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Reglement m.b.t. de organisatie van kermissen op het openbaar domein van de stad
Diest.

Hoofdstuk I

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante
activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen

AFDELING 1:

Toepassingsgebied en definities

Artikel 1
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.
Een ambulante activiteit in kermisgastronomie is het verkopen van producten van
kermisgastronomie zonder bediening aan tafel.
Artikel 2
De stad Diest organiseert de volgende openbare kermissen:

NAAM

PERIODE – DUUR

LOCATIE

carnavalkermis

14 dagen vóór Pasen:
duur 2 dagen (zaterdag &
zondag)
vrijdag vóór de 2de zondag
van juli
duur: 11 dagen

Grote Markt

julikermis

Grote Markt

De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om de data
voor de kermissen te bepalen.
De standplaatsen die de foor- en kermisinrichtingen ter gelegenheid van voornoemde
kermissen gebruiken, mogen niet langer bezet worden dan gedurende de periodes die in dit
artikel worden vermeld.

AFDELING 2:

Gegevens openbare kermissen

Artikel 3
De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om de
plannen in te vullen. Na goedkeuring door het college kunnen deze plannen ingekeken worden
op de dienst Lokale Economie.
De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om de
standplaatsen jaarlijks toe te wijzen en abonnementen toe te kennen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt jaarlijks een register op van de toegewezen
plaatsen. Dit bevat de volgende gegevens:
a. de situering van de standplaats
b. de toewijzingsvoorwaarden van de standplaatsen
c. de duur van het gebruiksrecht of het abonnement
d. de voornaam, naam en adres van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats
toegewezen werd of, in geval van een rechtspersoon, de voornaam, naam en adres van de
persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur
e. desgevallend, het maatschappelijke doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegewezen werd en het adres van zijn maatschappelijke zetel
f. het ondernemingsnummer of een gelijkwaardige inschrijving in de Kruispuntbank der
Ondernemingen
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 eenvormig werd vastgelegd
i. desgevallend, naam en adres van de persoon die zijn attractie overlaat en de datum van de
overdracht
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen behendigheidsspelen zoals
ringenspel, bulldozer, visserijspel e.d., naast elkaar op te stellen. Dat geldt echter niet voor
twee identieke spelen.
Zo ook mogen loterijspelen niet naast elkaar worden opgesteld. Loterijspelen zijn alle
inrichtingen waarin loten worden verkocht, op eender welke wijze: briefjes, ouweltjes…
Artikel 5
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen, zal het aantal standplaatsen per
ondernemingsnummer beperkt worden tot 2.
Artikel 6
De toewijzing van een standplaats moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van het
plan van de kermis. Dat geldt echter niet als een standplaats via de spoedprocedure (art. 9 §
2) wordt toegewezen. In dat geval wordt het plan van de kermis aangepast. Deze aanpassing
wordt behandeld op de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en
schepenen.. Aanpassingen op basis van de spoedprocedure moeten beperkt worden.
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AFDELING 3:

Toewijzing van standplaatsen

Artikel 7
De toewijzing gebeurt door het college van burgemeester en schepenen of door de
concessionaris. Het kan ofwel per abonnement ofwel voor de duur van de kermis tegen de
prijzen die de gemeenteraad heeft vastgelegd.
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)
Artikel 8
Een uitbater heeft recht op een abonnement indien hij gedurende drie opeenvolgende jaren
een standplaats heeft verkregen waarvan het plan van de kermis bepaalt dat ze wordt
toegewezen per abonnement.
Voor de berekening van de termijn worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de
standplaats door de overnemer verrekend in zijn voordeel. Dit op voorwaarde dat er geen
onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen omdat een
abonnement werd opgeschort. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die
de standplaats overneemt.
Artikel 9
§1. Als een standplaats ter beschikking komt, zal het college van burgemeester en schepenen
of de concessionaris deze vacature bekend maken via de stadsinfo, digitale infoborden, de
website (www.diest.be), overige gratis pers en waar mogelijk vakbladen van de
kermisfederaties.
Al naargelang de noodzaak bevat de kennisgeving volgende gegevens:
- indien nodig, het attractietype welke gewenst is
- de nuttige technische specificaties
- de situering van de standplaats
- de wijze en de duur van de toewijzing
- de voorwaarden om de standplaats te verkrijgen en de criteria inzake toewijzing
- de plaats, de voorwaarden en de termijn om de kandidaturen in te dienen
- de termijn van bekendmaking van de toewijzing van de standplaats
- elke andere nuttige informatie
De kandidaturen worden, naargelang de vereisten in de kennisgeving, op de volgende wijze
ingediend:
- hetzij met een aangetekende brief met ontvangstmelding
- hetzij door een brief tegen ontvangstbewijs af te geven op het adres dat vermeld
wordt in de kennisgeving van de vacature
- hetzij per duurzame drager (bijvoorbeeld fax of e-mail) tegen ontvangstbewijs,
gericht aan het college van burgemeester en schepenen of aan de concessionaris
Een kandidatuur kan enkel ingediend worden via het hiervoor ter beschikking gestelde
formulier te verkrijgen op het stadhuis of te downloaden via de website (www.diest.be). Een
kandidatuur kan ingediend worden binnen de termijn die bepaald is in de kennisgeving van de
vacature. Er wordt een kopie van elk gevraagd document in bijlage toegevoegd.
- aard en afmetingen van de inrichting(en): gevelbreedte en diepte
- een schets van het grondplan
- indien van toepassing: de afmeting van de groep, kassa en het planchet
- een recente foto van de inrichting(en)
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§2. Indien vijftien dagen vóór de opening van de kermis standplaatsen vacant zijn, kan een
spoedprocedure worden toegepast. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat zij niet konden
worden toegewezen binnen de termijn die in de procedure is bepaald, ofwel omdat ze intussen
vacant geworden zijn, ofwel omdat de houder van de concessie zijn standplaats niet bezet. In
dat geval volgt men de volgende procedure:
1° het college van burgemeester en schepenen of de concessionaris raadpleegt de door hem
gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten
per openstaande standplaats
2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs,
hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs
3° het college van burgemeester en schepenen of de concessionaris wijst de standplaatsen toe
4° er wordt een proces-verbaal opgesteld dat per vacature of onbezette standplaats de
kandidaten vermeld
5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, gebeurt de toewijzing op
basis van de wettelijk voorziene criteria en geeft het proces-verbaal de reden van de keuze
aan
6° de beslissing die hem aanbelangt wordt aan iedere kandidaat meegedeeld, hetzij per
aangetekende brief met ontvangstmelding, hetzij via een persoonlijk overhandigde brief tegen
ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (bijvoorbeeld fax of e-mail) met
ontvangstmelding
Indien er kermisattracties of vestigingen worden toegewezen op basis van de spoedprocedure,
kan dit leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze beperkt blijven en
nauwkeurig kunnen gemotiveerd worden door de technische noodzakelijkheden van de
toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van het college.
Artikel 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:
de 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 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 de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”voor
eigen rekening
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-

aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun
dagelijks bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”

Bijkomende voorwaarden:
de 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

Artikel 11
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 “aangestelden-verantwoordelijken” en van het
tewerkgesteld personeel
f) desgevallend, de nuttige ervaring
g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat
Artikel 12
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 10 van dit reglement en de gemotiveerde beslissing tot
toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal.
Het college van burgemeester en schepenen of de concessionaris deelt zowel aan de kandidaat
die de standplaats toegewezen kreeg als aan een afgewezen kandidaat de beslissing mee die
hem aanbelangt. Dat gebeurt hetzij via een aangetekende brief, hetzij bij persoonlijk
overhandigde brief, hetzij per duurzame drager, telkens met ontvangstmelding.
Artikel 13
In de overeenkomst die wordt afgesloten met de persoon aan wie een standplaats is
toegewezen (zowel in geval van een abonnement als in geval van een toewijzing voor de duur
van de kermis) worden onderstaande bepalingen opgenomen en moeten volgende documenten
worden bijgevoegd:
a) het ondernemingsnummer of een gelijkwaardige inschrijving in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO)
b) aard en afmeting van de inrichting(en): gevelbreedte en diepte
c) een uittreksel van de Kruispuntbank der Ondernemingen, indien inschrijving is vereist,
waarop vermeld staan: naam, voornaam, beroep, nationaliteit en woonplaats
d) een eigendomsakte of bewijsstukken van zelfbouw van de inrichting in kwestie
e) een attest van de verzekeraar dat de attractie verzekerd is tegen brand tijdens de
periode van de kermis
f) een attest van de verzekeraar dat er een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
werd afgesloten voor de attractie voor de periode van de kermis
g) de bewijzen van keuring van de gasinstallatie, de technische en/of de elektrische
keuring
h) een clausule waarin de persoon aan wie een standplaats is toegewezen er zich toe
verbindt de bepalingen van dit reglement na te leven
De persoon aan wie de standplaats is toegewezen moet de documenten zoals bepaald in het
Koninklijk Besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen, jaarlijks aan
de stad bezorgen.
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AFDELING 4:

De abonnementen

Artikel 14
§1. Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd
behalve in de gevallen zoals bepaald in §3 en §4 van dit artikel.
§2. De houder van het abonnement die voor eigen rekening werkt of degene die het dagelijks
bestuur uitoefent voor de rechtspersoon die het abonnement heeft gekregen, kan, op
gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere duur verkrijgen.
Deze aanvraag wordt ingewilligd als ze gewettigd wordt door de stopzetting van de activiteiten
aan het einde van de loopbaan. Indien zij wegens andere motieven aangevraagd wordt, hangt
ze af van de beoordeling door het college van burgemeester en schepenen of door de
concessionaris.
§3. De persoon waarvan sprake in §2 kan zijn abonnement opschorten als hij tijdelijk
ongeschikt is om zijn activiteiten uit te oefenen. Dat kan gebeuren als gevolg van ziekte of
ongeval (te staven met een medisch attest), of in geval van overmacht. De opschorting begint
onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en eindigt op het einde van de
kermis. Het hernemen van de activiteiten moet onmiddellijk bekendgemaakt worden.
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens vijf maanden vóór het begin
van de kermis hernieuwd worden.
De persoon waarvan sprake in §2 verkrijgt eveneens de opschorting van het abonnement als
hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik
plaatsheeft. De opschorting moet worden bekendgemaakt tenminste zes maanden vóór de
begindatum van de kermis. Zij mag niet langer duren dan drie opeenvolgende jaren.
De wederzijdse verplichtingen die het gevolg zijn van het abonnement, worden opgeschort
tijdens de opschorting.
§4. De persoon waarvan sprake in §2 kan van het abonnement afstand doen als het vervalt.
Hij moet het tenminste drie maanden op voorhand opzeggen. Hij kan er ook afstand van doen
als hij zijn activiteiten stopzet. Ook in dit geval moet hij dat tenminste drie maanden op
voorhand meedelen.
De persoon waarvan sprake in §2 kan van het abonnement afstand doen als hij definitief
ongeschikt wordt om zijn activiteiten uit te oefenen. Dat kan gebeuren als gevolg van ziekte of
ongeval (te staven met een medisch attest), of in geval van verantwoorde overmacht. De
opzegging vangt aan onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid.
De persoon bedoeld in §2 kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen
voor andere motieven dan hierboven. Het college van burgemeester en schepenen of de
concessionaris beoordelen deze aanvraag. Een verzoek tot voortijdige beëindiging moet ten
minste acht maanden vóór de aanvang van de kermis ingediend worden bij het college van
burgemeester en schepenen of bij de concessionaris. Dat geldt niet in geval van overmacht. In
de aanvraag moeten de redenen opgegeven worden.
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening werkt, kunnen bij zijn
overlijden afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. Dat gebeurt zonder
vooropzeg.
§5. De aanvraag en de bekendmaking bedoeld in §2, §3 en §4 worden gericht, al naargelang
het geval, tot het college van burgemeester en schepenen of tot de concessionaris tegen
ontvangstbewijs.
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§6. Het college van burgemeester en schepenen kan het abonnement intrekken of opschorten.
Dat gebeurt als de houder van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke
verplichtingen om kermisactiviteiten uit te oefenen of aan deze die van toepassing zijn op de
betrokken attractie of inrichting.
De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend met een aangetekend brief of via een
duurzame drager, telkens tegen ontvangstbewijs.
Artikel 15
§1. De rechthebbenden van de houder van een standplaats zijn gemachtigd om bij zijn
overlijden de standplaats(en) waarvan hij houder was zelf uit te baten. Voorwaarde is wel dat
zij de attractie(s) of vestiging(en) op de standplaatsen overnemen en voldoen aan artikel 10
van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie
van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie.
De rechthebbenden van de houder van een standplaats hebben tevens het recht om bij zijn
overlijden de standplaats(en) waarvan hij houder was over te laten. Voorwaarde is wel dat de
overnemer de attractie(s) of vestiging(en) op de standplaatsen overneemt en voldoet aan
artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie.
De overdracht van de standplaats is eveneens mogelijk wanneer de houder van de standplaats
de uitbating van zijn attractie(s) of vestiging(en) stopzet op voorwaarde dat de overnemer(s)
de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen overneemt en de
overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis.
§2. De overdracht is slechts geldig als het college van burgemeester en schepenen of de
concessionaris vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden.
Artikel 16
Tijdens de duur van het abonnement is de houder verplicht de standplaats voor eigen rekening
te exploiteren gedurende de hele periode van de kermis.

Afdeling 5:

De standplaatsen toegewezen voor de duur van de kermis

Artikel 17
De titularissen van een standplaats moeten hun inrichting(en) voor eigen rekening exploiteren
gedurende de duur van de kermis.
De titularis van een standplaats kan zijn standplaats slechts overdragen mits de voorafgaande
schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen of van de
concessionaris. Een vraag tot overdracht moet ten minste vijf maanden vóór de aanvang van
de kermis ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen of de
concessionaris. Dat geldt niet in geval van overmacht. In de aanvraag moeten de redenen
opgegeven worden. De overnemer moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 10 van
het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie. Het college van
burgemeester en schepenen of de concessionaris bepalen of zij op deze aanvraag ingaan of
niet.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en
schepenen of van de concessionaris wordt de overdracht van standplaats niet erkend.
Ze geeft dan ook geen enkel recht aan degene aan wie de standplaats werd overgedragen.
Zonder schriftelijke toestemming wordt de toewijzing van rechtswege verbroken. Eventueel
betaalde sommen worden niet terugbetaald.

