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Kermissen 
 

Politiereglement

Hoofdstuk 1 — Plaats en tijdstip. 
 
Artikel 1. 
De kermissen worden jaarlijks gehouden op volgende 
tijdstippen: 
1° Maart kermis: zondag en maandag het dichtst bij 
vijfentwintig maart, op het gemeenteplein; 
2° Mei kermis: de eerste zondag en maandag van de 
maand mei, op het gemeenteplein; 
3° Kermis Ter Muilen: de eerste zondag en maandag 
van de maand juli, in de Muilenstraat; 
4° Kermis Impegem: de eenentwintigste van de maand 
juli, in de Denderstraat en de Driesstraat; 
5° Kermis Half Oogst: zondag en maandag het dichtst 
bij vijftien augustus, op het gemeenteplein; 
6° Kermis Warande: het eerste weekend na vijftien 
augustus, in de Warandestraat; 
7° Kermis Opperstraat: het eerste weekend van de 
maand oktober, in de Opperstraat. 
 
Hoofdstuk 2 — Standplaatsen. 
 
Artikel 2. 
De geïnteresseerde foorkramer richt zijn aanvraag voor 
een standplaats schriftelijk aan het college van burge-
meester en schepenen, uiterlijk een maand voorafgaand 
aan de start van de kermis. 
 
Om geldig te zijn moet de aanvraag de volgende gege-
vens bevatten: 
1° de naam, voornaam en woonplaats van de aanvrager; 
2° wanneer het om een vennootschap gaat, de handels-
naam of benaming, de rechtsvorm en de maatschappe-
lijke zetel; 
3° het soort attractie; 
4° een duidelijke vermelding van de kermis(sen) 
waarvoor de aanvraag geldt; 
5° de gewenste duur van het abonnement; 
6° de benaming en afmetingen van de foorinstallatie, 
eventuele uitsprongen, afzonderlijke kassa’s en stroom-
leveringwagens inbegrepen; 
7° de juiste operationele afmetingen van de begelei-
dende wagens en de woonwagens. 
 
Bij de aanvraag moet een kopie worden gevoegd van: 

1° de inschrijving in het handelsregister; 
2° een foto, indien het om een nieuwe attractie gaat; 
3° een kopie van het verzekeringsattest; 
[4° een kopie van de resultaten van de risicoanalyse en 
de op basis daarvan vastgestelde preventiemaatregelen;] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2004-05-27] 
5° […] 
[Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 2004-05-27] 
 
De betrokken eigenaar van de attractie of zijn gemach-
tigde ondertekent de aanvraag. 
 
 
Artikel 3. 
De standplaatsen worden toegewezen door het college 
van burgemeester en schepenen. 
Het college van burgemeester en schepenen kan de 
standplaatsen die het voorwerp zijn van een abonnement 
per kermis toekennen voor een periode van een jaar, 
drie jaar of vijf jaar. 
 
Artikel 4. 
Het college van burgemeester en schepenen kan een 
standplaats weigeren omwille van de aard van de 
attractie wegens mogelijke verstoring van de openbare 
orde en goede zeden. 
 
Artikel 5. 
Het college van burgemeester en schepenen kan de duur 
van een lopend abonnement inkorten, op grond van een 
gemotiveerde beslissing, nadat de standplaatshouder 
werd gehoord, die zich hierbij kan laten bijstaan door 
een derde naar keuze. 
 
Artikel 6. 
Het college van burgemeester en schepenen kan een 
einde stellen aan het abonnement voor een standplaats 
wanneer de standplaatshouder zich niet houdt aan de 
bepalingen van dit reglement of de goede gang van 
zaken blijft storen, ondanks twee opeenvolgende schrif-
telijke aanmaningen. 
 
Artikel 7. 
Aan de standplaatshouder kan de toelating worden 
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verleend om met een nieuwe attractie de standplaats in 
te nemen, indien er voldoende aanwijzingen zijn dat 
deze attractie bijdraagt tot vernieuwing, verfraaiing en 
aantrekkelijkheid van de kermis. 
 
