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1. TOELICHTING:
-Aan de gemeenteraad wordt vootgesteld om het bijgevoegde kermisreglement goed te keuren. Momenteel
bestaat er in Lubbeek geen teglement aangaande het plaatsen en uitbaten van kermissen.

Het ontwerp van reglement omvat o.a.:
- algemene gegevens omtrent data van de kermissen, algemene netheid, naleving van de regels,
- de toewijzingsregels voor het verkrijgen vân een standplaats;
- de te volgen voorschrifteninzake de exploitatie van de attracties;
- de te volgen veiligheidsvoorschriften.

Momenteel dienen de kermisuitbaters jaaÅt1ks steeds dezelfde ^ tlta;agin te dienen, vergezeld van steeds
dezelfde weerkerende bijlagen en polissen. Door het invoeren van dit kermisreglement wordt de
organisatie van de plaatsing vereenvoudigd, voor zowel de aanvragers als de gemeentelijke diensten.

2. BESCHIKBAAR KREDIET:
a. Artikel nummer:
b. Beschikbaar k¡ediet:
c. Bedtag inclusief BTW:
d. Omschrijving:
e. Aannemer f Lev enncier:

3. BITLAGEN:
COMMISSIE GRONDGEBONDEN., CULTURELE- en WELZIJNSMATERIES

Zittingvanl6 ma;aftz0lÛ

AaNwEzrc: Krus DecnEEF - voorzitter

M.A,RINA STAS, STEPHANIE DE NÉEFF, TINA DE WINDT, CYRIEL SWEVERS, LEEN
VERRECK, PIERRE OTZER, ALFoNS CREUWELS, JULES GooTS, KoENRAAD VAN
CoPPENoLLETTAMARABRooS - leden
EooyEryN - lid met raadgevende stem

FREDDY VRANCIo( - burgemeester
MentlNB VANBEVER, GILBERTE MuLs, PauL HucAERTs, HrLKE VERHEYDEN,
IvAN VANDERzEYPEN - schepenen
Arw De Menrnr-mn - raadslid

Crrnrsrer, M¡ssy - adm.medewerker dienst openbare \üerkeri -
secfetafis

Punt 4. Jeugd - Kermisreglement Lubbeek - Goedkeuring



Voorzitter Kris Degteef licht het punt toe.

Raadslid Ann De Martelaet vraagt wâarom dit punt door de jeugddienst op de agenda geplaâtst werd en onder
wiens bevoegdheid dit valt.
Schepen Martine Vanbevet zeg! dat Bart Niis dit document heeft opgesteld en dat het de bevoegdheid van de
butgemeester is. De butgemeester bevestigt dat in het vededen aaîvr geî van de standhouders op de kermissen
behandeld werden door deze dienst en dat daarom dit punt nu ook door deze dienst behandeld werd.

Punt 4 wordt met 10 ja-stemmen bij 1 onthoudingen gunstig geadviseerd.

Namens de commissie

Christel Massy Kris Degreef
secretâfls vootzlttet

4. COMMENTAAR

5. BESLISSING GEMEENTERAAD
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet va;n 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiteri en de organisatie
van openbâre markten, gewrjzigd bij wet van 4 jult 2005 en \¡/et van 20 juh2006, meer bepaald de
artikelen 8 tot en met 10;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en orgânisatie van
ketmisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie meer bepaald de artikelen 8 tot en met
24;

Overwegende dat volgens artikel 8 $1 van voomoemde gewijzigde wet de organisatie varì ambulante en
kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;
Overwegende dat volgens artikel 9$ 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten op het openbaat domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij
gemeentelijk reglement;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraadvan 29 apll-J,2009 aangaande de goedkeuring van het
reglement 'tnzake 

de privatieve inname van het openbaar domein en het vaststellen en irinen van
retibuties voor privâtief gebruik;
BESLUIT:
Attikel t Het kermisreglement, zoals bijgevoegd, goed te keuren:

Hoofdstuk 1: Otganisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie
op openbare kermissen

Artikel 1. Toepassingsgebied (wet art. 150, at. 2 $2)
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingedcht 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 a n 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
ves tigingen van kermisgas tronomie.



