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GEMEENTELIJK REGLEMENT KERMISSEN 
 __________________________________________________________________________________ 

Inleiding 

Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen: 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40,  

 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en 

de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006 

en van 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald 

artikel 8 tot en met 10, 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en 

organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie meer 

bepaald artikel 8 tot en met 24, 

 

Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van 

ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij 

gemeentelijk reglement, 

 

Overwegende dat volgens artikel 9 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van 

ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en 

kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement, 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

 
De gemeenteraad, 

Met 12 stemmen voor en 5 onthoudingen. 
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AFDELING 1: INLEIDENDE BEPALINGEN 
 __________________________________________________________________________________ 

 

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder (wet art. 1 

5°, art. 2 §2): 

• Kermis: als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand 

toegelaten door het lokaal bestuur 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. 

• Kermisactiviteit: 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. 

• Openbaar domein: de openbare weg en gelijkgestelde plaatsen. Overeenkomstig artikel 

4 §1 van de wet worden op de openbare weg volgende plaatsen met de openbare weg 

gelijkgesteld: parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, winkelgalerijen, stations-, 

luchthaven- en metrohallen en de verkoopplaatsen op kermissen en jaarmarkten. 

• Private plaatsen: privékermissen, plaatsen grenzend aan de openbare weg, 

commerciële parkeerplaatsen. 

AFDELING 2: ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE 

ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN 
 __________________________________________________________________________________ 

 

Artikel 2. Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2) 

Het lokaal bestuur richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen (3) in: 

1. Zomerkermis 

Jaarlijks, 14 dagen na Pinksteren 

Gemeenteplein 

woensdag: aankomst tussen 9 en 10 uur + opstellen; 

donderdag: opstellen; 

vrijdag: 16 tot 20 uur; 

zaterdag: 14.30 tot 20 uur; 

zondag: 14.30 tot 20 uur; 

maandag: 16 tot 20 uur; 

dinsdag: 16 tot 20 uur; 

woensdag: 14.30 tot 20 uur; 

woensdag: vertrek (na 20 uur); 

donderdag: Gemeenteplein vrij. 

 

2. Druivenkermis 

Jaarlijks, derde weekend van september 

Gemeenteplein 

woensdag: aankomst tussen 9 en 10 uur + opstellen; 

donderdag: opstellen; 

vrijdag: 16 tot 20 uur; 

zaterdag: 14.30 tot 20 uur; 

zondag: 14.30 tot 20 uur; 

maandag: 16 tot 20 uur; 

dinsdag: 16 tot 20 uur; 
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dinsdag: vertrek (na 20 uur); 

woensdag: Gemeenteplein vrij (behalve frituur). 

 

3. Winterkermis 

De weekends voor en na de feestdag van Sint-Clemens, patroonheilige van de 

Hoeilaartse parochie (2 weekends). 

Gemeenteplein 

woensdag: aankomst tussen 9 en 10 uur + opstellen; 

donderdag: opstellen; 

vrijdag: 16 tot 20 uur; 

zaterdag: 14.30 tot 20 uur; 

zondag: 14.30 tot 20 uur; 

maandag: 16 tot 20 uur; 

dinsdag: 16 tot 20 uur; 

woensdag: 14.30 tot 20 uur; 

donderdag: 16 tot 20 uur; 

vrijdag: 16 tot 20 uur; 

zaterdag: 14.30 tot 20 uur; 

zondag: 14.30 tot 20 uur; 

zondag: vertrek (na 20 uur); 

maandag: Gemeenteplein vrij. 

 

Het plan van de standplaatsen kan opgevraagd worden via e-mail naar 

lokaleeconomie@hoeilaart.be of telefonisch op 02 658 28 57. 

 

De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet 

langer bezet worden dan gedurende de periodes vermeld in dit artikel. 

 

De openingsuren die hierboven staan omschreven zijn de openingsuren waarop de kermis 

minimaal dient geopend te zijn. De kermiskramers mogen zelf kiezen om deze 

openingsuren uit te breiden, binnen de bepalingen van het politiereglement. 

