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KERMISREGLEMENT STAD IZEGEM 

Gemeenteraad 18 februari 2020 
 

 

Artikel 1  Toepassingsgebied (wet  25/06/1993 art. 1, 5°, art. 2 §2) 
 

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de stad 
Izegem om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van 
vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, 
samen te brengen. 

Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op 
de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van 
vestigingen van kermisgastronomie. 

 

Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. 

 

Artikel 2  Gegevens van openbare kermissen in Izegem (wet art. 8 §2) 
 

Dit reglement is van toepassing op de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in 
de kermisgastronomie op de openbare kermissen, d.w.z. kermissen georganiseerd door de stad 
Izegem : 
 

- Kachtem-Ommegang: Weekend volgend op St. Jan (24/06) 
Septemberkermis: Vrijdag voorafgaand aan de 1ste zondag van september  tot en met
   het daaropvolgende weekend 
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Artikel 3  Voorwaarden inzake toewijzing van standplaatsen (wet art. 
8 §2, art. 10 § 1 en KB 24/06/2006 art. 4 §2 en art. 10) 

 

 
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per 
(rechts)persoon op elke kermis beperkt tot maximaal 3. 

 
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen: 
 

3.1 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 brand en aanverwante risico’s 

- 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 

-  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 

 

3.2 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: 

- de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid en tegen brand en aanverwante risico’s 

- het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de 
reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid 
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Artikel 4  Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8, 9 § 1) 
 

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, 
hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel. Bijlage 1 bij dit reglement is het 
aanvraagformulier.  

De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk in geval van absolute noodzaak, bijvoorbeeld bij 
een hernieuwing van de kermis waarbij nieuwe attracties worden geïntroduceerd; 

De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de standplaatshouder die een zelfde 
standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.  

Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de 
standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er 
geen onderbreking was bij de overname.  

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een 
opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die 
daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. 

 

Artikel 5  Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare 
kermissen (KB art. 13 - 15) 

 

5.1.  Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14) 
 
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend 
maken door publicatie van een kennisgeving  via de website van de stad Izegem. 

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.  

 

5.2.  Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15) 
 

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt wordt onderzocht of voldaan is aan de 
voorwaarden  inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement. 

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria : 

a. de aard van de attractie of van de vestiging met het oog op een  divers en gevarieerd aanbod; 

b. de beschikbare ruimte 
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c. de technische specificaties van de attractie of van de vestiging; 

d. de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging; 

e. de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging; 

f. de deskundigheid van de uitbater, van de “aangestelde – verantwoordelijken” en van het 
tewerkgesteld personeel; 

g. desgevallend de ervaringen naar aanleiding van eerdere samenwerking; 

h. de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat. 

i. de regel dat er maximaal drie standplaatsen per kermis kunnen toegewezen worden aan 
dezelfde natuurlijke of rechtspersoon 

 

Het openen van de kandidaturen, het vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de 
gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal. 

 
 
5.3.  Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5) 
 

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 hetzij bij ter 
post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen 
ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding . 

 

Artikel 6.  Het register en plan van de toegewezen standplaatsen (KB 
art. 16) 

 

Door het college van burgemeester en schepenen wordt een plan met register  vastgesteld waarin 
voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:  

a. de situering van de standplaats; 

b. de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats; 

c. de duur van het gebruiksrecht of het abonnement; 

d. de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de 
standplaats toegewezen werd; 
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e. desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats 
toegewezen werd  en het adres van haar maatschappelijke zetel; 

f. het ondernemingsnummer; 

g. de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de 
standplaats toegelaten is; 

h. de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld; 

i. desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht. 