Artikel 8. 
Indien een foorkramer een plaats wenst in te nemen op 
privé-terrein, vraagt hij hiervoor de toelating aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 9. 
Het gemeentebestuur stelt voor elke kermis een plaat-
singsplan op van de attracties. 
 
Hoofdstuk 3 – Overlaten van kermisattracties. 
 
Artikel 10. 
Bij het overlaten van een inrichting aan een bloed- of 
aanverwant in de eerste of tweede graad gaan de stand-
plaatsrechten over naar de nieuwe uitbater. 
 
Artikel 11. 
Bij verkoop van een inrichting aan een derde komt de 
standplaats vrij ter beschikking van het gemeentebe-
stuur, zonder dat er voor de vergunninghouder enig 
recht ontstaat op schadevergoeding. 
 
Hoofdstuk 4 — Betaling standplaatsvergoeding. 
 
Artikel 12. 
De houders van een standplaats betalen een standplaats-
vergoeding overeenkomstig het gemeentelijk belasting-
reglement. 
De betalingen van de standrechten gebeuren door 
overschrijving op rekening van het gemeentebestuur. 
Het verschuldigde bedrag wordt minstens een week 
vooruit betaald. 
 
Artikel 13. 
Niet tijdig betalen van het standrecht heeft van rechts-
wege en zonder aanmaning het einde van het abonne-
ment tot gevolg. Dit wordt per aangetekende brief 
meegedeeld aan de betrokkene. 
 
Artikel 14. 
Het bewijs van betaling geldt als plaatsbewijs. Bij de 
inname van de standplaats moet dit bewijs voorgelegd 
worden. 
 
Hoofdstuk 5 – Innemen van de standplaatsen. 
 
Artikel 15. 
[§ 1. Bij kermis Opperstraat mogen de foorkramers 
hun standplaats pas innemen woensdag voorafgaand aan 
de kermis, vanaf 19.00 uur. De standplaatsen op het 
parkeerterrein achter de Sint-Niklaaskerk mogen inge-
nomen worden dinsdag voorafgaand aan de kermis, 
vanaf 18.00 uur. 
De foorkramers moeten hun standplaats verlaten uiter-
lijk op woensdagavond 24.00 uur volgend op de ker-
mis.] 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2005-09-29] 
 
[§ 2. Bij de overige kermissen mogen de foorkramers 
hun standplaats pas innemen [[donderdag]] voorafgaand 
aan de kermis, vanaf 12.00 uur. 
De foorkramers moeten hun standplaats verlaten uiter-
lijk op maandagmiddag 12.00 uur volgend op de ker-
mis.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2004-05-27] 
[[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2004-09-23]] 
 
Artikel 16. 
§ 1. Geen standplaats mag ingenomen worden zonder 
voorafgaande vergunning van het college van burge-
meester en schepenen en zonder voorafgaande betaling 
van het standrecht. 
 
§ 2. De standplaatshouder mag geen andere plaats 
innemen dan de toegewezen standplaats. 
 
§ 3. De standplaatshouder mag zijn standplaats, noch 
geheel, noch gedeeltelijk afstaan aan een andere foor-
kramer of met anderen wisselen, tenzij hij hiervoor 
schriftelijk toelating heeft gekregen van het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 17. 
§ 1. De standplaatshouder moet zich vooraf verge-
wissen of hij zijn attractie kan opstellen zonder schade 
te berokkenen. 
 
§ 2. Het is verboden de wegbedekking van de open-
bare weg, stoepen of parkeerterreinen te beschadigen. 
De attracties mogen niet worden vastgehecht aan de 
weg, bomen, verlichtingspalen of verkeerstekens. 
 