7

In geval van overlijden van de natuurlijk persoon – titularis van de rechtspersoon hebben de
rechthebbenden van de titularis het recht om de standplaats over te nemen op voorwaarde dat
zij de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgelaten standplaatsen overnemen en
voldoen aan de voorwaarden van artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006
betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten
in kermisgastronomie.

Afdeling 6:

Intrekking of opschorting

Artikel 18
Het college van burgemeester en schepenen of de concessionaris kan de toewijzing van een
standplaats intrekken of opschorten om de volgende redenen:
- de titularis van de standplaats voldoet niet langer aan de verplichtingen betreffende de
uitoefening van ambulante- of kermisactiviteiten zoals bepaald in het Koninklijk Besluit
van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten
en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie, aan de bepalingen van dit reglement
of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken attractie of inrichting
- de titularis van de standplaats exploiteert de standplaats niet of niet voor eigen rekening
- de titularis van een standplaats is niet aanwezig op het kermisterrein en heeft geen
aanvang genomen met de opbouw van de attractie op de dag en het uur die door het
college van burgemeester en schepenen zijn bepaald. Het college van burgemeester en
schepenen of de concessionaris kunnen van rechtswege en zonder ingebrekestelling
de titularis de toegang tot het kermisterrein ontzeggen
- indien na of tijdens de opbouw van de attractie bij controle blijkt dat het niet verantwoord
is de attractie in kwestie op de kermis toe te laten (om esthetische- of veiligheidsredenen).
De titularis van de standplaats is verplicht het kermisterrein te verlaten
- wegens de openbare orde - met of zonder optreden van de politie - of omdat de politie
adviseert de toewijzing in te trekken wegens crimineel gedrag dat de openbare orde
op de kermis zou kunnen verstoren
- indien de uitbater, de “aangestelden-verantwoordelijken” en het tewerkgesteld personeel
overduidelijk blijk geven van ondeskundigheid bij het uitoefenen van hun beroep
In geval van intrekking kan het college van burgemeester en schepenen of de concessionaris
de standplaats opnieuw toewijzen zonder dat de titularis van de standplaats hiervoor een
schadevergoeding kan eisen. Eventueel betaalde sommen worden niet terugbetaald. Aan elke
titularis van een ingetrokken of opgeschort recht op een standplaats, kan van rechtswege de
toegang tot het kermisterrein worden ontzegd.
De gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen of van de
concessionaris waarbij de toewijzing wordt ingetrokken of geschorst, wordt per aangetekende
brief met ontvangstbewijs ter kennis gebracht van de titularis van de standplaats.

Afdeling 7:

Inname van de standplaatsen

Artikel 19
A. De standplaatsen voor een kermisattractie of inrichting van kermisgastronomie met
bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door:
1) de personen aan wie een standplaats is toegewezen en die houder zijn van de “machtiging
als werkgever in kermisactiviteiten”
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de
standplaats is toegewezen als hij houder is van de “machtiging als werkgever in
kermisactiviteiten”
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3) de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen, als die houder is van de “machtiging als werkgever in
kermisactiviteiten” voor de uitoefening van een kermisactiviteit voor eigen rekening
4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
als die houder zijn van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening
van een 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 persoon
bedoeld in 1) tot en met 4)
6) de personen die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen
bedoeld in 1) tot en met 4) en als dat gebeurt onder het gezag en in aanwezigheid van deze
of van een persoon bedoeld in 5)
De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen voor zover hun
machtiging geldig is voor de attractie of inrichting die erop uitgebaat wordt. Zij kunnen deze
standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie, of door middel van
wie, ze werden toegewezen.
B. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan
tafel kunnen ingenomen worden door:
1) de personen aan wie de standplaats is toegewezen en die houder zijn van een “machtiging
als werkgever in ambulante activiteiten”
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, als hij houder is van een “machtiging als werkgever in ambulante
activiteiten”
3) de echtgeno(o)t(e) of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon
aan wie de standplaats werd toegewezen, als die houder is van een “machtiging als
werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening
4) de feitelijke vennoten van de natuurlijk persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
als die houder zijn van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante
activiteit voor eigen rekening
5) de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als
aangestelde B”, als die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de
natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld 1) tot en met 4)
6) de personen die vrijgesteld zijn van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten in een inrichting “kermisgastronomie zonder bediening aan tafel” en als dat
gebeurt 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
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Afdeling 8:

Opheffing van de kermis of van een aantal

standplaatsen/wijziging van de duur
Artikel 20
De stad Diest heeft steeds het recht een kermis of een aantal standplaatsen op de kermis
definitief op te heffen. Zij zal de titularissen van een standplaats hiervan op de hoogte brengen
via een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs. Zij krijgen een opzeggingstermijn van één
jaar tenzij de definitieve opheffing absoluut noodzakelijk is.
Artikel 21
Indien de omstandigheden het vereisen (ernstige onvoorziene gevallen) kan het college van
burgemeester en schepenen of de concessionaris, zelfs na de openstelling van de inrichtingen,
de duur van de kermis wijzigen. De titularis van een standplaats kan hiervoor geen
schadevergoeding eisen. De terugbetaling van de standgelden zal dan gebeuren in verhouding
tot de duur van de exploitatie van de standplaatsen.