 

De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen volgende 

bevoegdheden toe: 

- de kermissen in te delen en wijzigingen op te nemen; 

- de data van de kermissen te bepalen; 

- voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik te bepalen; 

- de standplaatsen tijdelijk of permanent te verplaatsen of herschikken telkens wanneer 

dit aangewezen is; 

- de specialisatie voor een standplaats te bepalen en de diversiteit op de kermis te 

bewaken; 

- wijzigingen aan te brengen aan het Gemeenteplein; 

- standplaatsen vacant te verklaren en toe te wijzen; 

- standplaatsen op te heffen; 

- abonnementen toe te wijzen, te schorsen, op te zeggen; 

- tuchtmaatregelen op te leggen. 

 

Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties of 

private kermissen. Ze dienen dan ook niet aan het kermisplan en de 

toewijzingsmodaliteiten van dit reglement te voldoen. 
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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 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 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. 

 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per 

onderneming beperkt tot twee. 

 

Artikel 4. Verhouding abonnement – losse standplaatsen (KB art. 8 9 §1) 

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 eenzelfde 

standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende 

jaren.  

 

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. 
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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 bekend maken door een publicatie van een kennisgeving. 

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het 

gemeentelijk infobord, via de website (www.hoeilaart.be) en via de gemeentelijke 

Facebookpagina (www.facebook.com/gemeentehoeilaart). 

 

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften (nader bepaald in artikel 14, 

eerste lid van het KB van 24 september 2006) en binnen de termijn voorzien in de 

kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet 

weerhouden.  

 

De kandidaturen kunnen ingediend worden: 

- per e-mail naar lokaleeconomie@hoeilaart.be; 

- per post, waarbij de datum van de poststempel geldt als indieningsdatum; 

- per aangetekende zending. 

 

Elk schrijven dient gericht te zijn aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. 

de afdeling Vrije Tijd, Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart of 

lokaleeconomie@hoeilaart.be. 

 

5.2 Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15) 

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt het lokaal bestuur 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 (KB art. 15 §5) 

Het lokaal bestuur deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als 

aan elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee: 

- hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; 

- hetzij door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;  

- hetzij per e-mail met ontvangstbewijs. 
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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 (verwijzing naar retributiereglement); 

i. desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht. 

 

Overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 art. 11.2 kan dit register steeds 

geraadpleegd worden. 

 

Artikel 7. Spoedprocedure (KB artikel 17) 

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: 

1. het lokaal bestuur raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de 

mate van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; 

2. de kandidaturen worden ingediend hetzij per e-mail tegen ontvangstbewijs; 

3. het lokaal bestuur gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de 

bepalingen opgenomen in artikel 5.2, eerste en tweede lid, van dit reglement; 

4. hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten 

vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend; 

5. indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces-

verbaal de motivatie van zijn keuze aan;  

6. hij deelt aan iedere kandidaat per 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. Omwille van de dringendheid van de spoedprocedure wordt in dit geval geen 

goedkeuring gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen en vertrouwt men 

op de beslissingen van de kermisleider. 

De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende 

gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval. 

 

  



 

7 van 11 
 

Artikel 8. Duur abonnement (KB art. 12, §1 en §2) 

1. Het abonnement heeft een duurtijd 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). 

 

2. De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor 

een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd met het oog op de 

stopzetting van de activiteiten aan het einde van de loopbaan. Indien zij omwille van 

andere motieven aangevraagd wordt, hangt het 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 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 dertig dagen voor het 

begin van de kermis hernieuwd worden. 

 

2. Hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik 

plaats vindt.  

 

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 een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; 

- hetzij door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;  

- hetzij per e-mail met ontvangstbewijs. 

 

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, punt 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 mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden. De beslissing om 

gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

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. 
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Artikel 11. Schorsing en intrekken van het abonnement (KB art. 12 §6) 

Het lokaal bestuur kan het abonnement intrekken of schorsen: 

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 in volgende gevallen: 

- bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding; 

- bij afwezigheid gedurende de duurtijd van de kermis zonder de kermisleider vooraf 

op de hoogte te stellen (ingeval van ziekte dienen doktersattesten voor of tijdens 

de week van de afwezigheid bezorgd te worden aan de afdeling Vrije Tijd); 

- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de 

voorwaarden bepaald in artikel 12 van onderhavig gemeentelijk reglement; 