 

Artikel 7  Spoedprocedure (KB art. 17) 
 

Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant 
blijven,  

- hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. 
artikel 5 van dit reglement),  

- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,  

- hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,  

 

kan er worden voorzien in een spoedprocedure als volgt : 

1. de burgemeester of zijn afgevaardigde raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt 
zich, in de mate van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; 

2. de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij 
schriftelijk tegen ontvangstbewijs; 

3. de burgemeester of zijn afgevaardigde gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen 
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 5.2 van dit reglement; 

4. de burgemeester of zijn afgevaardigde stelt een proces-verbaal op dat per vacature of 
onbezette standplaats de kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend; 

5. indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, wordt de motivatie van de 
keuze in het proces-verbaal opgenomen;  

6. de burgemeester of zijn afgevaardigde deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post 
aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen 
ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding, de 
beslissing mee die hem aanbelangt.  
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Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd 
toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de 
kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische 
noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein. 
 

Artikel 8  Duur abonnement (KB art. 12 §1 en 2) 
 

8.1 Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.  

Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd voor telkens 1 jaar behalve in de gevallen bedoeld bij het 
opschorten (cf. artikel 9 ) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 ). 

 
8.2 De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een 
kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten aan 
het einde van de loopbaan. Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt het af 
van de beoordeling van de burgemeester of zijn afgevaardigde. 
 

Artikel 9  Opschorten van het abonnement (KB art. 12 §3) 
 

De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer : 

9.1 hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen: 

- door ziekte of ongeval ( gestaafd door  een medisch attest ) 

- door overmacht op een afdoende wijze aangetoond.  
 
De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op  nav. 
het einde van de kermis 

 

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

De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van de 
kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen . 

De vraag tot opschorting dient te gebeuren  bij ter post aangetekende brief, bij persoonlijk 
overhandigde brief tegen ontvangstmelding of per mail. 
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Artikel 10  Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4) 
 
De houder van het abonnement kan er afstand van doen : 

- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden; 

- bij de stopzetting van zijn/haar activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. 

- indien hij/zij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen 
vermeld in artikel 9 1° van dit reglement. De opzegging gaat in op de dertigste dag volgend 
op de bekendmaking van de ongeschiktheid,  

- De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere 
motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven  hangt af van de beoordeling 
van de burgemeester of zijn afgevaardigde. 

- De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn/haar  activiteit 
uitoefent, kunnen bij zijn/haar overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het 
abonnement. 
 

Artikel 11  Schorsing / intrekking van het abonnement  
  (KB art. 12 §6) 
 

De stad Izegem kan het abonnement intrekken of opschorten: 

- indien de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen 
betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de 
betrokken attractie of inrichting 

- indien de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd 

- indien de standplaatshouder een correctionele of criminele veroordeling oploopt 

- indien wordt vastgesteld dat dat de standplaatshouder of zijn/haar personeel de attractie of 
inrichting op een oneerlijke wijze uitbaten ten koste van de kermisklanten 

- indien de verschuldigde belasting /retributie, waarborg en/of elektriciteitsrekening niet tijdig 
wordt betaald 

- indien het bindende inrichtingsplan niet wordt gerespecteerd 

- indien de standplaats(en) niet beschikbaar zijn  door bijv. wegenis- en/of rioleringswerken. 

 
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om te beslissen tot schorsing of intrekking 
van het abonnement. 
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De beslissing tot schorsing  of intrekking wordt bij aangetekende brief meegedeeld aan de betrokken 
standplaatshouder.  

In geval van intrekking of opschorting zal de standplaatshouder in geen geval aanspraak kunnen 
maken op een schadevergoeding, van welke aard ook. 

 
Artikel 12  Overdracht van een standplaats (KB art. 18) 
 

De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer  : 

- De standplaatshouder de uitbating van zijn/haar attractie(s) of inrichting(en) stopzet; 

- De standplaatshouder overlijdt.  Zijn/haar rechthebbenden kunnen de standplaats overlaten.  

In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat : 

- de overnemer de attractie(s) of inrichting(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen 
overneemt 

- de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de 
kermis (cf. artikel 3 van dit reglement). 

Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 11) 
 

13.1.  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. 3 van dit reglement)  houders 
“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”” 

2. de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de 
standplaats is toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 

3. de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie 
de standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 
voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening 

4. de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, 
houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de 
kermisactiviteit voor eigen rekening 



9 
 

5. de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in 
kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen 
bedoeld in 1) tot en met 4) 

6. aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen 
bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld 
in 5) 

De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun 
machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat wordt. 

 

13.2.   De standplaatsen voor een ambulante activiteit in 
kermisgastronomie zonder bediening aan tafel kunnen 
ingenomen worden door  : 
 

1. de personen aan wie de  standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement)  houders 
“machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” 

2. de verantwoordelijke  voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de 
standplaats is toegewezen,  houder  van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”  

3. de 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; 

4. 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;  

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”  
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13.3  Oprijden 
 

De standplaats mag ten vroegste  ingenomen worden vanaf 13u30 de woensdag voor de 
aanvangsdag van de kermis, volgens de richtlijnen van de plaatsmeester of politie.   

De standplaatsen die op de aanvangsdag van de kermis om 10.00 u nog steeds niet ingenomen zijn, 
zullen als verlaten beschouwd worden, dat wil zeggen dat de plaatsmeester er vrij over kan 
beschikken.  
 
In dit geval blijft de toepasselijke belasting of retributie integraal verschuldigd, zonder dat de niet-
opgedaagde standplaatshouder enig recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden. 

 

13.4  Opstellen van de attractie /  inrichting / vestiging 
 

De standplaatshouder mag maximaal de ruimte innemen conform de in de aanvraag opgegeven 
afmetingen en zoals voorzien op het inrichtingsplan, met de attractie of inrichting zoals beschreven 
in de aanvraag. 

Het is verboden de attracties, inrichtingen, woonwagens, stroomgroepen, …  te verankeren in het 
openbaar domein of vast te maken aan bomen, verlichtingspalen, verkeerstekens, straat- of 
terrasmeubilair, … 

 

13.5  Toestand van de standplaats 
 

De standplaatsen worden toegewezen in de toestand waarin ze zich bevinden en worden geacht 
goed gekend te zijn door de standplaatshouder 

 

13.6  Afrijden 
 

Het kermisplein moet uiterlijk de maandag na het einde van de kermis om 12u00  ’s middags volledig 
ontruimd zijn. 

 
Artikel 14 Staat van de attracties en inrichtingen 
 

Attracties of inrichtingen  die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, in staat van 
verval verkeren of niet voldoen aan de wettelijke vereisten inzake hygiëne zijn verboden. 
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Artikel 15 Voertuigen & stroomgeneratoren 
 

Op het kermisplein worden enkel die wagens en/of stroomgroepen toegelaten die onmisbaar zijn 
voor de exploitatie van de attractie/inrichting, als dusdanig werden opgegeven in de aanvraag en 
bovendien zijn voorzien  op het inrichtingsplan. 

Alle overige voertuigen, laadwagens, auto’s  en woonwagens moeten opgesteld worden op de locatie 
aangeduid door de plaatsmeester, de gemeente of de politie. 
Bij het opstellen van de attractie/inrichting moeten de laadwagens, van zodra  afgeladen , 
onmiddellijk van het kermisplein verwijderd worden. 

 Artikel 16 Duur van bezetting tijdens de kermis 
 

De standplaatshouder moet zijn attractie/inrichting gedurende de hele duur van de kermis uitbaten.   
De kermis mag slechts in geval van overmacht, door de plaatsmeester als dusdanig erkend, 
vroegtijdig verlaten worden.  Het vroegtijdig verlaten van de kermis  kan nooit aanleiding geven tot 
een recht op teruggave van de belasting / retributie, hetzij deels, hetzij voor het geheel. 

