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A. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
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.- De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in : 
 
Jabbeke – centrum : 

- Carnavalkermis : eerste weekend van februari - (op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag) 
- Augustuskermis : laatste weekend van augustus - (op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag) 

 
Varsenare – centrum : 

- Varsenare – kermis : vierde weekend van september (feestdag van de Heilige Mauritius) - (op 
vrijdag, zaterdag, zondag en maandag) 

 
Snellegem – kermis 

- Vierde zondag van juni - (op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag) 
- Derde zondag van september - (op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag) 
- Weekend waarin de eerste zondag van augustus valt – paardenwijding - (op vrijdag, zaterdag, 

zondag en maandag) 
 
Zerkegem – kermis 

- Eerste zondag na 17 januari (in de volksmond Toontje Kermis naar het naamfeest van de Heilige 
Sint- Antonius - (op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag) 

- Twee weken na Pinksteren - (op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag) 
 
Stalhille – kermis 

- Laatste zondag van juni - (op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag) 
- Eerste zondag van oktober - (op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag) 

 
Enkel op die dagen mogen de attracties geopend zijn. Afwijkingen worden enkel toegestaan door het 
college van burgemeester en schepenen. 
De attracties of vestigingen mogen niet langer geopend worden dan gedurende de in dit artikel vermelde 
periodes. 
Er wordt een uitzondering gemaakt indien : 

- de dag volgend op de einddatum van de kermisperiode een feestdag is. 
- de volgende dagen of week een wielerwedstrijd wordt gehouden. 

Een plan van de standplaatsen per kermis ligt ter inzage op het gemeentehuis te Jabbeke. 
 
Artikel 3. - In geval van verlenging van de kermis mag het college van burgemeester en schepenen 
specifieke overeenkomsten afsluiten met de uitbaters voor de duur van de verlenging. 
 
Artikel 4. - Het toekomen van de kermisattracties of vestigingen is toegelaten vanaf de woensdag om 
18.00 u, het opstellen van de attracties mag pas de donderdagochtend vanaf 08.00 u, vóór de eerste 
kermisdag. In ieder geval mag er nooit opgezet worden tussen 22.00 u en 08.00 u. 
 
Artikel 5. - De uitbaters van de kermisattracties of vestigingen dienen de kermis ontruimd te hebben ten 
laatste de dinsdag na het sluiten van de kermis en dit tegen 12u ’s middags. In ieder geval mag er nooit 
ontruimd worden tussen 22.00 u en 08.00 u. 
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B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 
 
Artikel 6.- 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: 
- 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 
- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur 

houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” 
Bijkomende voorwaarden: 
- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 

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

voorwaarden inzake volksgezondheid 
 
Artikel 7. - Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per activiteit 
beperkt tot 1, waarbij er echter aan het gewoonterecht geen afbreuk wordt gedaan. 
 
Artikel 8. - De standplaatsen voor de kermisattractie of vestiging, de woonwagens en bedrijfswagens 
worden door het college van burgmeester en schepenen aangeduid. Dit gebeurt aan de hand van een 
grondplan en het advies van de plaatsingsmeester. 
In geen geval mogen inritten en garages van privé-eigendommen van inwoners gehinderd worden. 
Alle toegangen en doorgangen tussen de attracties moeten steeds vrijgehouden blijven. 
 
Artikel 9. - Voor de standplaats dient een standgeld betaald te worden zoals bepaald in het geldend 
belastingsreglement op het gebruik van het openbaar domein. 
Indien het bedrag niet tijdig wordt gestort blijft het opeisbaar en kan het college over de betrokken 
standplaats beschikken om ze aan iemand anders toe te wijzen. 
 
Artikel 10.- Aan de uitbater van de kermisattractie of vestiging die een standplaats heeft bekomen, kan de 
toelating worden verleend om met een nieuwe inrichting de standplaats in te nemen indien er voldoende 
aanwijzingen zijn dat deze inrichting bijdraagt tot vernieuwing, verfraaiing en aantrekkelijkheid van de 
kermis. De uitbater richt zijn nieuwe aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen conform 
artikel 6 t.e.m. 10 en artikel 15 van dit reglement. 
 
