wordt door de gemeente toegekend voor een bepaalde periode 
- 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.  
 
Artikel 19 

De bepalingen van artikelen 9, 10, 11, 12 en.13 van Afdeling 1 van onderhavig reglement zijn mutatis 

mutandis van toepassing op deze afdeling  

 

 

 



AFDELING 3 ALGEMENE BEPALINGEN  

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing voor alle kermissen en kermisattracties van afdeling 1 

en afdeling 2 

Artikel 20 Opstelling en openhouden kermisinrichtingen 

- Het toekennen van een standplaats voor een kermisattractie houdt geen machtiging in voor 
het plaatsen van kermiswagens en caravans en/of woonwagens. Deze moeten geplaatst 
worden volgens de aanduidingen van de bevoegde gemeenteambtenaar.  
 

- Bij het opstellen van kermisattracties moeten kermiswagens zodra ze afgeladen zijn 
onmiddellijk het kermisterrein verlaten, wandelwegen en doorgangen inbegrepen.  
 

- Alleen wagens die noodzakelijk zijn voor de uitbating mogen op de kermisterreinen worden 
geplaatst, terwijl andere wagens geplaatst dienen te worden volgens de aanduidingen van de 
gemeente.  Alle woon-en pakwagens, caravans en andere voertuigen, zelfs die waarin leden 
van het gezin of personeel van de foorkramers  slapen, moeten op het door het 
gemeentebestuur aangeduide terrein geparkeerd worden en dit ten laatste de dag 
voorafgaand aan de opening van de foor. Indien de veiligheid niet in het gedrang komt, kan 
het gemeentebestuur een afwijking hierop toestaan en voorafgaandelijk toelating geven tot het 
plaatsen van één woonwagen/caravan aan een foornijvenaar die permanent toezicht uitoefent 
op de halfvasten-, augustus of jaarmarktfoor. Voorrang wordt gegeven aan de kermisuitbater 
die toezicht aanvraagt omwille van medische redenen voor zichzelf of inwonend familielid 
(gestaafd door medisch attest-) en/of kinderen heeft tot de leeftijd van 12 jaar. Er zijn 
maximum 2 standplaatsen in het kermisgebied. De maximumlengte voor een woonwagen of 
caravan bedraagt 8m en deze moeten opgesteld worden op de plaats aangeduid door de 
bevoegde gemeenteambtenaar. 
  

- De zonder toelating op het kermisterrein geplaatste kermisattracties en wagens worden 
ambtshalve verwijderd op risico van de kermisuitbater. De kosten worden op hem/ haar 
vertaald. 
 

- De afmetingen van de inrichting moeten juist zijn (d.w.z. inclusief kassa). Het vermeerderen 
van de diepte, om het plaatsen van een woonwagen toe te laten is verboden. Valse 
verklaringen betreffende de juiste afmetingen van het kraam kunnen de uitsluiting tot gevolg 
hebben, zonder recht tot schadeloosstelling. Kleine inrichtingen zoals klophamers, punch-en 
boksballen moeten in de inrichting zelf geplaatst worden. De kramers worden verondersteld 
de hun toegewezen plaats te kennen. De aanwezigheid van palen, draden enz., voor, achter 
of boven hun inrichting geeft geen recht op schadevergoeding 
 

- Het gemeentebestuur beschikt vrij over elke standplaats die de kermisuitbater overgedragen 
heeft aan derden of een dag voor de opening van de kermis niet in gebruik genomen heeft. In 
dit geval blijft het standgeld volledig verschuldigd en kan de kermisuitbater geen 
schadeloosstelling van het gemeentebestuur eisen. 
 

- Het is verboden de huurder of attractie, zoals bepaald in het abonnement of bij toekenning 
van de plaats zonder toelating van het gemeentebestuur te veranderen of een toegewezen 
plaats door te verkopen. 
 

- Elke kermisuitbater beschikt enkel over zijn, in voorkomend geval op de grond aangeduide, 
toegewezen standplaats. Het is niet toegelaten de maximum afmetingen te overschrijden. 
 

