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HOOFDSTUK VIII  - REGLEMENT MET BETREKKING TOT 
KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN 
 

 

Afdeling 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante 
activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 
 

 Art. 144. Toepassingsgebied (wet art. 1, 5°, art. 2 §2) 
 
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door 
de gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van 
kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten 
aan de consument verkopen, samen te brengen. 
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met 
het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van 
kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie. 
 
Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. 
 

 Art. 145. Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2) 
 
De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om 
de data voor de kermissen te bepalen. Het college van burgemeester en schepenen kan 
steeds op eigen initiatief of op vraag van de wijkverenigingen de kermislijst en de plaats 
van de kermis wijzigen. 
De duur van de bezetting van de standplaatsen door de foorinrichtingen en 
kermiskramen wordt eveneens door het college van burgemeester en schepenen 
bepaald. 
Het is verboden een kermisattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten 
de voorziene plaatsen en data voor iedere kermis of foor, alsook in de gevallen dat de 
overheid de intrekking van de concessie of de vergunning beveelt. 
 
De gemeente richt op het openbaar domein openbare kermissen in. 
De plaats en het tijdstip van de kermis worden door het college van burgemeester en 
schepenen bepaald. 
 

 Art. 146. 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 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 
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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 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 2 (twee). 
 

 Art. 147. Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8 en 9 §1) 
 
§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). 
 
§2. 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. 
 

 Art. 148. Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 
13) 

 
§1. Vacature en kandidaatstelling standplaats (KB art. 13 en 14) 
 
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze 
vacature bekend maken door publicatie van een kennisgeving. 
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het 
gemeentelijk infobord en/of, via de website (www.hoeilaart.be) en/of via de lokale pers. 
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften1 en binnen de termijn 
voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, 

                                                 
1
 De wijze van indiening wordt nader bepaald in art 14, eerste lid van het KB van 24 september 2006 
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worden niet weerhouden.  
 
§2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15) 
 
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de 
voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 146. 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. 
 
§3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 §5) 
 
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan 
elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee: 
 
- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,  
- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,  
- hetzij per fax of e-mail met ontvangstmelding. 
 

 Art. 149. 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 zijn 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. 
 

 Art. 150. Spoedprocedure (KB art. 17) 
 
§1. Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de 
standplaatsen vacant blijven,  
 
- hetzij omdat ze niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure 
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(cfr. artikel 148. van dit reglement),  
- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,  
- hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,  
 
kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald: 
 
1° de gemeente raadpleegt de door haar gekozen kandidaten. Zij richt zich, in de mate 
van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; 
2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, 
hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs; 
3° de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen. De toewijzing gebeurt 
op basis van de wettelijke voorziene criteria, zoals omschreven in artikel 148 §2 van het 
reglement; 
4° zij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de 
kandidaten vermeld die hun kandidatuur hebben ingediend; 
5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft zij in het proces-
verbaal de motivatie van haar keuze aan;  
6° zij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met 
ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij 
per fax of e-mail met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem aanbelangt.  
 
§2. 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. 
 

 Art. 151. Duur abonnement (KB art. 12 §§1 en 2) 
 
§1. Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.  
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het 
opschorten (cfr. artikel 152 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement 
(cfr. artikel 153. van dit reglement). 
 
§2. 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. 
 

 Art. 152. 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 op het einde van de kermis. 
 
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen vóór het begin 
van de kermis hernieuwd worden. 
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2° 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,  
- hetzij per fax of e-mail met ontvangstmelding. 
 

 Art. 153. 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 152.1° van dit reglement. 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. 
 

 Art. 154. Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 §6) 
 
§1. De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten: 
hetzij: 
1° 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° wanneer (een deel van) de standplaatsen definitief worden opgeheven, 
3° wanneer tijdelijk of definitief een standplaats wordt verplaatst of opgeschort, 
4° om redenen vermeld in het gemeentelijk reglement. 
 
De intrekking van het abonnement gebeurt overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in 
het gemeentelijk reglement. Wanneer de standplaatsen op een openbare kermis definitief 
worden opgeheven, moet de gemeente de houder van het abonnement een 
vooropzegtermijn geven die niet korter mag zijn dan 1 jaar. (Behalve in geval van 
dringende noodwendigheid). 
 