Hoofdstuk II - De organisatie van kermisactiviteiten op het
openbaar domein buiten openbare kermissen
Afdeling 1:

Toepassingsgebied en definities

Artikel 22
Dit hoofdstuk is van toepassing op de uitoefening van kermisactiviteiten op het openbaar
domein van de stad Diest, ongeacht de hoedanigheid van de persoon van wie zij uitgaat.
Voor de definitie van kermisactiviteiten wordt verwezen naar artikel 1 van dit reglement.
Artikel 23
Uitoefening van kermisactiviteiten op het openbaar domein van de stad Diest buiten openbare
kermissen:

DEELGEMEENTE PERIODE-DUUR

LOCATIE

Deurne

J. Vanzeerstraat

Molenstede
Schaffen
Vleugt

Webbekom

- 2de zondag van juni:
duur: 2 dagen (zondag & maandag )
- 2de zondag van november:
duur: 2 dagen ( zondag & maandag )
laatste zondag van april:
duur: 3 dagen (zaterdag, zondag & maandag )
voorlaatste zondag van juli
duur: 3 dagen (zaterdag, zondag & maandag )
- zondag na O.H. Hemelvaart
duur: 2 dagen ( zondag & maandag )
- 3 november of eerstvolgende zondag
duur: 2 dagen ( zondag & maandag )
zondag vóór 15 augustus
duur: 2 dagen ( zaterdag & zondag )

Dorpsplein
Sint-Hubertusplein
Pastorijstraat
Pleintje kruispunt
VleugtstraatHasseltsebaan
Webbekomstraat
voor kerk.
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Afdeling 2:

voorafgaande toelating en toewijzing van standplaatsen

Artikel 24
Geen enkele kermisactiviteit mag plaatsvinden op het openbaar domein zonder de
voorafgaande en schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen of
van de concessionaris.
Artikel 25
De toewijzing van standplaatsen kan zowel gebeuren op vraag van een kermisuitbater als op
initiatief van het college van burgemeester en schepenen of van de concessionaris.
In het eerste geval moet men een aangetekende brief richten aan het college van
burgemeester en schepenen of aan de concessionaris. Deze aanvraag bevat minstens volgende
gegevens:
- identiteit van de aanvrager en van de uitbater
- aard van de attractie of van de inrichting
- de technische specificaties van de attractie of van de inrichting
- afmetingen van de inrichting: gevelbreedte en diepte
Indien de toewijzing gebeurt op initiatief van de burgemeester en schepenen of van de
concessionaris, is dezelfde procedure van toepassing als voor de toewijzing van standplaatsen
op openbare kermissen.
Artikel 26
Een standplaats kan worden toegewezen voor een bepaalde duur of per abonnement.
Een standplaats kan per abonnement worden toegewezen zodra de kermisuitbater gedurende
drie opeenvolgende jaren een standplaats heeft verkregen.
Artikel 27
Tenzij er in dit hoofdstuk een andere reglementering is vastgelegd, zijn de bepalingen van
toepassing die gelden voor standplaatsen op een openbare kermis.

Hoofdstuk III - Standgeld
Artikel 28
Met het oog op de berekening van de standgelden, worden de kermisattracties, -spellen en
-kramen, ingedeeld in drie groepen:
Groep A
Grote attracties zoals:
grote molen, autoscooter, lunaparken, tornado, lambada, rups en dergelijke meer
Groep B
Middelgrote attracties zoals:
eetsalons, kindermolens, kindervliegmolen, kinderautopiste, mini-karting, mini-scooter,
frituren, spookkasteel, boogschieten, spiegelpaleis, doolhof en dergelijke meer
Groep C
Kleine spellen en kramen zoals:
koordje-trek, vissersspel, schietkraam, pottenspel, bulldozer, loterijen, ballonschiet,
ballenspel, suikerspin, hot-dogkraam en dergelijke meer
Attracties, spellen en kramen die in één van de hierboven vermelde groepen niet zijn
opgenomen, zullen bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen, in één van
deze hogervermelde groepen worden ingedeeld.
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Artikel 29
Juli kermis
De afmetingen van de gevels die gelden voor het berekenen van de standgelden, worden
vastgesteld tussen de delen van de inrichting die het verst boven of tegen de grond uitsteken.
De belasting wordt vastgesteld per strekkende meter te nemen op de langste zijde van de
inrichting, rekening houdend met:
- de ligging van het openbaar domein
- de categorie van de opgestelde attracties, spellen en kramen (cfr. art 28)
Elk deel van een beginnende meter zal worden aangerekend als een volle meter.
Voor ronde of ovale inrichtingen wordt de belasting berekend op de (langste) doormeter.

