REGLEMENT VAN DE KERMISSEN
aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 20 juni 2011.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 117;
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 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 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 de artikelen 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;
Gelet op het algemeen Politiereglement van de Stad Brussel meer bepaald de artikels 105 tot 118 betreffende
leurhandel en kermissen;
Overwegende dat de gemeentereglementen in overeenstemming moeten gebracht worden met de nieuwe
wetgeving is het nodig het lastenkohier dat aangenomen werd in zitting van 11 april 2005, te vervangen door het
hiernavolgend voorgestelde reglement.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
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 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.
Artikel 2. Gegevens van openbare kermissen
De Gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:
Die kermissen zijn deze van Brussel, Laken, Neder-over-Heembeek, evenals de wijkfeesten met foorkramers en
hiermee gelijkgestelde feesten. De standplaatsen ingenomen door de foorinrichtingen en kermiskramen ter
gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer bezet worden dan gedurende de hierna vermelde
periodes.
De kermis van Brussel wordt de dag vóór de zondag die op dertien juli volgt op het uur bepaald door het College
geopend en eindigt de vijfde daaropvolgende zondag, de laatste zondag inbegrepen. Zij eindigt de 15de augustus
inbegrepen (O.L.Vr.-Hemelvaart) wanneer dat feest na de 5de zondag valt. Het College kan de kermis met twee
weken verlengen.
De kermis van Laken wordt geopend op Goede Vrijdag, op het uur bepaald door het College, en eindigt de derde
daaropvolgende zondag, deze laatste zondag inbegrepen. Het College kan de kermis verlengen met een week.
Het College bepaalt de data van de kermis van Neder-over-Heembeek, volgens de lokale kalender en deze van
de wijkfeesten met foorkramers en hiermee gelijkgestelde feesten volgens de lokale traditie.
De kermis van Brussel wordt gehouden op de middenberm van de Zuidlaan, tussen de Hallepoort en de
Anderlechtsepoort.
De kermis van Laken wordt gehouden op het Emile Bockstaelplein, de Strijderssquare, evenals op de hoek van
de Houba de Strooperlaan en de Heizelstraat.
De andere kermissen worden gehouden op de door het College bepaalde plaatsen.

Voor de kermissen van Brussel en van Laken is het de foorreiziger toegelaten zich te plaatsen, voor Brussel
vanaf vrijdag 21uur en Laken vanaf zaterdag 9 uur, één week vóór de openingsdag en hij moet zijn staanplaats
ontruimd hebben op de woensdag die volgt op de sluitingsdatum van die kermissen.
Op de andere kermissen mag de foorkramer zich installeren vanaf acht uur, de donderdag vóór de openingsdag,
en hij moet zijn staanplaats ontruimd hebben op de woensdag die volgt op de sluitingsdatum van die kermissen.
De foorkramer verbindt er zich toe, door het enige feit om het bekomen van een staanplaats, om alle door de
Stad genomen verplichtingen, verbodsbepalingen en maatregelen te eerbiedigen.
Het College kan beslissen de kermis te beperken in duur, openingsuren en/of uitgestrektheid, te verplaatsen of af
te schaffen.
In die gevallen wordt de gestorte concessieprijs terugbetaald in verhouding tot de periode van niet-uitbating, met
uitsluiting van om het even welke schadeloosstelling.
Alle gevallen die niet voorzien zijn in het onderhavige reglement of van zijn bijlagen, zullen het voorwerp
uitmaken van bijzondere beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen.
Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd bij betwistingen of geschillen.
Artikel 3. Voorwaarden betreffende toewijzing standplaatsen
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:
§1 voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel op een openbare kermis:
- 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”.
De begunstigde van de toewijzing moet aan bijkomende voorwaarden voldoen:
- de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid tegen
brandrisico's. Men dient eveneens verzekerd te zijn tegen bliksem en ontploffingen.
- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke
energiebron betreft, dient de attractie aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende
de uitbating van kermistoestellen, te voldoen;
- de uitbater van een kermisattractie met dieren is onderworpen aan de voorafgaandelijke voorlegging van de
attesten waaruit blijkt dat deze voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie;
- de uitbater van een kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn, is
onderworpen aan de voorafgaandelijke voorlegging van de attesten waaruit blijkt dat deze voldoet aan de
reglementaire voorwaarden betreffende volksgezondheid.