- wanneer de standplaats wordt ingenomen met een andere attractie dan diegene 

vermeld op het toegekende abonnement; 

- bij het herhaaldelijk niet respecteren van het standplan zoals gevoegd bij het 

toegekende abonnement of het plan opgemaakt zoals vermeld in artikel 7 

onderaan; 

- bij het herhaaldelijk niet respecteren van de openingsdagen en -uren – zoals 

vermeld in artikel 2 van onderhavig gemeentelijk reglement; 

- bij het herhaaldelijk niet respecteren van de instructies van de kermisleider; 

- bij het bedreigen of fysiek aanvallen van de kermisleider, een andere kermiskramer 

of een bezoeker van de kermis; 

- indien de kermiskramer bij de eerste toewijzing van een standplaats met 

abonnement zijn standplaats op de voorgestelde datum niet bezet; 

- bij het niet naleven van verplichtingen, opgelegd door wetten, decreten en besluiten 

o.a. deze met betrekking tot de voedingsmiddelen, het Wetboek van Economisch 

Recht (o.a. handelspraktijken), het horeca- en evenementenreglement, de 

ruimtelijke ordening, stedenbouw, hinderlijke inrichtingen en alle verordeningen 

van lokaal bestuur Hoeilaart, in het bijzonder het toepasselijke politiereglement; 

- bij werken aan openbare- of privégebouwen die hinderlijk zijn voor de organisatie 

van de kermis*, 

- bij werken van openbaar nut*, 

- bij manifestaties of evenementen die hinderlijk zijn voor de organisatie van de 

kermis*. 

 

De schorsing of intrekking van een abonnement treedt in werking zonder vooropzeg en 

wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of via e-mail 

met ontvangstbewijs. 

 

(*mits toepassing van de vooropzeg bij definitief opzeggen van de standplaats, 

uitgezonderd in geval van dringende noodzakelijkheid.) 

 

Artikel 12. Overdracht standplaats (KB artikel 18) 

De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer: 

1. De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn 

attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet; 

2. De houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats 

overlaten.  
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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); 

- het lokaal bestuur vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot 

overdracht. 

 

Artikel 13. Inname standplaatsen (KB art. 11) 

 

13.1 Kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan 

tafel 

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 punt 1 tot en met 4 van dit artikel; 

6. aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 

personen bedoeld in punt 1 tot en met 4 van dit artikel onder het gezag en in 

aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld in punt 5 van dit artikel. 

 

De personen bedoeld in punt 2 tot en met 5 van dit artikel 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.  

 

13.2 Ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel 

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 punt 1 tot en met 

4 van dit artikel; 



 

10 van 11 
 

6. door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante 

activiteiten (KB art. 2 §3) 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 punt 2 tot en met 5 van dit artikel kunnen de standplaatsen 

innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze 

werden toegewezen.  

 

Artikel 14. Vooropzeg vanuit het lokaal bestuur (Wet art. 8 §2, gewijzigd door 

decreet) 

Wanneer een deel van de kermis of alle standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt 

een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van ten 

minste een jaar. In gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hiervan afgeweken worden. 

De minimumtermijn kan dan ingekort worden. 

 

AFDELING 3: ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN 

BUITEN OPENBARE KERMISSEN 
 __________________________________________________________________________________ 

 

De organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare kermissen 

wordt niet toegelaten in de gemeente Hoeilaart, vandaar dat deze bepalingen niet verder 

worden omschreven. Voor de bepalingen omtrent het plaatsen van eetkramen, enz. op het 

openbaar domein buiten de openbare kermissen wordt verwezen naar het gemeentelijk 

reglement Ambulante Handel. 

 

AFDELING 4: AANVULLENDE BEPALINGEN 
 __________________________________________________________________________________ 

 

Artikel 15. Gemachtigde personen 

De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de 

kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door het college van 

burgemeester en schepenen zijn gemachtigd om de documenten vermeld in artikel 3 van 

dit reglement te controleren. 

 

Artikel 16. Brandpreventie 

De bepalingen omtrent brandpreventie zijn terug te vinden in het horeca- en 

evenementenreglement. 

 

Artikel 17. Bijzondere schikkingen kermissen 

1. Geen enkele opstelling wordt uitgevoerd vooraleer een afgevaardigde van het college 

van burgemeester en schepenen de plaats heeft aangeduid en goedgekeurd, met 

uitzondering van de opstelling zoals omschreven in artikel 7 onderaan. 