- Het is verboden kermisattracties en/of onderdelen ervan op gelijk welke wijze met de grond te 
verankeren, noch vast te hechten aan afsluitingen, bomen, lichtinstallaties, verkeerstekens, …   
 

- Bij beschadiging van het openbaar domein (groenstructuren, stoepbanden, voetpaden, ….) 
dient de in gebreke gestelde kermisuitbater een bedrag te betalen gebaseerd op de kostprijs 
van het herstelwerk, berekend op basis van het loon van de gepresteerde werkuren, het 
gebruikte materiaal en de vervoerskosten, indien het klaarblijkelijk bewezen is dat de 
beschadigingen te wijten is aan een fout of tekortkoming van de kermisuitbater. 



 

- Aggregaten/aggregaatwagens, onmisbaar voor de exploitatie van de kermisattractie, moeten 
zo dicht mogelijk tegen de kermisattractie worden opgesteld. 
 

- In geval van onderbreking van elektrische stroom wegens beperking van het stroomverbruik of 
defect aan de leiding, is het gemeentebestuur niet aansprakelijk. 
 

- Er is geen recht tot schadevergoeding wanneer het innemen van de kermisplaats of het 
uitoefenen van de kermisactiviteit verhinderd wordt door redenen die vreemd zijn aan het 
bestuur. 

 

Artikel 21 voorwaarden inzake veiligheid 

21.1 beveiliging tegen risico’s 

- elke kermisuitbater bezorgt de gemeente of concessionaris uiterlijk 1 maand vóór de kermis 
een kopie van alle geldige keuringsattesten (=technische keuring, keuring gas/ elektrische 
installatie, brandblusapparaat) en verzekeringspolissen burgerlijke aansprakelijkheid en brand 
en ontploffing. Kermisattracties met voortbeweging van personen via een niet menselijke 
energiebron bezorgen de kermisverantwoordelijke uiterlijk 1 dag voor de start van de kermis 
een opstellingsinspectie. Indien de attesten niet tijdig kunnen voorgelegd worden, dan vervalt 
het recht op een standplaats en/of kan er een exploitatieverbod uitgevaardigd worden. 
 

- kermiskramen met uithangborden, uitspringende en openslaande luiken of zeilen, mogen 
geen hinder veroorzaken voor het verkeer of het publiek.  De hinderende delen moeten 
verwijderd worden. 
 

- De kermisuitbaters moeten alle veiligheidsmaatregelen nemen die nodig zijn om ongevallen te 
voorkomen. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade die aan 
inrichtingen en/of derden berokkend worden door de kermisattracties, de kermisuitbaters of 
hun personeel, zowel binnen de inrichting als op de openbare weg. 
 

- De kermisuitbaters zijn verplicht zich te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid inzake 
ongevallen en risico’s van brand en burenverhaal. 
 

- Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden bij conflicten tussen 
kermisuitbaters. 
 

- Het gemeentebestuur neemt geen bewaking op zich van kermisattracties en kermiswagens 
die op het kermis- of parkeerterrein staan. Het gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk 
voor de beschadiging, diefstal, verlies van de in kermisattracties en kermiswagens geborgen 
of tentoongestelde zaken. 
 

- De aansluitingen op de elektriciteitskasten mogen enkel onder spanning indien de installaties 

conform de AREI reglementeringen zijn. Bij controle door de afgevaardigde van het 

gemeentebestuur of brandweer dient steeds een positief keuringsattest van een bevoegd 

organisme te worden voorgelegd. Dit keuringsattest mag niet ouder zijn dan 1 jaar. 

 

- Iedere kermisuitbater is verantwoordelijk vanaf zijn attractie, kermis-of woonwagen/caravan tot 

aan de elektriciteitskast.  

 

- De kermisuitbaters moeten op de openingsdag van de kermis in hun instelling aanwezig zijn 
om in geval van controle de afgevaardigde, gelast met het toezicht, te ontvangen en deze alle 
inlichtingen over de inrichting te kunnen verschaffen.  De kermisuitbaters moeten in orde zijn 
met alle veiligheidsvoorschriften en de betrokken attesten hiervan op eerste verzoek 
voorleggen. Door het feit van de opstelling van de inrichting geeft hij de verzekering in orde te 
zijn. Indien de attesten niet kunnen voorgelegd worden, dan kan door de burgemeester, zijn 
afgevaardigde of de concessionaris een exploitatieverbod opgelegd worden. 
 