§2 voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel op een openbare kermis:
-houder zijn 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”.
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:
- bij het vrijkomen van de plaatsen en/of afzegging door de standhouder;
- 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
§ 1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal het College van Burgemeester en Schepenen deze vacature bekend maken
door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren via de lokale pers.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving
van de vacature, zoals bepaald in artikel 14, eerste lid van het KB van 24 september 2006.
Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet behouden.
§ 2. Onderzoek van de kandidaturen
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt het College van Burgemeester en Schepenen of de
voorwaarden voldaan zijn op het gebied van toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.
De standplaatsen worden toegewezen op basis van 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
Het College van Burgemeester en Schepenen deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg
als aan elke niet behouden 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 dit uniform werd vastgesteld;
i) desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.
Artikel 7. Dringende toewijzingsprocedure
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 tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder; wordt de
toewijzingsprocedure als volgt bepaald:
1° de Burgemeester of zijn afgevaardigde 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 duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij schriftelijk tegen
ontvangstbewijs;
3° hij stelt een proces-verbaal op, dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten vermeldt die hun
kandidatuur hebben ingediend;
4° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft de Burgemeester of zijn afgevaardigde in
het proces-verbaal de motivatie van zijn keuze aan;
5° 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.;
6° het College van Burgemeester en Schepenen gaat achteraf over tot regularisatie van de toewijzing van de
standplaatsen.
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 nieuwkomers op het
kermisterrein.
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende zitting van het College
van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8. Duur abonnement
1. Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd voor de duur van vijf jaar, 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).
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 het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 9. Opschorten abonnement
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 op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op de
dertigste dag volgend op de bekendmaking van het hernemen van de activiteiten.
Indien de opschorting 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 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 moet 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
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 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 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.
Artikel 11. Overdracht standplaats
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.
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 administratie vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht, eventueel kan
het College van Burgemeester en Schepenen deze voorwaarden wijzigen.
Artikel 12. Inname standplaatsen
§1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met 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 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 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.
§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 13. Betalingsmodaliteiten
A. Prijsbepaling
De prijzen worden vastgelegd bij beslissing van de Gemeenteraad. De prijzen zijn gekoppeld aan de evolutie van
de consumptieprijzen (index), met als basisindex deze van de maand december 2010.
De aanpassingen zullen jaarlijks plaatsvinden in overeenstemming met de formule:
Basisprijs x nieuwe index
--------------------------------- = nieuwe prijs
Aanvangsindex
B. Voorschot - Waarborg
§ 1-De foorkramer stort aan de Stadsontvanger of aan zijn afgevaardigde, op de door het College bepaalde
datum:
1° als voorschot, de helft van de prijs van het abonnement en de forfaitaire bijdrage voor de promotie van de
kermis;
2° als waarborg, die terugbetaalbaar is maar geen intrest opbrengt, maximum 15% van het bedrag van de
concessieprijs met een minimum van 350 € en een maximum van 1.000 € (dit bedrag is indexeerbaar).
§ 2 - Het voorschot en de waarborg worden terugbetaald binnen de maand na de kennisgeving, indien het
College het aanbod weigert.
§ 3 - Na de kermis wordt de waarborg volledig terugbetaald aan de foorkramer die al zijn verplichtingen jegens
de Stad vervuld heeft.De gebeurlijk door de foorkramer nog verschuldigde bedragen worden van rechtswege
ingehouden op het bedrag van de waarborg.
§ 4 - In afwijking op § 1 en punt B, kan het College beslissen dat voor lage prijzen (die hij bepaalt) het voorschot
en saldo voorafgaandelijk betaald dienen te worden.
C. Saldo betaling
Het saldo van abonnement moet betaald worden op rekening van de Gemeenteontvanger aan de Gemeentekas,
hetzij in speciën of een ander betalingsmiddel, uiterlijk de maandag die volgt op het verstrijken van de helft van
de vastgelegde periode van de kermis.
Bij niet-betaling van het saldo op voormelde datum, kan het College de stopzetting van de exploitatie van het
bedrijf opleggen tot voorlegging van een geldig betalingsbewijs, onverminderd andere sancties.