Duur van de septemberkermis : van de vrijdagavond 19u00 voorafgaand aan de 1ste zondag van 
september tot de zondag volgend op de 1ste zondag van september om 22u00 

 

Artikel 17 Minimale openingsuren op de septemberkermis 
 

Eerste vrijdag van de kermis : vanaf 19u00 
Eerste zaterdag & zondag : vanaf 14u00 
Maandag :   vanaf 16u30 
Dinsdag ( seniorendag ) : vanaf 13u30 
Woensdag :   vanaf 14u00 
Donderdag ( Koers ) :  vanaf 14u00 
Tweede vrijdag :  vanaf 16u30 
Tweede zaterdag & zondag : vanaf 14u00 

 
Artikel 18 Bewaking 
 

Noch op het kermisplein, noch op enige andere locatie ter beschikking gesteld van de kermisreizigers 
voorziet de stad Izegem in bewaking.  
De stad Izegem is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van attracties/ inrichtingen 
/woonwagens /voertuigen,… en/of hun inhoud. 
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Artikel 19 Schade aan het openbaar domein 
 

De standplaatshouder is aansprakelijk voor alle beschadigingen van het openbaar domein naar 
aanleiding van het plaatsen, oprichten, uitbaten of  afbreken van de attractie/inrichting ongeacht de 
persoon van de schadeverwekker.  

 

Artikel 20 Veiligheidsvoorschriften 
 

De veiligheidsvoorschriften van het Koninklijk Besluit van 10 juni 2001 betreffende de uitbating van 
attractietoestellen dienen strikt nageleefd te worden. 

Er moeten Nederlandstalige handleidingen aanwezig zijn in de kermisinrichtingen. 

Een geldig bewijs van keuring dient op elk ogenblik in de kermisinrichting aanwezig te zijn. 

 

Artikel 21 Brandvoorkoming en –bestrijding 
 
Iedere standplaatshouder moet beschikken over gekeurde blusapparaten.   
De keuringsdatum moet op de toestellen vermeld staan. 
De blusapparaten moeten op een goed zichtbare plaats en binnen handbereik worden 
opgesteld. 
 
De verwarmingsinstallaties en de afvoerleidingen van de verbrandingsgassen dienen voldoende veilig 
uitgevoerd te zijn.   
 
De brandweer kan bijkomende maatregelen opleggen. 

 
Artikel 22 Verplichte verzekering  
 

De standplaatshouders van gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek 
toegankelijke oppervlakte tenminste 100 m² bedraagt , vallen onder het toepassingsgebied van de 
verplichte verzekering  van de objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing  

( Wet 30 juli 1979 / Koninklijk Besluit 28 februari 1991 ) 

Een verzekering objectieve aansprakelijkheid dekt schade ten gevolge van de verzekerde activiteit 
zonder de vereiste van bewezen schuld. 
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Artikel 23 Aansluiting op het elektriciteitsnet 
 

De kosten van de aansluiting op het elektriciteitsnet en het elektriciteitsverbruik vallen exclusief ten 
laste van de standplaatshouders. 

Een provisie op het nutsverbruik dient op eerste verzoek vanwege de stad en uiterlijk voor aanvang 
van de kermis betaald te worden. Een afrekening volgt desgevallend na afloop van de kermis. 

De kermisattracties, -inrichtingen en woonwagens dienen conform de bepalingen van het A.R.E.I., 
inzonderheid artikel 96 en 97, te functioneren. 

 Art. 97:02 

“ In foorinstallaties moeten de beschermingsgeleiders verbonden zijn met een aardverbinding waarvan de 
spreidingsweerstand niet groter is dan 500 ohm. Alle stroombanen, met uitzondering van deze gevoed op zeer 
lage veiligheidsspanning, moeten tenminste beschermd zijn door een automatische differentieelstroominrichting 
waarvan de aanspreekstroom niet groter is dan 100 mA of door een beschermingsinrichting tegen elektrische 
schokken bij onrechtstreekse aanraking met een gelijkwaardige veiligheid “ 
 

Het gebruik van stroomgeneratoren is verboden, tenzij wordt aangetoond dat het technisch 
onmogelijk anders kan, zonder dat dit te wijten is aan de installaties van de standplaatshouder. 