- De kermisuitbater of zijn aangestelden moeten onmiddellijk de politie verwittigen van elk 
ongeval dat voorvalt op zijn standplaats. In de kassa van elke kermisattractie moet een 
Nederlandstalige noodprocedure aanwezig zijn, zodat bij eventuele mankementen direct kan 
ingegrepen worden. De stopzetting van de exploitatie van een kermisattractie, na een 
ongeval, kan bevolen worden door de bevoegde overheid als veiligheidsmaatregel of voor om 
het even welke andere reden. 
 

21.2 brandveiligheid  

- Iedere kermisattractie / vestiging in kermisgastronomie moet beschikken over een 
poederblusapparaat met een minimum inhoud van 6kg ABC-poeder of gelijkwaardig (=zelfde 
bluseenheid).  In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.  
De kermisuitbater moet op eenvoudige vraag steeds een keuringsbewijs van een erkend 
organisme kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 1 jaar.   
De blusmiddelen moeten bedrijfsklaar zijn, op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare 
plaats opgesteld worden en duidelijk worden gesignaleerd door middel van de juiste 
pictogrammen. De medewerkers die een taak hebben in of nabij de tijdelijke inrichting moeten 
de blusmiddelen kunnen gebruiken en moeten ingrijpen bij het minste gevaar. 
 

- Kermisuitbaters die ter plaatse warme gerechten bereiden moeten bijkomend beschikken over 
een branddeken op een gemakkelijke bereikbare plaats. 
 

- Bij gebruik van kooktoestellen, frituren, gasinstallaties dient voldaan te worden aan alle 
geldende reglementeringen en veiligheidsvoorschriften. 
Daarnaast dient er een veiligheidsperimeter van1,5 meter te zijn tussen het toestel en het 

publiek. Voor alle in dit punt voornoemde toestellen die gebruikt worden, moet de 

kermisuitbater een keuringsbewijs dat niet ouder is dan 1 jaar, van een officieel erkende 

keuringsinstantie zowel vooraf als ter plaatse kunnen voorleggen. 

 

- Indien men gebruik maakt van gasflessen dienen deze op een stabiele en vuurvaste 
ondergrond opgesteld te worden, waarbij voorzorgen zijn genomen tegen het omvallen, dit 
evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. 
De plaats waar gasflessen opgesteld zijn bevindt zich in openlucht op hetzelfde niveau als de 
directe omgeving, niet bij kelderopeningen, putten en dergelijke. De gasflessen moeten 
afgeschermd zijn door een kast die aan twee, tegenover elkaar gelegen zijden open is, zodat 
een natuurlijke ventilatie steeds gewaarborgd blijft en het gevaar op ingesloten gasmengsels 
uitgesloten is. 
Nabij de gasopslag moet minimum één poederblusapparaat voorzien zijn met een  
minimale inhoud van 6 kg ABC-poeder of gelijkwaardig (= zelfde bluseenheid) conform  
S21EN3; dit toestel moet jaarlijks gekeurd worden door een erkend organisme.  
 

 De burgemeester kan altijd bijkomende veiligheidsvoorschriften opleggen. 
 

 Brandweerlieden belast met de brandveiligheid en de controle hierop hebben steeds toegang 
tot de kermisattracties 
 

- Het is iedere kermisuitbater verboden enige vorm van explosieven en vuurwerk als prijs te 
geven, te verkopen of op te slaan in de kermisattractie, wagen en/of caravan/woonwagen. 
 

21.3 controle 
 

- Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen een technische controle en 
controle inzake brandveiligheid uit te voeren op de donderdag of vrijdag vóór de opening van 
de kermis. De kermisuitbaters worden minstens 3 weken vooraf van deze beslissing 
schriftelijk op de hoogte gebracht. Ze moeten die dag op het vermelde uur aanwezig zijn in 
hun kermisattractie. De kermisuitbaters moeten de gemeenteafgevaardigde alle inlichtingen 
nopens hun kermiskraam kunnen verschaffen en dit kermiskraam aan alle proefnemingen 
onderwerpen.   
 