[§ 3. Kermistoestellen die niet in overeenstemming 
zijn met de bepalingen van het koninklijk besluit van 
2003-06-18 betreffende de uitbating van kermistoestel-
len, mogen niet worden opgesteld.] 
[Aldus ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 
2004-05-27] 
 
[§ 4. De uitbater moet op verzoek van het gemeente-
bestuur kunnen aantonen dat de opstellingsinspecties, de 
onderhoudsinspecties en het periodiek nazicht op 
correcte wijze werden uitgevoerd.] 
[Aldus ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 
2004-05-27] 
 
Artikel 18. 
Onmiddellijk na de opstelling van de attractie worden 
alle vrachtwagens, die niet noodzakelijk zijn voor de 
exploitatie van de attractie, van het kermisterrein ver-
wijderd en geplaatst op het parkeerterrein van het 
gemeentelijk sportcentrum. 
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Artikel 19. 
De woonwagens mogen alleen worden opgesteld op de 
plaats aangeduid door de politie. 
 
Artikel 20. 
De standplaatshouder die zijn standplaats niet bezet, 
moet het college van burgemeester en schepenen vooraf 
verwittigen. 
Indien de standplaatshouder dit nagelaten heeft, kan het 
college van burgemeester en schepenen een einde 
stellen aan het abonnement voor de standplaats. 
 
Artikel 21. 
§ 1. De standplaatsen die 's ochtends van de dag voor 
de opening van de kermis niet ingenomen zijn, komen 
opnieuw vrij ter beschikking van het gemeentebestuur, 
die de plaats kan toewijzen aan iemand anders. 
De vergunninghouder heeft geen recht op schadever-
goeding of terugbetaling van de betaalde standrechten. 
 
§ 2. In ernstige gevallen kan het college van burge-
meester en schepenen na zorgvuldig onderzoek een 
andersluidende beslissing treffen. 
 
Hoofdstuk 6 — Exploitatie tijdens de kermis. 
 
Artikel 22. 
[Het is verboden tijdens de kermis sterke dranken te 
schenken of te verkopen. Het is eveneens verboden 
sterke dranken bij zich te hebben. 
Dit verbod geldt op het traject van de kermis vanaf 
18.00 de dag voor de kermis tot 08.00 uur de dag na de 
kermis. 
Onder sterke drank wordt verstaan: drank zoals bepaald 
in artikel 16 van de wet van 1998-01-07 betreffende de 
structuur en de tarieven van de accijnsrechten op alco-
hol en op alcoholhoudende drank.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2005-09-29] 
 
Artikel 23. 
§ 1. Aan elke inrichting moet goed zichtbaar een bord 
aangebracht zijn met vermelding van de naam en adres 
van de verantwoordelijke, het telefoonnummer en het 
nummer van het handelsregister. 
 
§ 2. Aan elke inrichting moeten de prijzen goed 
zichtbaar aangebracht zijn. 
 
Artikel 24. 
§ 1. De uitbater houdt zijn inrichting en de directe 
omgeving vrij van afval. 
 
§ 2. Aan elke inrichting moeten voldoende afvalreci-
piënten geplaatst zijn, duidelijk zichtbaar en goed 
bereikbaar. 
 
§ 3. Aan het einde van de kermis plaatsen de uitbaters 
het afval in plastic zakken op een centrale plaats. Het 
gemeentebestuur zorgt voor de inzameling van het 
afval. 

 
Artikel 25. 
De intensiteit van de geluidsinstallaties moet geregeld 
worden volgens de instructies van de politie of de 
bevoegde dienst. De luidsprekers moeten naar de grond 
gericht zijn. 
 
Artikel 26. 
§ 1. Het is verboden voorstellingen te geven of 
attracties uit te baten die rechtstreeks of onrechtstreeks 
aanleiding geven tot enige verstoring van de openbare 
orde, rust, veiligheid of gezondheid. 
 
§ 2. Indien de openbare orde, rust, veiligheid of 
gezondheid verstoord wordt, kan de burgemeester de 
onmiddellijke sluiting bevelen van de attractie. De 
uitbater heeft geen recht op schadevergoeding. 
 
Artikel 27. 
De uitbater moet beschikken over een geldig keuringsat-
test voor zijn attractie. Hij blijft verantwoordelijk voor 
alle mogelijke tekortkomingen aan zijn installatie. 
 