Als kermisuitbater wordt beschouwd de petsoon die een kermisattractie en/of een vestìging van
kermisgastronomie met bediening aan tafel en/of een ysstiging van kermisgasffonomie zonder bediening
aan tafel uitbaat.

Artikel 2. Gegevens van openbare kermissen (wet art. I 52)
De ketmissen g àî door op volgende datums:
- Linden zor¡'et : Pinksterweekend
- Pellenberg zomer :3d" zondagvan juni
- Lubbeek zomer : 1.t" zondag na of samenvallend met 02 juli
- Binkom : 1't" zondag na of samenvallend met 1.6 augustus (St.-Rochus)
- Linden winter z 3d" zondagvan september (H. Cornelius)
- Pellenberg winter : laatste zondagvan oktober
- Lubbeek winter : 1.'t" zondag na of samenvallend met l.1 november (St.-Maarten)

Artikel 3. Voorwaarden inzake toewiizing standplaatsen (wet art. 8S2, aft.10 $ 1 en KB art. 4 $2 en
att. 10)

De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen aan de hand van de volgende voorwaarden:

$1. Voor kenni¡allractìes en ue¡tigin¿en uan kerwitga¡tronomie met bedieningaan tdel:
- aan kermisuitbaters die houder zljn van een "machtiging kermisactiviteiten als werkgever" voor
eigen tekening;
- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de "machtiging ketmisactiviteiten als aangesteld verantwoordelijke".

Bijkomende voorwaarden:
- uitbater dient behoodijk 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 ene4lebton betreft, de attractie voldoet 
^ 

î de bepalingen van artikel 10 van het I3
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 kermisgasttonomie met bediening aan tafel en de personen die er
werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

- aan ketmisuitbatets die houdet zljnvan een "mach':gng ambulante activiteiten als werkgever"
voor eigen rekening;
- aan rechtspeisonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de "machtiging ambulante activiteiten als aangesteld verantwoordelijke".

Bijkomende voorwaarden:
- de uitbatet dient behoodijk gedekt te zijn door verzekedngspolissen inzake burgedijke

aansprakelijkheid en tegen brandrisico's;
- het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire

voorwaarden inzake volksgezondheid.

Artikel4.
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor:
- nieuwe kermissen te organiseren en bestaande kermissen af te schaffen;
- de doorgangen van de kermis af te schaffen of te velplaatsen, er nieuwe te
voorzien of hun afmetingen te wijzigen;

- het aantal gelijkaar.lige inrichtingen en hun afmetingen te bepalen enf of te
beperken;

- het toewijzen van een standplaats;
- autonoom te oordelen over de gelijkaardigheid der inrichtìngen.



Artikel5. (KB art. 8,9 $ 1)

De standplaatsen op de openbare kermissen wotden toegev/ezen per abonnement. FIet abonnement heeft
een duur van drie jaar. Na afloop wordt het stìlzwijgend vedengd behalve in de gevallen bedoeld bij het
opschorten of het afstand doen van het ¿bonnement.
De standplaatsen per abonnement worden toege$/ezen øan de uitbatet die een zelfde standplaats op een

abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.

Artikel 6. Toewiizingsregels voor standplaatsen op de openbare ketmissen (KB att. 13)

6.l.Yacatute en kandidatuurctelling standplaats (KB att.13 en 14)

Wanneer een standplaats vrijkomt, zaI de burgemeester of zijn afgevaardigd e deze vacature bekend maken

door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van eerì bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord
enf of,via de website.
De kandidaturen worden ingediend voþns de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de

kennisgeving van de vâcâture. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.

6.2. Ondetzoekvan de kandidatuten (KB art. 15)

De standplaatsen wotden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria:
a) de aarð 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) desgevallend, de nuttige ewadng;
f) de emst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

FIet openen van de kandidaturen, hun vergelijkend ondetzoek, de controle van de voorwaatden en de

gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal.

6.3. Bekendmaking van de toewiizing van de standplaats (KB art. 15 S 5)
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet
weethouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee per post.

