Reglement voor kermisactiviteiten op de
openbare kermissen
hervastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2014
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 24 december 2014

AFDELING 1 - Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen.
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Artikel 1 - Voorwerp
Dit reglement bevat nadere gemeentelijke voorschriften voor het organiseren van kermisactiviteiten
en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen. Het vult de federale regelgeving ter zake aan en het concretiseert de zaken die voor nadere invulling aan de gemeente wordt
overgelaten.
Alle zaken die niet specifiek in dit reglement geregeld zijn, gebeuren geheel volgens de federale regelgeving.
Artikel 2 - Gegevens van openbare kermissen
De stad Brugge richt op het openbaar domein de volgende openbare kermissen in:

Kermis

Omschrijving periode

Locatie

krokuskermis Simon
Stevinplein

vanaf begin krokusvakantie scholen - 2
weekends

Simon Stevinplein Brugge

Carnavalkermis Zeebrugge

vanaf begin krokusvakantie scholen – tot
en met weekend na Aswoensdag

Marktplein Zeebrugge

Halfvastenkermis Brugge

weekend van de 4de zondag van de vasten
– tot en met de zondag van het volgende
weekend

’t Zand Brugge

Halfvastenkermis Lissewege

weekend van de 4de zondag van de vasten

Onder de Toren Lissewege

de

Lentekermis Sint-Kruis

weekend van de 2
weekends

zondag voor Pasen - 2

pleinen aan de kerk St-Kruis

Paaskermis

Vanaf begin Paasvakantie scholen – 2
weekends

Markt Brugge

Meifoor Simon Stevinplein

vrijdag voor de 2de zondag na Pasen tot
zondag voor Pinksteren

Simon Stevinplein Brugge

Meifoor

vrijdag voor de 3de zondag na Pasen tot
zondag voor Pinksteren

’t Zand, Beursplein, K. Albertpark Brugge

Zwankendammekermis

Pinksterweekend

plein Wulfsberge/Lisseweegse Steenweg
Zwankendamme

Sint-Andrieskermis

3e volledige weekend van juni

De Platse – Sint-Andries

kleine kermis Koolkerke

weekend van de 4de zondag van juni

plein aan de kerk Koolkerke

Sint-Pieterskermis

vanaf de vrijdag voor het laatste weekend
van juni

pleintje aan de Poelweg Sint-Pieters

grote kermis Lissewege

weekend van de 1ste zondag van juli – 1
weekend – tot en met de dinsdag

Onder de Toren Lissewege

Zeebrugge-Bad kermis

woensdag voor het 2e weekend van juli tot
en met de zondag

Zeedijk Zeebrugge-Bad
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Kermis

Omschrijving periode

Locatie

Verloren Hoekkermis

weekend van de 4de zondag van juli - 1
weekend - tot en met de woensdag

wijk Verloren Hoek Brugge (grasplein aan de
molens)

grote kermis Dudzele

Vrijdag voor 1ste zondag van augustus tot
en met de woensdag

in de Sint-Lenardstraat zelf en het gedeelte
van de Sint-Lenardstraat, achter de kerk
uitgevend op de Amaat Vyckestraat + op
het vlakbij gelegen pleintje achter het beeld
van Amaat Vyncke Dudzele

dorpskermis Zeebrugge

weekend van de laatste zondag van
augustus – tot en met de woensdag

Marktplein Zeebrugge

grote kermis Assebroek

Vrijdag voor 1ste zondag van september tot
en met de woensdag

Gaston Roelandtsplein Assebroek

grote kermis Sint-Michiels

weekend van de 1ste zondag van september

parkeerplaats achter de kerk Sint-Michiels

ste

grote kermis Sint-Kruis

weekend van de 1 zondag na 14.09
(indien dit zondag is: 3de zondag) t/m
woensdag

beide pleinen aan de kerk Sint-Kruis

Zwankendammekermis

weekend van de 2de zondag van oktober

plein Wulfsberge/Lisseweegse Steenweg
Zwankendamme

winterfoor ’t Zand

vanaf begin herfstvakantie scholen - tot en
met de zondag van het volgende weekend