 
Artikel 23 Stroomonderbreking 
 

Het Stadsbestuur kan nooit aangesproken worden naar aanleiding van onderbrekingen in de 
stroomlevering.  

 
Artikel 24 Afval 
 

Het is verboden afval te verzamelen op het openbaar domein, tenzij op de locatie aangewezen door 
de plaatsmeester of de stad Izegem en op voorwaarde van dagelijkse ophaling/verwijdering. 

Elke standplaatshouder is verplicht het openbaar domein in de omgeving van zijn attractie/inrichting 
net te houden en moet daartoe de nodige voorzorgen treffen, onder meer : 

• voldoende vuilnisrecipiënten rond zijn inrichting plaatsen 
• het ingezamelde afval aanbieden in de daartoe door het stadsbestuur vastgestelde 

recipiënten 
•  standplaatshouders die voeding verkopen : het afval binnen een straal van 15 meter 

dagelijks opruimen. 
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Artikel 25 Vrije toegang tot de kermisinrichtingen 
 

De plaatsmeester, personeelsleden en aangestelden van de stad Izegem, politie en brandweer 
moeten te allen tijde vrije toegang tot alle attracties, kermisinrichtingen en overige inrichtingen op 
het kermisplein  kunnen nemen 
 

Artikel 26 Bijkomende verplichtingen 
 

Het stadsbestuur, de plaatsmeester, politie en brandweer kunnen te allen tijde bijkomende 
verplichtingen aan de standplaatshouders opleggen om de veiligheid en de goede orde op het 
kermisplein of een andere locatie ter beschikking gesteld van de kermisreizigers, te verzekeren. 
 

Artikel 27 Verbod op kansspelen 
 

Verboden zijn attracties of inrichtingen  die beschouwd worden als kansspelen (conform de 
Kansspelwet van 7 mei 1999, zoals meermaals gewijzigd, en de K.B.’s van  19 juli 2001, 11 juli 2003, 
26 april 2004 en 25 oktober 2018 is een kansspel elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte 
inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van de inzet door minstens één van de spelers of 
wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één van de spelers, wedders of 
inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig 
element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte )  

 
Artikel 28 Dieren 
 
Het inzetten van dieren in kermisattracties is verboden. 

Het is eveneens verboden dieren als prijs aan te bieden. 
 

Artikel 29  Vuurwerk & explosieven 
 

Het is verboden enige vorm van vuurwerk, rookbommen, stinkbommen, BB-guns,  voetzoekers en/of 
explosieven te verkopen, als prijs weg te geven of op te slaan in de kermisattractie. 
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Artikel 30 Muziek & geluid 
 

Elektronisch versterkte muziek mag slechts gespeeld worden voor zover en in de mate de muziek van 
aanpalende attracties/inrichtingen en horeca-inrichtingen niet overstemd wordt , de relatieve rust 
van de bezoekers van de terrassen in de omgeving gerespecteerd wordt en de nachtrust van de 
omwonenden gewaarborgd blijft.  

In elk geval mag de grens van 90 dB(A)  gemeten als LAeq 15 min nergens  overschreden worden.  

 Het is verboden sirenes te gebruiken die enige gelijkenis vertonen met die van de  openbare of  
private hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen, politie,…).   

 

Artikel 31 Sabam & billijke vergoeding 
 

De standplaatshouder staat zelf in voor de aangifte en de betaling van Sabam, billijke vergoeding en 
andere intellectuele rechten die betrekking hebben op de uitbating van de attractie of inrichting. 
 

Artikel 32 Prikkelarme kermis 
 

Er wordt ten behoeve van personen die gevoelig zijn aan prikkels prikkelarme kermis georganiseerd 
op de kermismaandag van 16u30 tot 19u30. 