D. Slotbetaling
De foorkramer mag het bedrag van de waarborg niet aftrekken van het saldo van het abonnement, zoniet zou hij
geacht worden, de volledige betaling niet binnen de voorgeschreven termijn verricht te hebben.
INPLANTINGSVOORWAARDEN.
Artikel 14.
§1 - Een door het College goedgekeurd plan duidt de vermoedelijke staanplaatsen der attracties aan. De
foorkramer kan geen schadevergoeding vragen als de schikking van de attracties op het foorplein hiervan
afwijkt.
§2 - Enkel foorreizigers die een staanplaats toegewezen kregen, mogen overeenkomstig art 1, hun attractie
plaatsen.
Artikel 15.
Twee identieke attracties mogen niet naast elkaar geïnstalleerd worden, tenzij de uitbaters ervan schriftelijk
akkoord gaan.
Artikel 16.

Ten laatste, tijdens de week vóór de installatie van de foorkramers, mogen de staanplaatsen van de attracties, ter
gelegenheid van hun verdeling en begrenzing op het foorplein, verplaatst worden in de mate, dat de wijziging
noodzakelijk is.
Artikel 17.
Behoudens toelating van het College van Burgemeester en Schepenen:
1. mogen de attracties de algemene rooilijn niet overschrijden, en mogen de podiums en verhoogde treden niet
meer dan 0,50 m bedragen.
De foorkramer die deze podiums en treden gebruikt, moet ze aangeven bij de aanvraag tot toekenning van een
staanplaats.
2. moet de foorkramer zijn attractie naar de publieke doorgang richten; de zijdelingse oprichting is verboden.
Artikel 18.
De oppervlakte die een foorkramer zonder toelating buiten de toegewezen staanplaats inneemt, kan ambtshalve,
op zijn kosten en risico ontruimd worden.
Artikel 19.
De staanplaatsen worden toegewezen per strekkende meter voorgevel. De uitbaters van bedrijven die een grotere
diepte (zijgevel) dan hun voorgevel hebben, moeten hun staanplaatsrecht betalen op basis van de grootste gevel.
Artikel 20.
Behoudens uitzonderlijk gerechtvaardigde omstandigheden, waarover het College zal oordelen, is de afmeting
die ter berekening van de prijs van de staanplaats, moet aangegeven worden, de meting van de voorgevel van de
attractie, alles inbegrepen, terwijl ze uitgebaat wordt.
Elke afmeting die kleiner is dan of gelijk is aan 0,50 m wordt aangerekend voor 0,50 m; elke afmeting groter dan
0,50 m., wordt aangerekend voor een meter.
De exploitant van een mechanische attractie moet in de afmeting van de voorgevel, de plaats voorzien die nodig
is voor de installaties die onmisbaar zijn voor de uitbating, indien deze installaties, rekening houdend met de
diepte van de staanplaats, niet achter het bedrijf kunnen geplaatst worden.
Artikel 21.
De foorkramer mag zijn installatie nooit vasthechten aan bomen, afsluitingen, lichtinstallaties, verkeerstekens of
andere, evenmin als aan de palen van trams of spandraden of andere openbare goederen.
Artikel 22.
Het College stelt de rangschikking, de benaming en de definitie van de attracties op. Het mag het aantal en de
maximale en minimale afmetingen ervan bepalen.
Artikel 23.
Het is verboden verschillende attracties op eenzelfde staanplaats te installeren. De exploitant van twee
aangrenzende staanplaatsen moet twee gescheiden attracties installeren.
De minimum afstand tussen twee staanplaatsen bedraagt 0,50 m.
Artikel 24.
De foorkramer moet over de hele gevellengte van zijn staanplaats een attractie oprichten met een behoorlijk
uitzicht.
Artikel 25.
De Gemeenteraad kan een vergeldingstarief opstellen voor de plaatsing van woonwagens, goederenwagens en
dergelijke op het kermisplein.
De foorkramer beschikt niet noodzakelijk over de hele diepte van zijn staanplaats; de bevoegde diensten van de
Stad mogen er de plaatsing toelaten van voertuigen en installaties, die behoren tot andere attracties dan de zijne.
Die voertuigen en installaties moeten dan op zichtbare wijze een etiket afgeleverd door het Stadsbestuur dragen,
met daarop vermeld het nummer van de staanplaats.