2. Het is ten strengste verboden om pinnen of andere voorwerpen in de grond te slaan. 

Voor het vastmaken van de attractie of dekzeilen moeten gewichten of andere 

methodes worden gebruikt. Het is ten strengste verboden om de grondbedekking op 

enigerlei wijze te beschadigen of op welke wijze dan ook er enig merkteken op aan te 

brengen. De kermiskramer zal aansprakelijk gesteld worden voor de door hem 

aangebrachte schade die op zijn kosten zal worden hersteld. 

 

Artikel 18. Voertuigen 

Het plaatsen van voertuigen op de kermis is verboden. Slechts de voertuigen noodzakelijk 

voor de uitbating van de inrichting zijn toegelaten. Alle andere voertuigen zullen 
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geparkeerd worden op de door het college van burgemeester en schepenen aangeduide 

plaatsen. De kermisattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met onderhavig 

reglement, moeten worden verplaatst bij de eerste opmerking. Bij ontstentenis zal het 

lokaal bestuur overgaan op kosten en risico van de overtreder. 

 

Artikel 19. Afval 

Het afval rond de standplaats dient dagelijks opgeruimd te worden en op het einde van de 

kermisactiviteiten de volledige standplaats. Voor al het huisvuil dat op het grondgebied 

Hoeilaart wordt achtergelaten dienen reglementaire huisvuilzakken gebruikt te worden. 

Deze kunnen per stuk worden aangekocht bij aankomst of per rol bij een lokale 

supermarkt. 

 

Er dient bij elke kermis onder de kermiskramers één verantwoordelijke te worden 

aangeduid die een foto (met datum en tijd) maakt van het Gemeenteplein bij vertrek van 

de kermis. De afdeling Vrije Tijd zal de ochtend na vertrek controle uitvoeren van het 

Gemeenteplein. Wanneer het plein vervuild is, kan de foto worden gebruikt om aan te 

tonen dat dit afval geen gevolg is van de kermis dat heeft plaatsgevonden op het plein. In 

het geval er geen foto kan worden doorgestuurd of de foto het tegendeel niet kan bewijzen 

– zullen de kosten van de afvalontruiming worden doorgerekend naar de aanwezige 

kermiskramers, zoals ook vermeld in het belastingreglement. 

 

Artikel 20. Geluid en licht tijdens de passage van de lichtstoet 

Lokaal bestuur Hoeilaart organiseert jaarlijks een lichtstoet tijdens het Druivenfestival. Het 

Druivenfestival valt jaarlijks samen met de druivenkermis. Tijdens de duurtijd van de 

passage van de lichtstoet dienen alle licht en geluid van de kermisvestigingen uitgezet te 

worden. 

 

Artikel 21. Gebruik openbaar domein 

Het is verboden: 

- enig deel van de openbare weg/parking te beschadigen; 

- de waterafvoer naar de rioolkolken te belemmeren; 

- enig vuil water uit te gieten of te laten aflopen elders dan in de rioolkolken; 

- dierlijke of plantaardige vetten, minerale oliën, ontvlambare stoffen of vluchtige 

solventen te lozen in de riolering; 

- op het openbaar domein te storten, neer te leggen of weg te werpen; 

- alcoholische dranken of andere dranken zonder eetwaren te verkopen. 

 

Artikel 22. Belastingreglement 

De houder van een standplaats moet de eventuele standplaatsvergoeding betalen 

overeenkomstig de modaliteiten van het desbetreffende retributiereglement. 

 

Artikel 23. Inwerkingtreding reglement (cf wet, art 10 §2). 

Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring ervan waardoor het voorgaande 

reglement (opgenomen in het politiereglement van 28 april 2014) automatisch wordt 

opgeheven. Een afschrift ervan wordt overhandigd aan elke kermiskramer die beschikt 

over een abonnement of voor een toelating voor de duurtijd van de kermis. Door een 

standplaats in te nemen op de openbare kermis van lokaal bestuur Hoeilaart verklaart de 

kermiskramer zich te onderwerpen aan al de voorschriften in dit reglement.  

 
 

 