Artikel 7. Het tegister of plan van de toegewezen standplaatsen (KB 
^1t.16)Een plan of register wordt bijgehouden waann voor elke toegewezen standplaats vetmeld staat:

a) de situering van de standplaats;
b) de duur van het gebruiksrecht ofhet abonnement;
c) de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats

toegewezen werd;
d) het ondernemingsnummer;
e) de aatd van de attractie oF van ds ysstiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats

toegelaten is.

Artikel S. Opschotten abonnement (KB art. 12 $ 3)
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wânneer:

1) hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:
- door ziekte of ongeval op gtond van een medisch attest.

- door overmacht op een verantwoordewtjze aangetoond.

De opschotting gaatin op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt
op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van het hetnemen van de activiteiten.

2) hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats heeft.



De opschorting moet wotden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van de
kermis. Z\ maggeen drie opeenvolgende jaren overschrijden.

De vraag tot opschorting dient te gebeuren per post.

Artikel9. Afstand van het abonnement (KB art. 12 54)
De houdet 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 zrln activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden;
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen. De opzeggingg at in op de dertigste
dag volgend op de bekendmaking van de ongeschiktheid;
- de houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement a^nvragefi voor andere motieven;
- de rechthebbenden van de natuudijke persoon die voor eigen rekeningzljn activiteit uitoefent, kunnen
br1 ztjn ovedijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvân hij de houder was.

Artikel l0. Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 S 6)
De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten omdat de titulads van de standplaats niet
langer voldoet aa¡ de wettelijke verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan
deze die van toepassingzljn op de betrokken attractie of vestiging.

Artikel 11. Overdracht standplaats (KB artikel lS)
De overdracht van een standplaats is toegelaten wânneer:

1) De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zljn
vestiging(en) stopzet.

2) De houder van een standplaats ovedijdt. Zljn rechthebbenden kunnen zijn standplaats ovedaten.

In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat:
- de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen
ovefneemt;
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis;
- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht.

Artikel 12.

Geen standplaats wordt toegewezen aan kermisuitbaters die enige schuld, van om het even welke aard,
met het gemeentebestuur te vereffenen hebben.

Artikel lil.
De kermisuitbater moet zijn inrichting(en) voor eþn rekening exploiteren.
Ovetdtacht van standplaatsen, zonder vootafgaande toestemming van het college van burgemeester en
schepenen, wordt niet erkend en heeft van rechtswege de verbreking van de toewijzing tot gevolg.

Artikel 14.

Van de kermisuitbaters die een standplaats kregen toegev/ezen, wordt geacht dat zrj er zich toe verbinden
de voorwaarden van onderhavig reglement na te leven.

Artikel 15.

Elke kermisuitbater die één van bij dit teglement gestelde voorschriften overtreedt bij de exploitatie van
zijn inrichting of weþrt zich te gedragen naar de onderichtingen hem verstrekt door de afgevaardigde(n)
van het bestuut, kan van techtswege en zonder ingebtekestelling, de toegang tot de kermisterreinen
worden ontzegd.



Artikel 16.

Indien bijzondere en niet te voorziene omstandigheden het vereisen, kan het college van butgemeester en
schepenen, zelfs na de openstelling van de indchtingen, de toelating tot het houden van de kermis
intrekken of de duur ervan wijzþn, zondet dat de kermisuitbaters hiervoot enige schadevergoeding
kunnen eisen.

Hoofdstuk 2: Voorschriften en fotmaliteiten inzake de intichting en
de attracties

de exploitatie van

Artikel lT.
Op de kermisterreinen mogen alleen die wâgens geplaatst worden die onmisbaar zljt voor de exploitatie
det inrichtingen. De laadwagens, de voorraadwagens, de woonwagens en alle wagens die niet strikt
noodzakelijk zijn tijdens de kermis zullen moeten wotden ondergebracht op een door het college van
butgemeester en schepenen aangeduide plaats.