De Stad behoudt zich het recht voor om de foorkramer te verplichten al zijn voertuigen, van welke aard ze ook
wezen, buiten het kermisplein te plaatsen.

Artikel 26.
Het College kan kleine installaties van minder dan 2 m voorgevellengte toelaten op de ruimten tussen de
attracties.
Artikel 27.
Op het ogenblik van de oprichting of van het afbreken van de installaties is de foorkramer verplicht, om van
zodra hun aanwezigheid niet meer noodzakelijk is, de bagage- en vrachtwagens te verwijderen uit de lanen en
doorgangen.
De Stad wijst elke verantwoordelijkheid af, betreffende de levering van elektriciteit, gas en drinkwater, de afloop
van afvalwater, regen enz…
UITBATINGSVOORWAARDEN
Artikel 28.
§ 1 –De attracties zijn iedere dag van tien tot één uur ’s anderendaags geopend; de vrijdagen, zaterdagen en
vooravonden van wettelijke feestdagen tot twee uur 's anderendaags.
Op de kermis van Brussel moet de foorkramer gedurende de eerste vier weken, iedere dag zijn attractie ten
minste van vijftien uur tot twintig uur uitbaten en 's avonds moet hij ze behoorlijk verlichten op alle kanten die
uitgeven op de publieke gangpaden. De attracties met parade moeten gedurende die uren open blijven en 's
avonds behoorlijk verlicht zijn.
§ 2 - De staanplaats wordt ten persoonlijke titel verleend en de concessiehouder is verplicht zijn attractie voor
eigen rekening te exploiteren. Het geheel of gedeeltelijk afstaan of onderverhuren van de staanplaats of van de
attractie is verboden, behalve bij voorafgaande toelating door het College.
Artikel 29.
De bestemming van de staanplaats, de aard, de karakteristieken en de afmetingen van de attractie, waarvoor de
concessie is toegestaan, moeten exact zijn en mogen niet gewijzigd worden zonder voorafgaande toelating van
het College.
De exploitant van de attracties, genaamd "theater", "parade", "exhibitie", of "kijkkast", moet de aard ervan
mededelen bij de inschrijving of op het ogenblik van de toewijzing.
De foorkramer is verantwoordelijk voor alle ongevallen of schade veroorzaakt aan derden, door het bestaan van
zijn installatie en/of door zijn aangestelden, zowel binnen de installatie als op de openbare weg.
Hij is verplicht te onderschrijven :
1) een verzekeringspolis voor de verzekering van brandrisico's, bliksem, ontploffingen, waarin deze risico’s
gelden, volgens de huidige in België van kracht zijnde bepalingen, vermeld staan.
Deze verzekering dekt:
a) het bedrijf, evenals het materiaal en het meubilair door incorporatie en/of bestemming geïmmobiliseerd ;
b) het verhaal tegen derden.
2) een verzekeringspolis die de burgerlijke verantwoordelijkheid dekt, die hij krachtens de artikels 1382 tot 1384
en 1384 en 1386 van het Burgerlijke wetboek draagt, voor lichamelijke en/of materiële ongevallen, veroorzaakt
aan derden.
Hij moet de verzekeringspolissen en de erop betrekking hebbende kwijtschriften tonen op het eerste verzoek van
het Stadsbestuur.
Artikel 30.
Het is verboden de voorbijgangers lastig te vallen door teveel aan te dringen.
De verkoop van ticketten of loten mag enkel binnen de attracties gebeuren.
De prijzen en tarieven moeten leesbaar en derwijze uitgehangen worden, dat het publiek buiten de attractie er
gemakkelijk kennis kan van nemen.

Artikel 31.
Behoudens toelating van het College van Burgemeester en Schepenen, is publiciteit, onder welke vorm ook, niet
toegelaten op het kermisplein, zelfs niet binnen de inrichtingen, behalve in de verbruikssalons, waar een
onopvallende publiciteit uitsluitend toegelaten is voor de dranken en de voedingsspecialiteiten die aldaar
verkocht worden.
Artikel 32.
De foorkramer moet gebruik maken van materiaal dat in goede staat van werking is en dat voldoet aan alle
voorschriften op dat gebied. Hij moet alle veiligheidsmaatregelen om ongevallen te vermijden treffen en de
exploitatie van het bedrijf enkel toevertrouwen aan personen die de vereiste bekwaamheid bezitten.