Artikel 11.- De aanvragen dienen jaarlijks hernieuwd, ten laatste op 4 maanden voor de aanvang van de 
gewenste kermis. 
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C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 
 
Artikel 12.- Als maatregel geldt dat de standhouders die het voorbije jaar een plaats ingenomen hebben 
voorrang krijgen tot de toewijzing van een nieuwe standplaats voor het volgende jaar. 
 
Artikel 13.- Voor openstaande standplaatsen gebeurt de toewijzing op basis van één of meer van de 
volgende criteria : 

- volgens chronologische volgorde van de aanvragen 
- de aard en de oppervlakte  van de attractie of van de vestiging 
- de technische specificaties van de attractie of van de vestiging 
- de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging 
- de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging 
- de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het 

tewerkgesteld personeel 
- desgevallend, de nuttige ervaring 
- de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat 

 
Artikel 14.- In geval artikel 33, waarbij het college van burgemeester en schepenen zijn toestemming gaf 
aan de houder van een standplaats zijn standplaats af te staan en/of over te dragen aan een nieuwe 
standhouder voor een bepaald kalenderjaar. Dan geldt artikel 12 voor de nieuwe standhouder en niet voor 
de houder die zijn standplaats afstond en/of overdraagde. 
 
Artikel 15.- De aanvragen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen van en te 8490 
Jabbeke bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding : 

1. De naam, voornaam, beroep en domicilie van de aanvrager en de uitbater. Wanneer het om een 
vennootschap gaat: de handelsnaam of benaming, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel. 

2. Het ondernemingsnummer. 
3. De benaming en afmetingen van de kermisattractie of vestiging, eventuele uitsprongen, 

afzonderlijke kassa’s en stroomleveringswagens, stoepen, uitspringende kappen, opendraaiende 
deuren inbegrepen.  Een recente foto van de attractie en een grondplan (schets met maten) met de 
nodige circulatieruimte voor de gebruikers van de attractie dient te worden bijgevoegd. 

4. Vraag tot het bekomen van een toelating voor het plaatsen van één of meerdere woonwagens en 
vragen over stroom –en watervoorzieningen voor klein verbruik. 

5. Bewijs van verzekering tegen brand en burgerlijke aansprakelijkheid. (verzekeringsmaatschappij 
en polisnummer, bewijs betaling premie). 

6. De tarieven die in de loop van de kermis aan de kermisbezoekers zullen gevraagd worden.  De 
aangegeven tarieven zijn de maximumtarieven die gedurende de hele duur van de kermis 
gevraagd mogen worden. Een korting mag worden toegestaan. 

7. Attest van goed gedrag en zeden dat niet ouder is dan één maand, indien de aanvrager een 
natuurlijke persoon is, zowel van de uitbater als van de aanvrager. In het geval van een 
rechtspersoon dient een attest van goed gedrag en zeden voorgelegd te worden dat niet ouder is 
dan één maand van de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming. 
Wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-
menselijke energiebron betreft, moet de attractie voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het 
KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen. 

8. Het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire 
voorschriften betreffende deze materie. 

9. Het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel en de 
personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake 
volksgezondheid. 

 
Artikel 16.- De uitbaters van molens en dergelijke moeten beschikken over een geldig keuringsattest dat 
niet meer dan acht maanden geleden werd uitgereikt.  De uitbater blijft verantwoordelijk voor alle 
mogelijke tekortkomingen aan zijn attractie en al de schade die hierdoor wordt berokkend aan derden of 
aan goederen van derden.   
 
Artikel 17.- De uitbaters van een kermisattractie of vestiging dienen aan alle vigerende wetgevingen te 
voldoen die vereist zijn voor het uitoefenen van hun beroep en de uitbating van hun attractie. 
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Artikel 18.- De uitbaters van een kermisattractie of vestiging zijn verplicht zich voor de duur van de 
kermis te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en risico’s van brand. De uitbaters van de 
kermisattracties of vestigingen moeten alle voorzorgsmaatregelen treffen tegen eventueel brandgevaar.  Zij 
dienen een brandverzekering af te sluiten om gebeurlijke schade aan derden te vergoeden. 
Zwiermolens moeten voorzien zijn van een afsluiting ter bescherming van de omstaanders. 
De voorschriften en voorwaarden inzake gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen die op de kermiskramen 
van toepassing zijn moeten nageleefd worden. 
 