De gemeente neemt geen bewaking op zich van de foorinrichtingen en wagens staande op het
kermisterrein of elders. Zij is evenmin verantwootdelijk wegens beschadiging, vedies of diefstal van de
ðaann geborgen of tentoongestelde zaken. Bij het opstellen van de inrichting moeten de laadwagens zodra
zij afgeladen zijn, onmiddellijk het kermisterein verlaten.

De ketmisuitbater die buiten zijn toegewezen standplaats een ruimte bezet, zowel met zljn inrichting als

met zijn wagens, zal de ten onrechte ingenomen plaats dadelijk moeten ontruimen. Bij weþeringzal de
ontruiming uitgevoerd worden op kosten en risico van de kermisuitbater.

Artikel lS.
Beschadigingen 

^ 
î het wegdek, bomen, vedichtingstoestellen, vetkeetsbordeî enz. die door de

kermisuitbatets zouden aangericht zljn, zullen door de bevoegde diensten van de gemeente worden
geschat efl 

^ 
n de betrokken kermisuitbater worden aangerekend.

Ondet geen enkel voorwendsel mogen de ketmisuitbaters hun inrichtingen vasthechten aan weg of
bomen, vedichtingstoestellen, verkeerstekens, enz.

Artikel 19.

De kermisuitbaters die frisdranken, gebak, andere eetwaren of snoeperijen verkopen, zullen steeds zuivere
en onvervalste u/âren aanbieden en gebruiken. Zlj zullen attesten moeten voodeggen van een geneesheer,
waaruit blijkt dat zlizelf of hun personeel nret ztln âangetâst door huid- of andere ziekten. Onverpakt
suikergoed, chocolade, ... mogen enkel uitgestald worden achtet glas of stofwerend gaas.

Artikel20.
De kermisuitbaters zulTen aan hun inrichting een vuilniszak tn een staandet voorzierì om de gebruikers toe
te laten hun papieraftial e.d.m. erin te deponeren. Deze dienen elke avond verwijderd te worden.

Artikel2l.
De standplaatsen dienen na vertrek van de kermis door de kermisuitbaters zelf opgeruimd te worden.

Attikel22.
De kermisuitbatets van loterijen en kansspelen zullen t.o.v. de gebruikers eedijke praktijken toepassen.
Indien de afgevaardigde van het bestuur vaststelt dat deze regel wordt overtreden, kan de verdere
exploitatie zonder ingebrekestelling worden ontzegd, zonder dat de exploitant schadeloosstelling kan
eisen.

Artikel23.
De inrichtingen moeten voldoen aan de technische eisen gesteld in de desbetreffende wetten en
reglementen.

Doot de kermisuitbatets moeten volgende attesten, afgeleverd door een door het AR A,B erkend



ofgânisme worden voofgelegd:
- voor alle instellingen: de verklaring dat de elektrische inrichting in regel is;
- voor de inrichtingen die met dieselmotoren werken: de bevestiging dat zlj voldoen aan all.e bepalingen

inzake veiligheid;
- voor de inrichtingen die door de constructie, exploitatiewijze en voorraden, gevaar voor brand,

ontploffing, instoting of om het even welke breuk kunnen opleveren: een attest waâruit blijkt dat de
mechanische inrichting voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften.

Artikel24.
De gemeente stelt een elektriciteitskast en een standpijp ter beschikking aan de kermisuitbaters. De
elektdciteitskast wordt op ^ nvt^aggeopend door de hiervoor door het college van burgemeester en
schepenen gemachtigde persoon. Men mag onder geen beding zelf deze kast trachten te openen.
De standpijp kan via de normale procedure, aangaande het aanvragen van gemeentelijke materialen van de
uitleendienst, verkregen worden.

Artikel25.
De exploitanten zullen zich houden aan de bepalingen inzake geluidshinder.

De kermisreizigets zullen er alleszins voor zorgen de bewoners van de omgeving niet te hinderen door
overdreven geluidshindet,verootzàakt door machines enf of muziekinstallaties.