Gedurende deze periode worden de kermislichten gedimd, wordt geen muziek gespeeld of enkel 
zeer zacht en wordt de bezoekers extra tijd gegund om in en uit een attractie te stappen.   

De bevoegdheid om het tijdstip en duur van de prikkelarme kermis desgewenst te wijzigen wordt 
gedelegeerd aan de het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 33 Inwerkingtreding 
 

Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2020 en wijzigt  het reglement van 4 april 2011. 

 

 

 

 



16 
 

BIJLAGE 1 Kermisreglement 18 februari 2020 

Aanvraagformulier abonnement septemberkermis 

 

Gegevens aanvrager : 

Voornaam – Naam 

Hoedanigheid ( bv. zaakvoerder )  

Woonplaats 

 

Indien rechtspersoon : 

Handelsnaam  

Rechtsvorm  

Maatschappelijke zetel  

 

Ondernemingsnummer 
 
Benaming en aard van de kermisattractie / inrichting 

 

De afmetingen van alle inrichtingen ( ook bijv. dissel, kassa, luifel,… ) 

 

Nummerplaten begeleidende voertuigen 

 

Toe te voegen bij de aanvraag : 

• Machtiging kermisactiviteiten als werkgever of als aangestelde of 
machtiging tot ambulante activiteit 
 

• actueel attest met bewijs van dekking BA, arbeidsongevallen en ingeval van brand & ontploffing 
 

• actueel uittreksel uit het strafregister 
 

• foto van de attractie / inrichting 


	KERMISREGLEMENT STAD IZEGEM
	Gemeenteraad 18 februari 2020
	Artikel 1  Toepassingsgebied (wet  25/06/1993 art. 1, 5 , art. 2 §2)
	Artikel 2  Gegevens van openbare kermissen in Izegem (wet art. 8 §2)
	Artikel 3  Voorwaarden inzake toewijzing van standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 § 1 en KB 24/06/2006 art. 4 §2 en art. 10)
	3.1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:
	3.2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:

	Artikel 4  Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8, 9 § 1)
	Artikel 5  Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 13 - 15)
	5.1.  Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14)
	5.2.  Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15)
	5.3.  Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5)

	Artikel 6.  Het register en plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16)
	Artikel 7  Spoedprocedure (KB art. 17)
	Artikel 8  Duur abonnement (KB art. 12 §1 en 2)
	Artikel 9  Opschorten van het abonnement (KB art. 12 §3)
	Artikel 10  Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4)
	Artikel 11  Schorsing / intrekking van het abonnement    (KB art. 12 §6)
	Artikel 12  Overdracht van een standplaats (KB art. 18)
	Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 11)
	13.1.  De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door :
	13.2.   De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door  :
	13.3  Oprijden
	13.4  Opstellen van de attractie /  inrichting / vestiging
	13.5  Toestand van de standplaats
	13.6  Afrijden

	Artikel 14 Staat van de attracties en inrichtingen
	Artikel 15 Voertuigen & stroomgeneratoren
	Artikel 16 Duur van bezetting tijdens de kermis
	Artikel 17 Minimale openingsuren op de septemberkermis
	Artikel 18 Bewaking
	Artikel 19 Schade aan het openbaar domein
	Artikel 20 Veiligheidsvoorschriften
	Artikel 21 Brandvoorkoming en –bestrijding
	Artikel 22 Verplichte verzekering
	Artikel 23 Aansluiting op het elektriciteitsnet
	Artikel 23 Stroomonderbreking
	Artikel 24 Afval
	Artikel 25 Vrije toegang tot de kermisinrichtingen
	Artikel 26 Bijkomende verplichtingen
	Artikel 27 Verbod op kansspelen
	Artikel 28 Dieren
	Artikel 29  Vuurwerk & explosieven
	Artikel 30 Muziek & geluid
	Artikel 31 Sabam & billijke vergoeding
	Artikel 32 Prikkelarme kermis
	Artikel 33 Inwerkingtreding