§2. De schorsing of opzegging gebeurt zonder enig recht op schadevergoeding noch 
terugbetaling van het eventuele plaatsrecht. 
 
§3. Voor dringende aangelegenheden kan de burgemeester of zijn afgevaardigde steeds, 
wegens redenen van algemeen belang, de toegewezen standplaats(en) tijdelijk of 
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definitief ontnemen of de foorkramer verplichten een andere standplaats(en) in te nemen 
zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. 
 
§4. De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend 
schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. 
 

 Art. 155. Overdracht standplaats (KB art. 18) 
 
§1. 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.  
 
§2. 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 (cfr. artikel 146 van dit reglement); 
- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot 
overdracht. 
 

 Art. 156. Inname standplaatsen (KB art. 11) 
 
§1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met 
bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door: 
 
1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cfr. artikel 146. 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); 
 
De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen buiten de 
aanwezigheid van de houder van de vereiste machtiging. 
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan 
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wie of door middel van wie ze werden toegewezen.  
De personen bedoeld in 6) kunnen enkel de standplaats innemen in aanwezigheid van 
een houder van de vereiste machtiging. 
 
§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 (cfr. art. 146. 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 
activiteiten2 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.  
 

  

Brandpreventie kermissen 

 
 Art. 157. ALGEMEEN BRANDPREVENTIE KERMISSEN 

 
§1. Doel 
Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een kermis 
moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten 
verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken. 
 
§2. Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een kermis in open lucht wordt 
georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur. 
 
§3. Terminologie 
Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 

                                                 
2
 KB art. 2 §3  
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moeten voldoen. 
Onder een kermisattractie worden eveneens al haar bijhorigheden verstaan, zoals de 
woonwagens, de voertuigen, de stroomgroepen, enz. 
 
§4. Reactie bij brand van de materialen 
Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen. 
 

 Art. 158. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN KERMISSEN 
 
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 benaderd worden tot op een afstand 
van 60 meter 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 meter vrij te 
blijven. Dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 meter. 

 
 Art. 159. OPSTELLING VAN DE KERMISATTRACTIES 

 
§1. 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 
meter bedragen. 
 
§2. Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 meter van een plaats 
waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen. 
 
§3. De rijen die gevormd worden door de kermisattracties dienen minstens om de 30 
meter voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 meter.  
 
§4.Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een 
doorgang met een minimum breedte van 1 meter vrij te blijven. 
 
§5. Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse hydranten of 
op een afstand van minder dan 1 meter van bovengrondse en ondergrondse hydranten. 
 
§6. 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. 

 
 Art. 160. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN KERMISSEN 

 
§1. In elke kermisattractie moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m² voorzien 
worden, met een minimum van twee toestellen. 
 
§2. 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 te worden 
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opgehangen. 
 
§3. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op 
een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag 
niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden. 
 
§4. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen 
eisen. 

 
 Art. 161. BRANDSTOFFEN KERMISSEN 

 
§1. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen 
op een veilige manier opgesteld te worden, zodanig dat ze o.a. tegen omvallen 
beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. 
 
§2. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan 
de regels van goed vakmanschap. 
 
§3. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de 
verwarmingstoestellen, worden slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding 
van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen 
toegestaan. 
 
§4. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden. 

 
 Art. 162. ELEKTRISCHE INSTALLATIES KERMISSEN 

 
§1. De inrichter van de kermis zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische 
verdeelborden waarop de kermisattracties en de kramen kunnen aansluiten. 
 
§2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende 
reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap. 
 
Het vermogen van de gebruikte installaties mag niet zwaarder zijn dan de aanwezige 
zekeringen. 
Het is verboden om gebruik te maken van verwarmings-, koel- en/of 
verlichtingsinstallaties die niet voldoen aan de wettelijke voorschriften. 
 
§3. 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 beschikken. Dit verslag 
moet zijn opgesteld zijn door een extern keuringsorganisme en mag niet ouder zijn dan 1 
jaar. 
 