De foorkramer dient in voorkomend geval, een schriftelijke verklaring voor te leggen, afgeleverd door een
erkend organisme, dat bevestigt dat de attractie in perfecte staat van werking is en zonder risico voor ongeval
kan werken.
Het College bepaalt de voorwaarden voor deelneming in de kosten voor de levering van drinkbaar water.
De attracties mogen pas geopend worden nadat de verschillende belanghebbende Diensten van de Stad, elk wat
zijn bevoegdheid betreft, de exploitatie ervan zullen toegelaten hebben.
Voormelde inspectie brengt geenszins de verantwoordelijkheid van de Stad mee bij om het even welke
ongevallen of schade die zouden kunnen veroorzaakt worden door het verblijf of de exploitatie van
foorkramersbedrijven.
De installaties moeten op de dag van de inspectie, vanaf negen uur volledig opgetrokken en werkensklaar zijn.
Die dag zal tijdig meegedeeld worden.
De foorkramer zelf of een aangestelde moeten vanaf dat ogenblik tot na de komst van de verschillende met
inspectie belaste Diensten aanwezig zijn en de nodige uitleg over de installatie kunnen verschaffen en deze aan
alle proefnemingen onderwerpen.
Artikel 33.
De Stad verzekert geenszins de bewaking van de installaties en bezittingen van de foorkramers, zij is in geen
enkel geval verantwoordelijk bij schade, verlies of diefstal op het kermisplein.
Artikel 34.
De foorreiziger, of zijn aangestelden, moeten onmiddellijk de politie verwittigen van elk ongeval dat voorvalt op
zijn staanplaats of op een plaats die er afhankelijk van is.
Artikel 35.
De reinheid op de verschillende staanplaatsen zal strikt gecontroleerd worden.
De vuilniszakken moeten iedere avond (na het sluiten) in de containers gedumpt worden, die op het foorplein ter
beschikking staan van de foorkramers.
Na de sluiting, moet alle papier en afval rond de attracties opgeruimd worden en in vuilniszakken verzameld
worden, en in de containers gelegd worden.
Honden moeten aan de leiband worden gehouden.
De reinigingsdienst zal dagelijks met borstelwagens langskomen.
CONTROLE EN SANCTIES.
Artikel 36.
De stopzetting van de exploitatie van een attractie kan bevolen worden door de bevoegde overheid als
veiligheidsmaatregel of om een andere reden, in het algemeen belang.
De gestorte staanplaatsprijs zal niet terugbetaald worden. Het College kan evenwel om gegronde redenen
overgaan tot de terugbetaling in verhouding tot de periode van niet-exploitatie.
Bovendien behoudt de Stad zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor overtredingen t.o.v. het
huidige reglement.

Artikel 37.
De foorkramer moet de juiste afmetingen van zijn attractie en van zijn bijkomstige installaties aangeven, zowel
in de breedte als in de diepte en de hoogte.
Elke verklaring van onjuiste afmetingen, in min, leidt tot de betaling van het dubbele van het ontdoken bedrag,
het verlies van de waarborg, en eventueel tot een installatieverbod.
In dit laatste geval verliest de in overtreding zijnde foorkramer het gestorte voorschot en blijft hij het saldo van
de staanplaatsprijs verschuldigd.
Zonder afbreuk te doen aan andere sancties, is de staanplaatsprijs verschuldigd als schadevergoeding.
Artikel 38.
De foorkramer die voor zijn attractie karakteristieken opgeeft die tegenstrijdig zijn met degene die
bekendgemaakt werden voor het te installeren bedrijf op een toegekende staanplaats, plaatst zich in een situatie
van onrechtmatig bezitnemer van de concessie.
Zijn rechten worden ingetrokken en de staanplaats wordt opnieuw toegewezen volgens de dringende
toewijzingsprocedure in functie van het tijdstip van de vaststelling. Onafgezien van bijkomende vervolgingen is
het toewijzingsbedrag van de concessie verschuldigd als schadevergoeding.
Artikel 39.
De gemeentelijke autoriteiten en ambtenaren die drager zijn van een kaart bekleed met de handtekening van het
lid van het College dat instaat voor de organisatie van de kermissen, hebben steeds toegang tot de
kermisinstallaties.