Artikel26.
Behoudens andetsluidende bevelen ofverordeningen van de bevoegde overheden:
- zal er geen muziek mogen gemaakt worden voor 10 uur 's morgens;
- zullen al de foorinrichtingen op vrijdagen, zatetdagen en zondagen uitedijk om 2 uur 's nachts, de andere
dagen om 1 uur's nachts moeten gesloten worden.

Artikel2T.
In elke inrichting moet, goed zichtbaar, een bord wotden aangebracht met vermelding vân de naam van
de standhoudet, het nummer van het handelsregister en eventueel het nummer van de leurkaart. Ook
moeten in de indchtingen opschriften worden aangebnchtwaarop de aan het publiek gevraagde prtjzen
staan vemeld. Deze p$zen mogen niet willekeudg worden gewijzigd. De voorgestelde pnjzen zijn
maximumprijzen die gedurende de hele duur van de kermis mogen gevraagd worden.

Artikel23.
De kermisuitbaters die op de hun toegewezen plaats waren of goedeten en in het algemeen welke
voorwelpen ook verkopen of te koop aanbieden aan de verbruiker, moeten in het bezit zljn van een
geldige leurkaart, afgeleverd door het daartoe bevoegde ministerie. Zri moeten in regel zijn
overeenkomstig het statuut det zelfstand'igen en zullen desgevraagd het bewijs moeten voodeggen, waaruit
blijkt dat zij aan al hun sociale verplichtingen over het laatste trimester hebben voldaan.

Artikel29.
Het opbouwen en afbreken van de inrichtingen zalniet mogen gebeuten voor 6 uur 's morgens en na 22
uut 's avonds. Bij het optimmeren en afbreken zullen de kermisuitbaters de nodige voorzorgsmaatregelen
treffen opdat een volledige stevigheid van hun inrichting verzekerd is en dat de afloop van de waters van
de weg naar de riolering niet gestremd wordt. De greppels van de rijweg zullen volledig vrijgelaten
wotden.

Artikel30.
In de autoscooters en in alle gelijkaardige of om het even welke andere door het college van burgemeester
en schepenen aangeduide inrichtìngen dienen veiligheidsgordels aanwezigte zijn om de kinderen beneden
de 1.2 jaat vast te riemen. Het college van burgemeester en schepenen kan deze verplichting ook
uitbreiden tot andere inrichtingen, indien het zulks nodig acht. Die verplichting moet door middel van
duidelijke opschriften aan het publiek kenbaar gemaakt worden en de exploitanten moeten er over waken
dat deze y6iligheidsmaatregelen stipt nageleefd worden.
FIet aanbrengen der yeiligheidsgordels is nochtans niet vereist, indien:



- de kinderen onder de 1.2 jaar vergezeld zljr.van een volwassen petsoon;
- of de toegang ontzegd wordt aan kinderen onder de 1.2 jaat.

r\rtikcl 31.
De vuurwapens van de schietkramen zullen het proefmerkteken dragen. Het gebruik van
repetitiekarabijnen of andere wapens die gevaar vooi de schuttets of voor de toeschouwers kunnen
opleveren, zijn verboden. De achterwand van het schietkraam wordt met een stalen pantsering van 4 mm
dikte bedekt. De zijwanden en de zoldering worden over hun hele oppewlakte bedekt met een

aaneensluitende stalen plaatvan tenminste 3 mm dikte. De exploitant zal alle maattegelen treffen om
ongevallen te vermijden. Het is verboden schuin op doel te schieten om het terugspringen van
projectielen te vermijden.

Artikel32.
De exploitanten van dierenverzamelingen zullen de nodige voorzoÍgsmaaftegelen treffen opdat het mest
verschillende malen per dag wordt verwijderd. De hokken en de banen zullen dagelijks met een

ontsmettende oplossing behandeld wotden.

Artikel33.
Alle publiciteits-, reclame- enf of andere teksten op de inrichtingen moeten ten minste in het Nededands
worden aangebracht.

Artikel34.
De inrichtingen moeten langs alle zrjden, uitgevende op de wandelwegen en/of doorgangen 's avonds
behoorlilk verlicht zijn.

