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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. LEMESRE,
Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr.
COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr.
ABID, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. MILQUET,
Mme mevr. NAGY, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES, Mme mevr.
MEJBAR, M. dhr. SMET, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. LEMAITRE, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M.
dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAÏ,
M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER,
Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. TEMMERMAN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS,
Mme mevr. PERAITA, Mme mevr. FISZMAN, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS,
Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Economische Zaken.- Toevoeging van een artikel 32 bis aan het reglement "Kermissen"
aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 20/06/2011.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat de veiligheidsproblemen tijdens de editie 2014 van de Zuidfoor een verbetering van de controles op
de veiligheid van het publiek rechtvaardigen.

Overwegende dat in het foorreglement dat op 20 juni 2011 werd goedgekeurd geen lijst voorkomt met de
voorafgaandelijk uit te voeren controles voor de opening voor het publiek van het kermisbedrijf.

Overwegende dat de cel Handel, in overleg met de technische partners, volgende controles als prioritair heeft
aangemerkt:

-Controle van de inplanting van het bedrijf, conform de veiligheidsmaatregelen zoals aangegeven op het veiligheidsplan
(veiligheidsgangen, ruimte tussen de attracties, inplanting van de caravans op het foorterrein, …) ;
-Controle van de opbouw van de attractie;
-Contrôle van de hydraulische installatie;
-Controle van de elektrische installatie en de bedrading;
-Controle van de mechanische installatie;
-Controle van de gasinstallatie.

Overwegende dat sommige van deze controles door de diensten van de Stad kunnen worden uitgevoerd (inplanting van
de attractie), en dat andere controles de tussenkomst van externe gespecialiseerde experts vereisen, hetgeen specifieke
kosten met zich meebrengt.

Overwegende dat voorgetseld wordt om een nieuw artikel 32 bis in te voegen in het reglement dat op 20 juni 2011 door
de Gemeenteraad werd goedgekeurd dat als volgt luidt :

"Artikel 32 bis :
Onverminderd de onaangekondigde controles van de bedrijfsinstallaties en de voertuigen van de foorkramers die
kunnen worden uitgevoerd conform artikel 40, moeten volgende aangekondigde controles, zoals bepaald in artikel 32,
systematisch en verplicht worden uitgevoerd na de opbouw van de kermisinstallaties:
- Controle van de plaatsing van de attractie, conform de veiligheidsmaatregelen op het inplantingsplan
(veiligheidsdoorgang, ruimte tussen de attracties, inplanting van de caravans op het foorterrein, …) ;
- Controle van de opbouw van de attractie;
- Controle van de hydraulische installatie;
- Controle van de elektrische installatie en de bedrading;
- Controle van de mechanische installatie;
- Controle, indien van toepassing, van de gasinstallatie.

Deze controles worden gecoördineerd door de cel Handel van de Stad Brussel, die de bevoegde diensten de opdracht zal
geven om deze controles uit te voeren en de foorkramers hiervan op de hoogte zal brengen. De onkosten verbonden aan
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deze controle zullen ten laste van de foorkramers zijn.

De foorkramer die bij deze controles niet in orde is, zal een eerste waarschuwing krijgen en zal de dwingende
verplichting hebben om zich naar de inhoud van de waarschuwing te schikken alvorens de attractie te openen. De
betreffende kermisattractie zal in geen enkel geval geopend worden voor het publiek zolang de bevoegde diensten geen
gunstig advies hebben uitgebracht met betrekking tot de voornoemde veiligheidscontroles en zolang de cel Handel de
opening van de attractie niet heeft toegelaten.

De foorkramer die niet aanwezig is op zijn standplaats op het moment van de aangekondigde controle zal geen gunstig
advies krijgen voor de opening van zijn bedrijf, zal een eerste waarschuwing krijgen en zal verplicht zijn om
onafhankelijk en op zijn eigen kosten de bevoegde dienst of instelling op te roepen om de controle te laten plaatsvinden
voor de opening. Hij zal daarnaast eveneens aan de Cel Handel de bewijzen van de controles (PV) voorleggen. Na
analyse zal de Cel Handel, indien aan de voorwaarden is voldaan, de opening van het bedrijf toelaten."

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel : het nieuwe artikel 32 bis van het reglement van de Kermissen wordt aangenomen.

Aldus beraadslaagd in zitting van 04/05/2015

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Bijlagen:

reglement van de Kermissen van 20/06/2011 NL

Ref. Farde e-Vergaderingen : 1937235

-2-27/06/2016 10:02

/workflow/viewFile.gen?id=2633273