STANDGELD JULI KERMIS - ZONES
ZONE 1 (oranje)

ZONE 2 (groen)

Groep A

75,00 €/meter

Groep A

60,00 €/meter

Groep B

60,00 €/meter

Groep B

50,00 €/meter

Groep C

50,00 €/meter

Groep C

40,00 €/meter

ADMINISTRATIEKOST PER STANDPLAATS
Groep A

20,00 €

Groep B

15,00 €

Groep C

10,00 €

Nutsvoorzieningen (aansluiting water en elektriciteit) zijn in de
standplaatsvergoeding inbegrepen.
Ceremonieplein: Zone 1 (oranje) – zone 2 (groen)
Om de attractiviteit van de julikermis te bevorderen, zal het Ceremonieplein ingedeeld in zone
1 en zone 2 op de Grote Markt niet in aanmerking komen voor de toekenning van een
abonnement, zodoende het aanbod te kunnen variëren en het kermisgebeuren te kunnen
vernieuwen.
Artikel 30
Carnavalkermis:
De standplaatsvergoeding zal worden berekend naargelang de categorie van de opgestelde
attracties, spellen en kramen (cfr. art. 28)
STANDGELD

ADMINISTRATIEKOST

Groep A

180,00€

20,00€

Groep B

110,00€

15,00€

Groep C

90,00€

10,00€

Aan de inrichter van de carnavalstoet zal het bedrag van de standplaatsvergoedingen, na
aftrek van de administratiekosten, als speciale toelage overgemaakt worden voor de
organisatie van deze stoet.
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Nutsvoorzieningen (aansluiting water en elektriciteit) zijn in de standplaatsvergoeding
inbegrepen.
Artikel 31

Wijkkermissen:
De standplaatsvergoeding zal worden berekend naargelang de categorie van de opgestelde
attracties, spellen en kramen (cfr. art 28) die op het openbaar domein staan opgesteld:
STANDGELD

ADMINISTRATIEKOST

Groep A

30,00€

5,00€

Groep B

20,00€

5,00€

Groep C

10,00€

5,00€

De elektriciteitskosten zijn in de standplaatsvergoeding niet inbegrepen.
Een elektriciteitskast (maximum 1/wijkkermis) kan steeds aangevraagd worden. De kosten
voor plaatsen en daghuur zullen verhaald worden op het totaal aantal gebruikers van deze
kast (aantal aansluitingen). Inpluggen op een rode stekker (drijfkracht 63Amp) zal dubbel
zoveel aangerekend worden als inpluggen op een blauwe stekker (monofase 32Amp).
Bij de aanvraag tot het bekomen van een standplaats maakt de kandidaat-standhouder
bekend of hij wenst gebruik te maken van een elektriciteitskast en hoe hij wenst in te pluggen
(rood-blauw). Indien de kast het vermogen niet kan leveren voor een bepaalde attractie, dient
de standhouder te werken met een eigen stroomgenerator.
De standhouder zorgt zelf voor de bekabeling van de attractie naar de elektriciteitskast.
De standhouders zorgen zelf voor de nodige watervoorziening.

Artikel 32
De persoon aan wie een standplaats werd toegekend, moet binnen de gestelde termijn zoals
vermeld op de overeenkomst, de volgende bedragen betalen aan de stad Diest:
a) het volledige standgeld
b) als waarborg: 50% van het verschuldigde standgeld
Indien het standgeld niet tijdig wordt betaald, is van rechtswege en zonder aanmaning een
verwijlintrest van 10% verschuldigd.
Artikel 33
Bij niet-tijdige betaling van de bedragen die vermeld staan in artikel 29, zal na aangetekende
ingebrekestelling de toewijzing van de standplaats vernietigd worden. De stad Diest zal dan
naar eigen goeddunken over deze standplaats kunnen beschikken. De reeds betaalde sommen
worden niet teruggestort.
Artikel 34
De waarborg is alleen van toepassing op de julikermis en zal worden betaald zoals bepaald in
artikel 29. Hij zal geen intresten opbrengen. Hij wordt na afloop van de kermis volledig
terugbetaald indien de titularis van een standplaats al zijn verplichtingen stipt heeft nageleefd.
De exploitanten die zonder schriftelijke toelating van het college van burgemeester en
schepenen of van de concessionaris hun inrichting verwijderen of afbreken vóór - of deze niet
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exploiteren tot - het einde van de kermis, verliezen de gestorte waarborg ten voordele van de
stad Diest. Ook kan de foornijveraar in kwestie een standplaats voor het komende jaar
ontzegd worden.