Artikel35.
Het gemeentebestuur heeft te allen tijde het recht bijkomende verplichtingen, die het nodig acht om de

veiligheid en de goede orde op de kermisterreinen te verzekeren aa¡ de ketmisuitbaters op te leggen.

Hoofdstuk 3: Richtliinen inzake brandveiligheid

Artikel36.
De inrichtingen moeten ordelijk opgesteld zljn, derwrjze dat z1j bij brand of ongeval steeds door de eerste

hulpwagens kunnen benaderd worden. De toegangsv/egen mogen niet gehinderd wotden door de

geparkeerde voertuigen of bezette plaatsen die een vrije beweging vân de hulpwagens zouden kunnen
beletten.

Artikel3T.
Tussen elke inrichtingzal een ruimte gelaten worden van 0,50m tot 1m om het plaatsen te
vergemakkelijken en uitbreiding van gebeudijke bmnden te voorkomen. Deze ruimte moet gedurende de

hele duur van de kermis vrijgehouden worden.
Artikel33.
De materialen, nodig voor de opbouw van de inrichting, en in het bijzonder van de inwendige inrichting,
omvattende banken, trappen en vloeren dienen steeds in goede staat van deugdelijkheid en onderhoud te

zijn. Banken en stoelen moeten stevig op de vloer bevestigd w'orden, met uitzondering nochtans voor de

stoelen in een verbruikssalon. De gangen leidende tot de zit- enf of staanplaatsen en tot de uitgangen,
moeten steeds geheel vrij gehouden worden van belemmeringen. Kas- en conttoleloketten dienen stevig

vastgehecht, derwijze dat ztj de nuttige breedte der gangen en uitgangen niet tot een mindere afmeting
brengen.

Artikel39.
De uitgangen vân een inrichting moeten rechtstreeks op het openbaar domein uitgeven en mogen in geen

geval andere bezette ruimten of aanpalende inrichtingen doodopen. De weg naar de uitgang zaI aanged:uid

worden. De deuren moeten in de richting van de vluchtweg opendraaien en in geopende stand kunnen
vâstgezet worden. Trommel- en draaikruisdeuten zijn vetboden.



Artikel40.
I{et aantal uitgangen bepaalt zich tot het getal sraan- enf of ziçlaatsen in een inrichtìng en wel in deze
verhouding:
-van1 tot 50 personen: één uitgang;
- van 51 tot 250 personen: rwee uitgangen;
- van251. tot 500 personen: drie uitgangen;
- voor meer dan 500 personen: een bijkomende uitgang per schijf van 500 personen.

Artikel4l.
De trappen zljn te voorzien van leuningen in overeenstemming met artikel 64L van het ARAB.

Artikel42.
Ieder uitgang of nooduitgang moet aangeduid zljn door veiligheidssignalering þictogrammen) conform de
wettelijke vootschriften. De reddingstekens moeten de richting van de wegen en de trappen die naar de
uitgangen leiden op een opvallende wijze aangeven door pijlstrepen in het groen op witte achtergrond of
wit op groene achtergrond. De verlichting van deze reddingstekens en aanduidingen is aangesloten op de
normale vedichting en op de noodvedichting.

Artikel43.
Voor de verlichting van de inrichtingen, de stands en de decoratie wordt slechts elektrisch licht toegelaten.
De plaats van de vedichtingsotnamenten dient derwijz e te zijn dat geen brandgevaar kan ontstaan. De
verlichtingslâmpen mogen niet met papiet of ander brandbaar materraal worden omwikkeld. De
elekrische geleiders moeten op degelijke wijze geïsole erd zrjn en mogen niet rechtstreeks vastgehecht
worden aan tenten, woonwagens of andere voettuigen, hetzij door middel van isolerend en onbrandbaar
matenaal.
De inrichting en de vluchtwegen moeten voorzien zljnvan een noodvedichting die voldoende lichtsterkte
geeft om een veilige ontruiming te verzekeren en die op om het even welke plaats van de instelling een
lichtsterkte van tenminste 1 lux geeft.
De noodvedichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen, door welke
oorzaak ook, van de gewone vedichtìng en ze moet ten minste één uur in werking blijven. Alle elektdsche
installaties zullen uitgevoetd worden volgens de wettelijke voorschriften. De exploitant die een elektrische
aansluiting vra gt, moet een certtltcaatvan deugdelijkheid van de instelling kunnen voodeggen. Na de
sluitingstijd moet de elektrische installatie in elke inrichting stroomloos gesteld worden.