 Art. 163. SLOTBEPALINGEN BRANDPREVENTIE KERMISSEN 
 
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. 
 

 Art. 164. 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. 
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§2. Behoudens toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde dient de 
foorkramer zijn standplaats uit te baten tot het einde van de kermis en mag hij slechts 
vanaf dat tijdstip zijn kermisattractie verplaatsen. Bij overtreding kan de burgemeester of 
zijn afgevaardigde het recht op de standplaats schorsen of intrekken zonder enig recht op 
schadevergoeding noch terugbetaling van het plaatsrecht. 
 
§3. 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 
foorkramer zal aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangebrachte schade die 
op zijn kosten zal worden hersteld. 
 
§4. De opening van de kermis gebeurt vanaf vrijdag te 18 uur. Vóór de opening van de 
foor mag het publiek niet toegelaten worden in de inrichtingen. 
 
§5. In de week mogen de inrichtingen open blijven tot 23 uur; op zaterdag, zondag en 
maandag en op feestdagen tot 1 uur 's morgens. Het maken van muziek wordt als volgt 
geregeld: 
- in het weekend mag er geen muziek gemaakt worden vóór 10 uur en na 24 uur; 
- op weekdagen niet vóór 15 uur en na 23 uur. 
Onverminderd het recht van de burgemeester alle gerucht dat de inwoners kan storen te 
verbieden, mag de geluidssterkte niet meer bedragen dan 75 dB(A) vóór 20 uur en 
50dB(A) tussen 20 en 8 uur. De intensiteit van het geluid wordt gemeten op 10 meter van 
de geluidsbron en op een hoogte van 1,2 meter. De metingen zullen worden uitgevoerd 
met sonometers die voldoen aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische norm 
NBN. 
 
§6. Elektriciteitsopwekking 
De geluidssterkte van motoren gebruikt voor het opwekken van elektriciteit mag niet meer 
dan 75 dB bedragen, gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbron. 
Bij overtreding kan de burgemeester of zijn afgevaardigde het recht op de standplaats 
schorsen of intrekken zonder enig recht op schadevergoeding noch terugbetaling van het 
plaatsrecht. 
 
§7. De gemeente stelt kosteloos water en elektriciteit ter beschikking voor huishoudelijk 
gebruik. 
 
§8. 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 geparkeerd worden op de door het college van burgemeester en schepenen 
aangeduide plaatsen. 
De kermisattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met onderhavige bepaling 
moeten verplaatst worden bij het eerste politiebevel. Bij ontstentenis zal het bestuur ertoe 
overgaan op kosten en risico van de overtreder. 
 
§9. De kermisattracties die op de openbare weg/parking staan moeten tussen het vallen 
van de avond en het aanbreken van de dag voldoende gesignaleerd worden. Zij moeten 
's avonds voldoende verlicht zijn voor het publiek. 
 
§10. De foorkramers zullen hun inrichtingen derwijze moeten plaatsen dat er geen 
schade wordt toegebracht aan de bomen en dat deze bomen niet worden blootgesteld 
aan schadelijke uitwasemingen van schouwen. De foorkramers zullen zich moeten 
gedragen naar de onderrichtingen van de verantwoordelijke van de kermis, belast met de 
afbakeningen van de plaatsen. De beschadigingen aan de bomen aangericht zullen door 
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de technische dienst geschat en door de nalatige foorkramers onmiddellijk vergoed 
worden. 
 
§11. Het afval 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 bekomen worden bij het gemeentebestuur, financiële dienst.  
 
§12. Enkel ééntalig Nederlandse opschriften zijn toegelaten. 
 