Artikel 40.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan de toelating tot het uitbaten van een attractie intrekken voor
één jaar en bij elke nieuwe vaststelling van overtreding vervalt het abonnement:
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, omdat hij de staanplaats en/of de attractie onderverhuurt of afstaat;
3. als hij de staanplaats op de openingsdag van de kermis of vóór de sluiting ervan in de steek laat.
De door de foorkramer gestorte bedragen worden niet terugbetaald.
Er zullen onaangekondigde controles worden uitgevoerd door de politie en de bevoegde diensten.
• Bij een eerste vaststelling van een overtreding tegen. één of meerdere bepalingen van dit reglement zal een
schriftelijke verwittiging worden gegeven;
• Bij een tweede vaststelling van overtreding zal worden overgegaan tot verzegeling gedurende 24 uur van de
installatie van de overtreder;
• Bij een derde vaststelling van overtreding zal overgegaan worden tot definitieve sluiting van de attractie en
wordt de toelating tot het uitbaten van een attractie ingetrokken voor 1 jaar. Bij elke nieuwe vaststelling van een
overtreding vervalt het abonnement definitief.
BEPALINGEN BETREFFENDE GELUIDSHINDER.
Artikel 41.
Zonder afbreuk te doen aan de huidige en toekomstige reglementen en ordonnanties betreffende de strijd tegen
geluidsoverlast in het stedelijk milieu, zijn de volgende beschikkingen van toepassing :
• Op geen enkel ogenblik mogen de geluidsbronnen (luidsprekers, stemversterkers, elektronische systemen, het
gebruik van spelen en attracties, mechanisch lawaai, botsingen, explosies,…..) de akoestische waarde van 80
dB(A) overschrijden;
• Tussen 24 u en 2 u dient het geluidsniveau aangepast aan de omgeving;
• Op vrijdag en zaterdagnacht tussen 24 u en 2 u is het dan ook verboden versterkte muziek te verspreiden en
stemversterkers te gebruiken, om luidruchtige oproepen aan het publiek te doen, behalve in het geval van
veiligheidsproblemen. Sfeermuziek wordt getolereerd op voorwaarde dat het geluidsniveau beperkt blijft tot
achtergrondmuziek die de omwonenden niet stoort; De foorreizigers zal zich dienen te richten naar de instructies
van de ordehandhaving en zullen zich in geen geval kunnen beroepen op de maximale toegelaten waarde van 80
dB (A);

• Voor al de hierboven vermelde geluidsbepalingen zullen de geluidsmetingen gebeuren met behulp van een
sonometer die conform is aan de Belgische normen, in dynamische toonaard “Slow”, op 1 m van de grond en op
2 m van de geluidsbron of de installaties, daar waar het publiek zich in normale omstandigheden bevindt;
• De geluidsbronnen en de luidsprekers moeten verplicht gericht zijn naar de grond en naar het midden van het
bedrijf;
• Het College kan het gebruik van electrogene groepen verbieden, als deze een hinder zijn op het gebied van
luchtbezoedeling- en of van lawaai op het foorplein;
• De politie en de bevoegde diensten kunnen op ieder moment opleggen dat het geluidsniveau moet verminderen.
BESCHERMCOMITE VAN DE KERMISSEN.
Artikel 42.
Het beschermcomité der kermissen wordt van rechtswege voorgezeten door het lid van het College, dat hun
organisatie in zijn bevoegdheid heeft. De gemeenteraad bepaalt het aantal leden en duidt ze aan in zijn schoot.
Het mandaat van lid neemt een einde als betrokkene zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest, en ten
laatste op het ogenblik van de vernieuwing van de Gemeenteraad.
Telkens erom verzocht wordt, brengt het beschermcomité der kermissen advies uit over kwesties betreffende de
organisatie van de kermissen. Het maakt deel uit van de jury, die belast is met het kiezen van de ontwerpen van
de aanplakbiljetten die de kermissen aankondigen, voor zover het College een wedstrijd organiseert.
Het gaat in het gezelschap van het College over tot de opening van de kermissen.
Het geeft zijn advies over de prijzen die de stad aan de foorkramers toekent.
Artikel 43.
Het Lastenkohier van de kermissen van Brussel, aangenomen in zitting van 11 april 2005, wordt opgeheven.