Artikel44.
De verwarmingsinstallaties en kooktoestellen dienen derwijze opgesteld te worden dat zr1 alle waatborgen
van veiJigheid tegen brand bieden. Zij moeten op een stenen vloerplaat of een plaatvan onbrandbaar en
warmteslechtgeleidend matenaal ztjn aangebracht in een gemakkelijk te bereiken en op de buitenlucht
geventìleerde ruimte.
Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gevoed met alcohol, benzine of petroleum is streng
vetboden. In het geval vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden zijn persflessen en houders
te plaatsen buiten de inrichting in een volledig afgezonderde ruimte met een bestendige veduchting. De
verbinding met de toestellen zal uitgevoerd worden met buizen in roodkoper, aan elkander gesoldeerd
met een zilvedegedng. Het gebruik van verwarmingstoestellen voot bak-, lxaad- of kookdoeleinden is
slechts toegestaan in de inrichtingen en stands die daarvoor speciaal zijn uitgerust. Naast de verwarmings-
of kooktoestellen zal een geschikt en bedrijfsklaar dtaagbaar brandblustoestel worden opgesteld. De
frituurtoestellen moeten voorzien ztjn van een stopthermostaat.

Artikel45.
Alle schoorstenen moeten tenminste 1 meter boven het dak uitsteken en een kap dragen van metaaþas.
Op de hoogte van het dak zal de schootsteen omringd worden met onbrandl¡arc materialen die een
wamte isolering vormen, teneinde de schoorsteen van de dakbedekking af te zonderen. De ruimte tussen
de wand van de
inrichting en de schoorsteen moet groot genoeg zljn om brand te voorkomen. Een onbrandbare plaat
moet onder elk ven¡/atmingstoestel worden aangebracht, evenals tegen de wand binnen de inrichting, op
de hele hoogte en breedte van de schoorsteen.



In de frituren of andere gebakkramen moeten metalen deksels van passende afmetingen voorhanden zijn,
om bij eventueel vlrurvatten vân vet of olie in de kookketels of houders, deze onmiddellijk te kunnen
dekken om het vuur te doven.
Om de eventuele bomen van het kermisplein niet te beschadigen, zullen de schoorstenen geplaatst
worden buiten het gebladerte. Indien zulks onmogelijk is, zullen ze derwijze aangebracht worden dat geen
rook, noch andete schadelijke verbrandingsgassen tussen de boomtakken kan opstijgen. FIet as van de
\,'uren en andere brandstofoverschotten wordt tn tjzeten bakken verzameld.

Artikel46.
-Alle drijfkrachttoestellen en energiebtonnen, zowel deze die een vaste plaats innemen op een daafioe
ingerichte .wagen of als toestel verplaatsbaar zljn, dienen te voldoen aan de wettelijke voorschrìften,
derwijze dat hun werking niemand hindert, zij geen gevaren opleveren voor brând en degelijk beschermd
z11n ter voorkoming van ongevallen. Op pleinen wâar men beschikt over een elektriciteitskastwa r 380 V
drijfkracht beschikbaar is, mag geen gebruik gemaakt u/orden van elektrogroepen aangedreven door
benzine of diesel.

Artikel4T.
De hoeveelheden benzine of andere licht ontvlambare stoffen, die nooit groter mogen ztjn dan wat vereist
is voot de dagelijkse exploitatie van de inrichting dienen in dichtsluitende metalen vaten of bussen
geborgen en van de inrichting afgezonderd. Het parkeren van tractoren in de nabijheid van de
inrichtingen of kermiswagens is streng verboden.