Hoofdstuk IV:
voorschriften en formaliteiten inzake de inrichting van en
de (brand)veiligheid tijdens de uitoefening van
kermisactiviteiten en de exploitatie van de attracties
Artikel 35
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.
De reglementering is van toepassing op alle plaatsen waar een kermis in openlucht wordt
georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.
Artikel 36
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 genaderd worden tot op een afstand
van 60m 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 rijbaan van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3m vrij te blijven, dit
met een permanent vrije hoogte van minimum 4m.

Artikel 37
De gebruikers van de kermisattracties moeten kunnen geëvacueerd worden. Hiertoe moeten
evacuatiewegen vrijgehouden worden. Deze evacuatiewegen moeten naar een veilige plaats
leiden. De vrije breedte van deze evacuatiewegen moet minstens 1,20m bedragen.
Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60m van een plaats waar de
brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
De rijen die gevormd worden door de kermisattracties dienen minstens om de 30m voorzien te
worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2m.
Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een doorgang met
een minimum breedte van 1m vrij te blijven.
Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een
afstand van minder dan 1m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.
Kramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de
voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden o.a. hamburger- en hotdogkramen, frituren,
pittawagens, enz…
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Artikel 38
In elke kermisattractie moet één bluseenheid per 150m² voorzien worden
Daarnaast zal elke 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 opgehangen te worden.
Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze deken wordt op een goed
zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de
directe omgeving van de vuren gehangen worden.
In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

Artikel 39
Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op een
veilige manier opgesteld te worden, zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel
zonder de doorgangen te belemmeren.
Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels
van goed vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting.
Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de
verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een
BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.
Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.
Artikel 40
De inrichter van de kermis zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop
de kermisattracties en de kramen kunnen aansluiten.
De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende
reglementeringen terzake en de regels van goed vakmanschap.
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 door een erkend organisme zoals aangeduid in artikel 275 van het AREI en artikel
829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden.
Artikel 41
Zowel tijdens de oprichting als tijdens de duur van de kermis kan door de brandweer en/of
politie een controlerondgang gemaakt worden in functie van de naleving van deze
reglementering en de wettelijke voorschriften
Artikel 42
Op de kermisterreinen mogen alleen de wagens worden geplaatst die onmisbaar zijn voor de
exploitatie van de inrichtingen. De laadwagens, de voorraadwagens en alle vervoer dat niet
noodzakelijk is tijdens de kermis, moeten worden gestald op een door het college van
burgemeester en schepenen aangeduide plaats.
De stad Diest zorgt niet voor de bewaking van de foorinrichtingen en -wagens die op het
kermisterrein of elders staan; zij is evenmin aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal
van de daarin geborgen of tentoongestelde zaken.
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De attracties moeten het aantal meters die werden aangevraagd en toegewezen werkelijk
innemen. Er mogen geen extra meters worden gevraagd om eventueel met een
personenwagen naast de kermisattractie door te rijden of te stationeren.

Artikel 43
De foornijveraars moeten zich houden aan de modaliteiten inzake het oprijden van het
kermisterrein en het optrekken van de inrichtingen evenals het respecteren van de openingsen sluitingstijden zoals jaarlijks vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen.
Indien dat wegens overmacht onmogelijk is, moet de stad Diest hiervan onmiddellijk op de
hoogte gebracht worden. Niet-gewettigde sluiting evenals negeren van de instructies wat
betreft op- en afrijden, kan leiden tot ontzegging van een standplaats voor het volgende jaar.
Artikel 44
Aan de foornijveraars zal één centrale verzamelplaats voor het deponeren van afval
medegedeeld worden. Afval zoals frituurvetten, verpakkingsmateriaal e.d. dat buiten aan de
inrichtingen en niet op de centrale verzamelplaats wordt achtergelaten, zal worden beschouwd
als sluikstort en als zodanig gesanctioneerd. In geen geval mag afval van welke aard ook
geloosd worden in inspectieputten op de openbare weg Tevens is het verboden afval van
andere kermissen mee te brengen en hier te deponeren.
De foornijveraars die dranken, gebak, eetwaren of snoeperijen verkopen, zullen aan hun
inrichting een vuilniszak in een staander plaatsen om de gebruikers in staat te stellen hun
papierafval en dergelijke te deponeren. Deze vuilniszak moet elke avond verwijderd worden.
De standplaatsen moeten na vertrek door de foornijveraars zelf opgeruimd worden en in goede
staat worden achtergelaten. Eventuele kosten zullen afgetrokken worden van de waarborg en
indien nodig kan hij volledig ingehouden worden.
Artikel 45
De exploitanten van loterijen en kansspelen zullen ten overstaan van de gebruikers eerlijke
praktijken toepassen. Indien de afgevaardigde van de stad Diest vaststelt dat deze regel niet
wordt nageleefd, kan de verdere exploitatie zonder ingebrekestelling worden stopgezet. De
exploitant kan hiervoor geen schadeloosstelling eisen
Artikel 46
Foornijveraars die een attractie uitbaten waarbij de bezoeker prijzen kan winnen, mogen in
geen geval verboden wapens zoals omschreven in de wapenwet, sportwapens of wapens
waarvoor een vergunning vereist is, als prijs aanbieden. In geval van inbreuk zal de politie een
proces-verbaal opstellen en zullen de wapens in kwestie in beslag genomen worden.
Indien de foornijveraar aan zijn klanten punten of waardebons voor prijzen aanbiedt die
kunnen opgespaard worden over een periode van meerdere kermissen, geeft dit geen
automatisch recht aan deze foornijveraar op een standplaats op de kermis van het jaar
volgend op het exploitatiejaar.
Artikel 47
In elke inrichting moet, goed zichtbaar, een identificatiebord aangebracht worden met de
vermelding van de naam van de standhouder en het ondernemingsnummer of een
gelijkwaardig inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Artikel 48
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Voor de tv-distributie moeten de foornijveraars persoonlijk contact nemen met de
kabelmaatschappij(en). Zij moeten de kosten voor deze aansluiting zelf betalen aan de
kabelmaatschappij(en).
Artikel 49
De stad Diest heeft steeds het recht bijkomende verplichtingen aan de foornijveraars op te
leggen als ze die nodig acht om de veiligheid en de goede orde op de kermissen te verzekeren.