Artikel 19.- De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in 
de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.  
 
Artikel 20.- Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de 
voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 6 van dit reglement. 
 
Artikel 21.- De burgemeester of zijn afgevaardigde deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats 
toegewezen kreeg als aan elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee per post 
aangetekend schrijven met ontvangstmelding. 
 
Artikel 22.- Een plan wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:  

1. de situering van de standplaats 
2. de naam, voornaam van de persoon aan wie de standplaats toegewezen werd 
3. soort attractie 

 
Artikel 23.- 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 
12 t.e.m. 19 van dit reglement), 

- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden, 
- hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder, kan er 

worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald: 
De burgemeester of zijn afgevaardigde raadpleegt de door hem geldig ingeschreven kandidaten voor deze 
kermis, die nog geen standplaats verkregen hebben. 
Voor openstaande standplaatsen gebeurt de toewijzing op basis van de volgende criteria : 

- volgens chronologische volgorde van de aanvragen 
- volgens de oppervlakte van de attractie of van de vestiging 

Bij deze spoedprocedure moet geen rekening gehouden worden met de diversiteit van het aanbod met 
andere woorden het aantal standplaatsen per activiteit wordt niet meer beperkt tot 1 (in tegenstrijd met 
art.7). 
 
Artikel 24.- Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd 
toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan niet leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis. 
 
 
 
 

D. OVERDRACHT STANDPLAATSEN 
 
Artikel 25.- De houder van een standplaats mag zijn standplaats niet afstaan, noch overdragen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. De vervangende 
attractie moet zoveel mogelijk gelijkaardig zijn, qua attractie en oppervlakte, aan deze waarvoor de 
standplaats oorspronkelijk mocht dienen. 
 
Artikel 26.- De aanvraag tot overdracht dient minimum 1 maand vóór aanvang van de kermis aan het 
college van burgemeester en schepenen gericht te worden. 
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E. INNAME STANDPLAATSEN 
 
Artikel 27.- De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel 
kunnen ingenomen worden door : 

1. de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 6 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, 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) 

5. 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.  
 
Artikel 28.- 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. artikel 6 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. 
 
 



 
Kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen - 8/10 

F. SPECIFIEKE BEPALINGEN 
 
Artikel 29.- Kermispleinen en andere pleinen worden ter beschikking gesteld in de staat waarin ze zich 
bevinden.  
 
Artikel 30.- De uitbaters van de kermisattractie of vestiging moeten hun instelling of attractie monteren 
zonder schade te berokkenen aan het openbaar goed.  Zij dienen voorafgaand al de nodige 
voorzorgsmaatregelen te nemen.   Schade aan het openbaar goed is ten laste van de uitbater van de 
kermisattractie of vestiging. 
 
Artikel 31.- Een kermisattractie of vestiging mag nooit vastgehecht worden aan bomen, afsluitingen, 
lichtinstallaties, verkeerstekens of andere openbare goederen en mag in geen geval opgesteld worden in het 
openbaar groen.  Er mogen geen verankeringen gebeuren in verharde ondergrond (parking, enz…). 
 
Artikel 32.- Het weg- en voetgangersverkeer mag niet gehinderd worden door de kermisattracties of 
vestigingen.  
 
Artikel 33.- Zonder machtiging van de burgemeester of diens afgevaardigde mogen geen kermiswagens in 
de straten geplaatst worden vanaf de opstelling tot het afbreken van de kermis. 
 
Artikel 34.- Vrachtwagens die nodig zijn bij de oprichting van de attractie dienen zo snel als mogelijk van 
het kermisterrein verwijderd te zijn en dit uiterlijk bij de opening van de kermis.  Indien dit nodig blijkt kan 
de plaatsingsmeester bepalen waar de kermiswagens dienen geparkeerd te worden vanaf de opstelling tot 
het afbreken van de kermis. 
 