Kermisuitbaters die op deze dag en uur niet aanwezig zijn in hun kermiskraam of waarvan 
inrichtingen niet in regel worden bevonden, ontvangen een tweede controlebezoek.  



In dit geval kunnen de bijkomende kosten die een dergelijk tweede bezoek meebrengt , 
verhaald worden op de kermisuitbater.  Deze kosten worden vastgelegd door het college.  
Zo ook bij de tweede controle zou blijken dat de inrichting niet voldoet aan de gestelde eisen, 
wordt dit beschouwd als een inbreuk op de algemene voorwaarden op de kermissen. 
 

Indien het resultaat van de onder vorig aangehaalde inspectie ongunstig is, kan een 
exploitatieverbod uitgevaardigd worden voor de betrokken attracties.  
Al dan niet uitvoering van deze inspectie kan in geen geval met zich meebrengen dat de 
gemeente verantwoordelijk gesteld wordt bij om het even welk ongeval of schade veroorzaakt 
door het verblijf op de exploitatie van het kermiskraam. 
 

- alle kermisattracties dienen te voldoen aan het KB van 18 juni 2003 en latere aanpassingen, 
betreffende de uitbating van kermistoestellen. 
Indien de burgemeester, zijn afgevaardigde of concessionaris vaststelt dat om technische 
redenen de veiligheid van de gebruikers van een kermisattractie of van de omstaanders niet 
gewaarborgd is, kan de attractie gesloten worden voor de verdere duur van de kermis of tot 
na de degelijke herstelling van de vastgestelde gebreken. Indien nodig blijkt zal de 
kermisuitbater op het eerste verzoek van de burgemeester, zijn afgevaardigde of 
concessionaris de nodige herstellingen of verbetering aanbrengen. Het college van 
burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om, indien nodig, steeds aanvullende 
voorwaarden op te leggen. 
 

 Elke inrichting mag te allen tijde door de politie en/of de toezichthoudende ambtenaar  
worden gecontroleerd. Deze controle zal in principe slechts worden uitgevoerd tijdens de uren 
waarop de inrichting voor het publiek is opengesteld of na afspraak met de verantwoordelijke  
uitbater. 
 

 
 
Artikel 22 voorwaarden inzake milieu / omgeving 

- Vanaf het moment van oprijden tot aan het vertrek dienen de kermisattracties/ vestigingen 
zich in goede, veilige en hygiënische toestand te bevinden. 
Elke kermisuitbater neemt de gepaste maatregelen om de hem toegewezen standplaats en 
nabije omgeving zuiver te houden en achter te laten. De foorreizigers staan zelf in voor het 
verzamelen, bewaren en afvoeren van hun afval en neemt de nodige maatregelen om te 
voorkomen dat het voetpad/openbaar domein bevuild wordt door oliën en vetten. 
De kermisuitbaters moeten hun standplaats volledig reinigen en nemen hun afval en 
verpakkingsmateriaal, … mee.  Men moet de standplaats opleveren zoals men hem heeft 
aangetroffen. Het niet naleven van deze maatregel zal beschouwd worden als sluikstorten. 
De standhouder mag de standplaats/ openbaar domein evenmin beschadigen. 
 

- Kermisuitbaters die eten, drinken of verpakte goederen aan het publiek aanbieden of ter 
beschikking stellen, voorzien voldoende afvalbakken in de onmiddellijke nabijheid van hun 
kraam. 
 

- Het afvalwater alsmede het afval van de chemische toiletten van de caravans en/of 
woonwagens en kermisattracties dient steeds afgevoerd te worden in de aangeduide 
straatkolken. Het is verboden lozingsdarmen naar de straatkolken te leggen tijdens de 
openingsuren van de kermis. Het is verboden te lozen op het plein en/of de straat. Het is 
verboden vetten, oliën, vaste huishoudelijke afvalstoffen en dergelijke te lozen op straat of in 
de riolering te laten uitlopen. 
 

- Er wordt enkel muziek toegelaten wanneer de inrichting effectief in exploitatie is. 