Artikel4S.
Papiertesten, ledig brandbaar verpakkingsmateriaal en brandbaar afval moeten terstond verwijderd
v/orden en mogen niet onder de vloeren vân de inrichtingen geworpen worden. In alle inrichtingen
moeten, op ootdeelkundige wijze opgesteld, dtaagbare blustoestellen van de passende soort aanwezigzijn.
Deze moeten op goed zichtt¡are en bereikbare plaatsen aangebracht en jaadijks door een bevoegde fltma
nagezien en op deugdelijkheid beproefd worden. Het bewijs van nazicht zal op verzoek van de
brandweercommandant of de afgevaardigde van het gemeentebestuur moeten voorgelegd worden.
Bij vaststelling van onvoldoende of gebrekkige brandbeveiliging moeten alle bijkomende opgelegde
voorzorgsmaatregelen nageleefd worden. Ballonnetjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gâs mogen
niet in de inrichtingen ^ nwezigzljn.Brj elke sluitingstijd wordt door het personeel een rondgang binnen
en buiten de inrichting uitgevoerd.

Artikel49.
Het materiaal voot de brandbest ijdi"g en de verw¿rmingsinstallatìe moet minstens éénmaal per jaar door
de installateur of door een erkende controledienst aan een speciaal nazicht worden onderworpen. De
elektrische installaties en de noodvedichting dienen tevens jaarlijks door een erkende controledienst aan

een speciaal nazicht onderworpen te worden. De attesten moeten te allen tijde aan de
brandweercommandant of aan de afgevaatdigde van het gemeentebestuur kunnen voorgelegd worden.
De uitbater za.Ihet publiek niet tot de inrichting toelaten dan na zich te hebben vergewist van de goede
werking van de inrichting en in het bijzonder van de noodvedichting en van de door dit reglement
voorgeschreven toestand van de nooduitgangen.

Artikel50.
Alle kermisuitbaters zijn verplicht zich te vetzeketen wat befteft hun burgedijke aansprakelijkheid, de
risico's van brand en het verhaal der buren.
De kwitantie van de laatst betaalde verzekeringspremie zal getoond worden op vlaagvan de
stadsafgevaardigde, voor de opening van de kermis. Eventueel kan inzage van de verzekeringspolis
worderi gevraagd. I(ermisuitbaters die niet in regel zijn inzake hun verzekeringsverplichtingen, zullen hun
inrichting(en) niet mogen openen.

Artikel5l.
Verdere bepalingen omtrent brandveiligheid voor inrichtingen van tijdelijke ^ rdi zie bijlage 1 "Reglement
inzake btandveiligheid" zoals goedgekeutd in zitting van de gemeenteraa d van 28 november 2007, meer
bepaald Afdeling 8.2 l{ermissen.



Hoofdstuk 4: Andete

Artikel52.
Het is ten strengste verboden:
- dranken te schenken, behalve frituren en gebakkramen met verbruikssalon;
- tickets te verkopen op de openbare weg of op de wandelwegen van het kermisplein. Deze tickets moeten
in de inrichtjng zelf uitgereikt worden;
- de afloop v¿n het water det v¡egen naar de rioolmonden op enþ wiize te stremmen. Daartoe dienen de
greppels der rijwegen en rioolmonden volkomen wijgelaten te wotden. De afwas- en vuile waters mogen
niet op het kermisplein worden uitgegoten, zrj zullen langs waterdichte leidingen van voldoende
doorsnede tot aafi de gteppels gevoerd worden. Pekelwater en andere schadelijke vochten moeten worden
opgevangen in watetdichte bakken om, na onschadelijk te zijn gemaakt, te worden uitgestort in de
straatriool.
- onzedelijk en weerzinwekkend geachte schouwspelen of voorstellingen van aard om wrede gevoelens op
te wekken, te geven;
- door de wet verboden loterij en, kans- of geldspelen te exploiteren;
- de voorbijgangers lastig te vallen.

Att.2: Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan verstuurd naar de minister van
Middenstand en treedt in werking de 5d" dag na de bekendmaking.

6. UITSLAG DER STEMMING
Uitslag der stemming:

Voor goedkeuring:

Bart Nijs Het Diensthoofd