Artikel 35.- De standplaatsen die donderdagmiddag om 12.00 u voor de opening van de kermis niet 
ingenomen zijn, komen opnieuw vrij ter beschikking van het gemeentebestuur zonder dat er voor de 
standplaatshouder enig recht ontstaat op terugbetaling van het standgeld of kwijtschelding van het saldo.  
In ernstige gevallen is het college van burgemeester en schepenen gemachtigd, na zorgvuldig onderzoek, 
een andersluidende beslissing te treffen. 
 
 
 

G. UITBATING TIJDENS DE KERMIS 
 
Artikel 36.- Het openingsuur en het sluitingsuur van de kermis gebeurt volgens de plaatselijke gebruiken, 
tenzij bij andersluidende beslissing van het college van burgmeester en schepenen, getroffen in het 
algemeen of per specifieke attractie. 
 
Artikel 37.- In elke inrichting moet goed zichtbaar een bord worden aangebracht met vermelding van 
volgende items : 

- de naam van de uitbater van de kermisattractie of vestiging 
- het ondernemingsnummer van de uitbater van de kermisattractie of vestiging 
- een telefoonnummer dat 24 op 24 uur bereikbaar is 

Ook moeten op een plaats in de inrichting of attractie, goed zichtbaar van op wandelafstand, opschriften 
worden aangebracht waarop de aan het publiek gevraagde prijzen vermeld staan. 
Het eventuele reglement van de kermisattractie of vestiging en de prijzen moeten ten minste in het 
Nederlands worden aangebracht. 
 
Artikel 38.- Het is de uitbaters van loterijen, spelen, enz…. verboden lotjes te verkopen buiten hun 
instelling of hiermee de voorbijgangers op opdringerige wijze lastig te vallen. 
 
Artikel 39.- De intensiteit van de muziekinstrumenten, pick-ups, luidsprekers, micro’s enz. moeten 
geregeld worden volgens de instructies van de politie of de bevoegde dienst.  Deze toestellen mogen 
slechts in gematigde toon benut worden.  De kermisuitbaters dienen zich te houden aan de wettelijke 
voorschriften inzake de geluidsnormen.  In geen geval mogen er oorverdovende geluiden voortgebracht 
worden die de bewoners van de aanliggende huizen kunnen hinderen. 
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Artikel 40.- Het is de uitbaters van de kermisattracties of vestigingen ten strengste verboden om 
voorstellingen te geven of attracties uit te baten die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot 
enige verstoring van de openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid. 
 
Artikel 41.- De standplaatshouders zijn verplicht hun inrichting of attractie en de directe omgeving 
zindelijk te onderhouden.  Ze zijn verplicht om in de onmiddellijke nabijheid van hun standplaats op goed 
zichtbare plaatsen vuilnisbakken te plaatsen van voldoende grootte en aantal, die tijdig en behoorlijk 
dienen te worden geledigd. 
Iedere uitbater van een kermisattractie of vestiging kan reglementaire vuilniszakken kopen bij het onthaal 
van de gemeente, hij dient de goed afgesloten vuilniszakken te plaatsen op hun eigen terrein (standplaats) 
tijdens de kermisperiode.  Bij het verlaten van het terrein worden alleen de reglementaire zakken 
achtergelaten op een aangeduide plaats op het kermisplan. Niet reglementaire zakken worden door de 
kermisuitbater meegenomen. 
 
Artikel 42.- De slangen die afvalwaters uit de woonwagens en/of kermisattracties afvoeren moeten 
zodanig worden aangebracht dat het afvalwater in de riolering uitmondt en geen hinder vormt voor de 
kermisbezoekers of de bewoners der aanliggende huizen. 
Het is verboden vetten, oliën, vast huishoudelijke afvalstoffen en dergelijke te lozen op straat of in de 
riolering te laten lopen (enkel huishoudelijk afvalwater). 
 
Artikel 43.- De kabels voor stroomtoevoer naar de kermisattracties of vestigingen vormen één geheel met 
de kermisattractie of vestiging.  De uitbater blijft verantwoordelijk voor alle mogelijke tekortkomingen of 
schade die hieruit zou voortvloeien. 
 
Artikel 44.- De uitbaters van de kermisattractie of vestiging die een hond bezitten dienen deze vast te 
leggen. 
 
Artikel 45.- Het gebruik, verhandelen en bezitten van feestvuurwerk is verboden voor de uitbaters van de 
kermisattracties of vestigingen. 
 