 

- De kermisattracties/ uitbaters dienen zich te houden aan de wettelijke geluidsnormen. Het is 
niet toegelaten om elektronische versterkte muziek te spelen die luider is dan 85 dB (A). 
 



- Vanaf 22u moet het muziekniveau geleidelijk aan dalen tot een aangenaam 
achtergrondniveau waarbij geen hinder veroorzaakt wordt voor omwonenden. 
Het gebruik van meertonige sirenes, microfoons en claxons is na 22u verboden. 
 
Wanneer na controle/ klacht blijkt dat er geluidshinder is voor omwonenden dan kan de 
toezichthoudende politieambtenaar bijkomende beperkende maatregelen opleggen, zowel wat 
het maximum geluidsniveau als de duur van de hinderlijke activiteit betreft. 
De burgemeester, zijn afgevaardigde of concessionaris kan, in geval van klachten en na 
vaststelling van overschrijding van de maximaal toegelaten geluidsniveaus, ten allen tijde het 
gebruik van storende geluidsbronnen verbieden. Zonodig kan de burgemeester, zijn 
afgevaardigde of de concessionaris overgaan tot sluiting van de inrichting, zonder dat dit 
aanleiding kan geven tot de teruggave van het standgeld of tot het bekomen van een 
schadevergoeding en onverminderd het recht van het gemeentebestuur vergoeding te 
vorderen voor de geleden schade. 
 

 

Artikel 23 voorwaarden inzake aanduiding der tarieven 

Bij elke kermisattractie dient het tarief in het Nederlands aangeduid te worden. Deze tariefaanduiding 
moet duidelijk zichtbaar en ondubbelzinnig zijn. Ze moet op een goed zichtbare voor het publiek 
leesbare plaats worden aangebracht. 
 

Artikel 24 verbodsbepalingen 

- Het is verboden tickets op de openbare weg te verkopen. Tickets moeten in de inrichting zelf 
uitgereikt worden. 

- Kermisuitbaters mogen onder geen voorwendsel of onder welke vorm ook, parade maken, 
goocheltoeren uitvoeren of andere voorstellingen geven buiten hun inrichting, waardoor ze 
voor de omstaande kermisattracties of omwonenden last en/of schade veroorzaken 

- Reclame voor de kermisattractie is enkel toegelaten op of in de kermisattractie 
- Het vermelden van de waarschuwing “gebruik op eigen risico” of “ wij zijn niet verantwoordelijk 

voor gebeurlijke ongevallen” of elke andere gelijkaardige vermelding is verboden. 

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

- kennelijk dronken personen tot de inrichting toe te laten; 
- Sterke dranken te verkopen / als prijs te geven. 

 



AFDELING 4 ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP PRIVÉ TERREIN 
 

Artikel 25 op aanvraag van een 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 in kermisgastronomie 
met bedienen aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente 
 
Artikel 26  van uit 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. 
 
Artikel 27 op vraag van de eigenaar van de gronden 

Eenieder die een kermis wil organiseren op zijn privé-grond en die verklaart dat hij zorgt voor de 
inrichting van de kermis met meer dan drie kermisattracties of vestigingen van kermisgastronomie met 
bediening aan tafel, kan de aanvragen van de foornijveraars bundelen tot één aanvraag. Hierbij dient 
hij tevens te verklaren at hij zal instaan voor de controle van de kermisuitbaters. 

 

AFDELING 5 CONTROLE EN INWERKINGTREDING 

Artikel 28  

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 Afdeling 1, artikel 
3 van dit reglement te controleren .  
 
Artikel 29 In werking treden reglement  

Dit nieuwe reglement vervangt alle vorige reglementen en beslissingen met in het bijzonder het 
gemeentelijk reglement van 24 juni 2008 m.b.t. de kermisactiviteiten op de openbare kermissen. 
Dit nieuwe reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de Vlaamse 
minister van Economie Philippe Muyters – t.a.v. Agentschap Ondernemen - Koning Albert II-laan 35 
bus 12 - 1030 Brussel of reglementen@vlaoi.be en treedt in werking op 1 januari 2017. 
 