Hoofdstuk V: - verbodsbepalingen
Artikel 50
Het is de titularis van een standplaats verboden:
- tickets te verkopen op de openbare weg of op de wandelwegen van het kermisterrein, deze
tickets moeten in de inrichting zelf worden uitgereikt
- de afloop van het hemelwater naar de rioolmonden te belemmeren. De inspectieputten van
de openbare weg en de rioolmonden moeten volledig vrijgelaten worden. Het afvalwater mag
niet op het kermisterrein worden uigegoten. Het zal langs waterdichte leidingen van voldoende
doorsnede tot aan de inspectieputten worden geleid. Waterslangen die aan de
standpijpaansluitingen worden aangesloten, mogen geen lekkage vertonen. Dit geldt eveneens
voor de koppelingsstukken.
- door de wet verboden loterijen, kans- of geldspelen te exploiteren
- voorbijgangers lastig te vallen

Hoofdstuk VI: - normen inzake geluid
Artikel 51
1. Het college van burgemeester en schepenen verleent aan de foorkramers een toelating voor
het maken van elektronisch versterkte muziek
2. Tussen 22u00 en 24u00 geldt een maximale waarde van 90 dB (A) voor het geluidsniveau
van de muziekinstallaties van de attracties ( het geluidsniveau wordt gemeten op twee meter
van de geluidsbron of geluidsinstallatie waar zich in normale omstandigheden personen
kunnen bevinden )
3. Van zondag tot en met donderdag is vanaf 24u00 het gebruik van elektronisch versterkte
muziek verboden
5. Op vrijdag- en op zaterdagnacht is vanaf 01u00 het gebruik van elektronisch versterkte
muziek verboden: tussen 24u00 en 01u00 moet het muziekniveau geleidelijk dalen tot een
aangenaam achtergrond niveau waarbij geen hinder wordt veroorzaakt voor de omwonenden:
de politie kan in deze periode steeds bevelen het geluidsniveau te verminderen

Artikel 52
Volgend stappenplan inzake het politioneel optreden wordt toegepast:
1. Bij een eerste vaststelling van overtreding zal een schriftelijke verwittiging worden gegeven
2. Bij een tweede vaststelling van overtreding zal worden overgegaan tot de verzegeling van
de muziekinstallatie van de overtreder
3. Bij een derde vaststelling van overtreding zal overgegaan worden tot de sluiting van de
attractie en wordt aan de overtreder volgend jaar geen toestemming meer verleend voor het
uitbaten van een attractie

Hoofdstuk VII - strafbepalingen en opheffing
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Artikel 53
De foorreizigers zijn gehouden de onderrichtingen van de plaatsmeester of aangestelde alsook
van de politie op te volgen. Deze personen zijn gemachtigd om de documenten vermeld in
afdeling 3 artikel 10 te controleren. Bij niet naleving zal verslag of proces-verbaal opgesteld en
overgemaakt worden aan de bevoegde overheid.
Inbreuken op dit politiereglement kunnen bestraft worden met een administratieve sanctie tot
een maximum bedrag van € 250,00.
Bij herhaalde inbreuken of wanneer de openbare orde, rust en veiligheid in gedrang komt, kan
de inname van de standplaats tijdelijk of definitief geschorst worden door het college van
burgemeester en schepenen nadat de vergunninghouder werd gehoord.
Artikel 54
De artikelen 88 en 89, 1°, toepassingsgebied “de kermisbarakken” van de Algemene
Politieverordening Diest worden opgeheven.
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