§13. Het is verboden: 
a) enig deel van de openbare weg/parking te beschadigen; 
b) de waterafvoer naar de rioolkolken te belemmeren; 
c) enig vuil water uit te gieten of te laten aflopen elders dan in de rioolkolken; 
d) dierlijke of plantaardige vetten, minerale oliën, ontvlambare stoffen of vluchtige 
solventen te lozen in de riolering; 
e) op het openbaar domein (straten, wegen, pleinen, stegen, achterbuurten, voetpaden, 
parken, aanplantingen, aangelegde groene zones, sport- en speelpleinen) te storten, 
neer te leggen of weg te werpen: vuilnis, aarde, gruis, puin, vruchtenschillen, 
groenteafval, papier en alle andere voorwerpen van aard om het wegverkeer te 
belemmeren of die nadelig zijn voor de openbare gezondheid, reinheid en veiligheid; 
f) alcoholische dranken of andere dranken zonder eetwaren te verkopen; 
g) een vergoeding aan te bieden, te geven of te aanvaarden voor het ruilen of innemen 
van standplaatsen. 
 
§14. Gezagsverhouding 
De kermisuitbater moet zich gedragen naar de onderrichtingen van de burgemeester of 
zijn afgevaardigde. Hij dient zich tegenover het publiek en de afgevaardigden van de 
gemeente correct te gedragen. 
De burgemeester of zijn afgevaardigde houdt toezicht op het innemen van de 
standplaatsen en wijst de niet ingenomen plaatsen alsnog toe. 
 
§15. Kennisname van het kermisreglement 
Een afschrift van het kermisreglement wordt overhandigd aan elke foorkramer. Door het 
bezetten van een standplaats verklaart de kermisuitbater zich te onderwerpen aan al de 
voorschriften van het huidig reglement en de hierop eventueel betrekking hebbende 
retributies. 
 
§16. Betaling van de retributies 
De houder van een standplaats moet de eventuele standplaatsvergoeding betalen 
overeenkomstig de modaliteiten van de desbetreffende retributieverordening. De 
betalingen geschieden in principe door storting in de gemeentekas. 
Wanneer de bijdrage voor het innemen van een standplaats op de kermis van hand tot 
hand wordt betaald aan de afgevaardigde van de gemeente wordt er steeds een 
ontvangstbewijs afgegeven. 
 
§17. Verwijdering van de kermis 
Afgezien van en onverminderd de opsporing en vaststelling van de overtredingen die 
onder de specifieke bevoegdheid van de ambtenaren en beambten van de Economische 
Algemene Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie of onder de 
bevoegdheid van de ambtenaren en controleurs van het Bestuur voor het Beleid van de 
K.M.O.’s van het Ministerie van Middenstand en Landbouw vallen en de wettelijk 
voorziene strafbepalingen van toepassing op deze overtredingen, zullen de overtreders 
van dit reglement door het gemeentebestuur van de kermis verwijderd worden, zonder 
enig recht op schadevergoeding noch terugbetaling van het plaatsrecht. 
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§18. Politiereglementen 
Alle politiereglementen en maatregelen betreffende de goede orde blijven gedurende de 
kermis van kracht. 
 
§19. Sancties 
Overtredingen op dit reglement kunnen naast de algemene strafmaatregelen zoals 
voorzien in dit algemeen politiereglement aanleiding geven tot ontzegging van de kermis 
zonder enig recht op schadevergoeding noch terugbetaling van het plaatsrecht. 
 
§20. Uitvoering van het reglement 
Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit reglement 
belast, alsmede met het beoordelen en beslechten van eventuele niet voorziene of 
spoedeisende gevallen en/of de misbruiken die zouden worden vastgesteld. 
 

  
Afdeling 2. Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar 
domein buiten openbare kermissen 
 

 Art. 165. Toepassingsgebied (KB art. 19 en 20) 
 
§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 standaardformulier. 
 
§2. Vanuit de gemeente 
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, 
wordt de procedure zoals omschreven in artikel 148. van Afdeling 1 van dit reglement 
gevolgd. 
 

 Art. 166. Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21) 
 
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (Cfr. supra Afdeling 1 
artikel 146.) en innemen van de standplaatsen op de openbare kermis (Cfr. supra 
Afdeling 1 artikel 156.) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en 
innemen.  
 

 Art. 167. Duur machtiging (KB art. 22) 
 
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. 
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Afdeling 3. 

 
 Art. 168. (KB art. 24) 

De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de 
kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, 
zijn afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in 
Afdeling 1, artikel 145 van dit reglement te controleren. 
 