Artikel 46.- De aansluitingen op nutsvoorzieningen van elektriciteit en water worden niet voorzien door de 
gemeente. De kosten van de aansluiting en van het verbruik zullen rechtstreeks betaald worden door de 
kermisuitbater aan de nutsmaatschappijen. 
 
Artikel 47.- In geval van onderbreking van elektrische stroom wegens beperking van stroomverbruik of 
defect in de leiding, is het gemeentebestuur niet aansprakelijk en komt het niet tussen in de kosten voor 
aansluiting op het net en kan het gemeentebestuur niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele 
gederfde inkomsten. 
 
Artikel 48.- De uitbaters van de kermisattractie of vestigingen moeten bij opbouw van de kermisattractie 
of vestiging de controle door de afgevaardigde van het gemeentebestuur mogelijk maken en deze 
afgevaardigde van het gemeentebestuur alle nodige inlichtingen verschaffen over de inrichting, de 
verzekeringen, onderhoud en controle van de kermisattractie of vestiging. 
Indien de kermisattractie of vestiging niet in orde is bevonden door de afgevaardigde van het 
gemeentebestuur komt een tweede controleonderzoek waarvan de bijkomende kosten van dit onderzoek 
verhaald worden op de uitbater van de kermisattractie of vestiging. 
Indien bij een tweede controle zou blijken dat de kermisattractie of vestiging niet voldoet aan de gestelde 
eisen van het kermisreglement, wordt dit beschouwd als een inbreuk op het reglement met als gevolg dat 
een onmiddellijk exploitatieverbod volgt van de attractie. 
Al dan niet uitvoering van deze inspectie of controle kan in geen geval met zich meebrengen dat het 
gemeentebestuur verantwoordelijk wordt gesteld bij om het even welk ongeval of schade veroorzaakt door 
het verblijf of de exploitatie van de kermisattractie of vestiging. 
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H. ONTRUIMEN VAN DE STANDPLAATSEN 
 
Artikel 49.- Het ontruimen van de standplaats dient te gebeuren zoals onder andere bepaald in de artikelen 
5 en 41 van dit reglement. 
 
Artikel 50.- Het is de uitbaters van de kermisattractie of vestiging niet toegelaten tijdens de avond van de 
laatste kermisdag vrachtwagens of dergelijke op de openbare weg te plaatsen, die de nog geopende 
instellingen kunnen hinderen. 
 
Artikel 51.- Bij het ontruimen van de kermis moeten de standplaatsen proper en onbeschadigd 
achtergelaten worden zoniet worden de kosten voor reiniging of herstel aan de uitbaters van de 
kermisattracties of vestigingen aangerekend. 
 
I. SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 52.- De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de 
kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester of zijn afgevaardigde 
zijn gemachtigd om alle documenten, die nodig zijn voor het uitoefenen van deze activiteit op grondgebied 
van de gemeente, te controleren. 
 
Artikel 53.- Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor conflicten tussen uitbaters 
van kermisattracties of vestigingen en/of hun personeel of aangestelden. 
 
Artikel 54.- Het gemeentebestuur neemt geen bewaking op zich van kermisattracties, vestigingen en 
wagens die op het kermis- of op een parkeerterrein staan.  Het gemeentebestuur is evenmin 
verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de in de wagens, kermisattracties of vestigingen 
geborgen of tentoongestelde zaken. 
 
Artikel 55.- Bij het overtreden van het kermisreglement kan het college het contract verbreken. Een 
uitbater van een kermisattractie of vestiging kan door het college tijdelijk of blijvend van deelname aan één 
of meer kermissen worden uitgesloten indien vastgesteld werd dat hij het kermisreglement overtreden 
heeft. 
 
Artikel 56.- Alle gevallen die niet voorzien zijn in het reglement zullen het voorwerp uitmaken van 
bijzondere beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 57.- Alleen de Brugse rechtbanken zijn bevoegd bij betwistingen of geschillen. 
 
Artikel 58.- Bij het afsluiten van de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en uitbater van de 
kermisattractie of vestiging zal een kopij van dit reglement aan de uitbater worden voorgelegd. 
 
Artikel 59.- Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van 
Middenstand en treedt in werking op 1 januari 2010. 
 