Artikel 28. 
De leidingen die het afvalwater afvoeren van de woon-
wagens, moeten in de riolering uitmonden en mogen 
geen hinder vormen voor de kermisbezoekers. 
 
Artikel 29. 
De honden van de uitbaters moeten aangelijnd zijn. 
 
Hoofdstuk 7 — Brandpreventie. 
 
Artikel 30. 
De attracties moeten zo opgesteld worden dat in geval 
van nood of gevaar hulp kan geboden worden. De 
rijweg van de openbare weg moet over een breedte van 
ten minste drie meter vrij blijven, met een permanent 
vrije hoogte van minimum vier meter. 
Tussen de gebouwen en de achterzijde van de attracties 
moet steeds een doorgang met een minimum breedte 
van een meter vrij blijven. 
 
Artikel 31. 
Het is verboden attracties te plaatsen op een afstand van 
minder dan een meter van bovengrondse of ondergrond-
se hydranten. 
 
Artikel 32. 
§ 1. De foorkramers moeten alle voorzorgsmaatrege-
len treffen om brandgevaar te vermijden en de veilig-
heid van de gebruikers en de toeschouwers te waarbor-
gen. 
 
§ 2. Zij zijn verplicht een brandverzekering af te 
sluiten om eventuele schade aan derden te vergoeden. 
 
Artikel 33. 
In elke kermisattractie moet een bluseenheid per 150 m² 
of deel van 150 m² aanwezig zijn met een minimum van 
twee toestellen. 
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Artikel 34. 
Alleen kook-, bak-, of braadtoestellen en verwarmings-
toestellen op elektriciteit of gas zijn toegelaten. 
Een barbecue of een afgeschermd verwarmingstoestel 
mag ook werken met vaste brandstoffen. 
 
Artikel 35. 
§ 1. Elk kraam of elke stand met een kook-, bak-, of 
braadtoestel moet in het bezit zijn van een blustoestel 
met een capaciteit van minimum een bluseenheid. 
Het toestel moet op een goed zichtbare en gemakkelijk 
bereikbare plaats opgehangen worden. 
 
§ 2. Frituren moeten bijkomend beschikken over een 
branddeken. Dit deken moet op een goed zichtbare en 
gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden, 
maar niet in de directe omgeving van de vuren. 
 
Artikel 36. 
In functie van de risico's kan de brandweerdienst bijko-
mende blusmiddelen eisen. 
 
Artikel 37. 
De gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende 
reglementering en aan de regels van goed vakmanschap. 
Gasflessen moeten op een veilige manier opgesteld 
worden, zodat ze onder andere tegen omvallen be-
schermd zijn. 
Ze mogen de doorgangen niet belemmeren. 
 
Artikel 38. 
De elektrische installaties moeten voldoen aan de 
geldende reglementering en aan de regels van goed 
vakmanschap. 

De uitbater moet beschikken over een positief verslag 
van keuring van zijn elektrische installaties. Dit verslag 
moet opgesteld zijn door een externe dienst voor techni-
sche controle, en mag niet ouder zijn dan vijf jaar. 
 
Artikel 39. 
Ballonnen met brandbaar gas zijn verboden. 
 
Hoofdstuk 8 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 40. 
Het gemeenteraadsbesluit van 1989-01-23 houdende 
reglement aangaande de data der feestelijkheden en 
kermissen in de gemeente, wordt opgeheven. 
 
Artikel 41. 
[De overtreders van de bepalingen van dit reglement 
worden bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 250 euro, onverminderd de ambtshalve 
getroffen maatregelen. 
Indien de overtreder minderjarig is en de volle leeftijd 
van 16 jaar heeft bereikt op het tijdstip van de feiten, is 
de maximum geldboete 125 euro. 
Dezelfde straf geldt ook voor het niet naleven door de 
vergunninghouder van de voorwaarden opgelegd in de 
vergunning.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2005-09-29] 
 
Artikel 42. 
[…] 
 
Artikel 43. 
[…] 

 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2004-01-22 

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2004-05-27 
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2005-09-29 

 