’t Zand Brugge

winterfoor Simon Stevinplein

vanaf begin herfstvakantie scholen – tot en
met 1e zondag van januari

Simon Stevinplein Brugge

winterfoor Jan van Eyckplein

vanaf begin herfstvakantie scholen - 8
weekends – tot en met het 8ste weekend

Jan van Eyckplein Brugge

De gemeenteraad machtigt het College van Burgemeester en Schepenen om de praktische organisatie
van de kermissen te regelen inzake:
- het jaarlijks bepalen van de exacte data voor de kermissen;
- het bepalen van de soort attracties;
- het goedkeuren en zo nodig wijzigen van het opstellingsplan.
Artikel 3 - Toewijzing van standplaatsen
Om de diversiteit van het aanbod te waarborgen kunnen:
- door het College van Burgemeester en Schepenen aan dezelfde foornijveraar maximaal 3 standplaatsen per kermis worden toegewezen.
- vacante plaatsen enkel ingenomen worden door attracties die niet aanwezig zijn op de kermis, tenzij
er een abonnementsstandplaats niet wordt ingenomen.
Artikel 4 - Vacature en kandidatuurstelling standplaats
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal deze vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een
kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt bij de dienst belast met de
organisatie van de kermissen en via de stedelijke website (www.brugge.be).
Artikel 5
De persoon aan wie een standplaats voor foorattractie werd toegekend moet vóór de opening van de
kermis het volledige standgeld betalen.
Hoofdstuk 2 - Opstelling van kermisattracties en kermiswagens (woonwagens en bedrijfswagens)
Artikel 6
Elke foornijveraar beschikt enkel over zijn, in voorkomend geval op de grond aangeduide, toegewezen
standplaats.
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Artikel 7
De standplaatsen op kermisterreinen en andere terreinen worden toegewezen in de toestand waarin
ze zich bevinden. Door het aanvaarden van de toewijzing verzaakt de foornijveraar aan elk verhaal
tegen het stadsbestuur. Het stadsbestuur komt niet tussen in de kosten voor schade of voor de nodige
snoeiwerken aan bomen of verplaatsing van om het even welke palen, luchtkabels, banken, schakelkasten, enz.
Artikel 8
Voor alle kermissen intra-muros wordt van iedere foornijveraar een waarborgsom gevraagd tot waarborg van de eventueel aan het publiek domein aangerichte schade. De borgsom moet betaald worden
samen met het standgeld.
Artikel 9
Een kermisattractie mag nooit vastgehecht worden aan bomen, afsluitingen, lichtinstallaties, verkeerstekens of andere openbare goederen. De foornijveraar moet de nodige maatregelen nemen om
te voorkomen dat de bevloering bevuild wordt door vetten of oliën.
Artikel 10
a) Naargelang van de mogelijkheden wordt water en elektriciteit geleverd door de Stad Brugge.
b) Als de stad Brugge de energie ter beschikking stelt; is deze levering van energie een inspanningsverbintenis, en dus geen resultaatsverbintenis. De stad Brugge stelt naar best vermogen de aangeboden energie ter beschikking via de aansluitkast aan de foornijveraar. Derhalve kan de stad Brugge niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en dient zij in dit geval noch een schadevergoeding noch een vermindering van de gebruiksvergoeding aan de foornijveraar toe te staan.
De foornijveraar dient de nodige schikkingen te treffen om iedere oorzaak van beschadiging te vermijden. Hij dient de stad onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke beschadiging, afwijking, of
elke niet-conformiteit aan de wettelijke voorschriften die hij redelijkerwijze kan vaststellen.
c) De aansluit- en verbruikskosten voor elektriciteit en water zijn steeds ten laste van de foornijveraar.
Artikel 11
Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet dienen volgende punten in acht genomen:
a) De foornijveraar moet minimum 4 weken op voorhand zijn aanvraag tot aansluiting overmaken aan
het stadsbestuur.
b) Elke kermisattractie moet voorzien worden van een verliesstroomschakelaar van max. 100 m A
(A.R.E.I., art. 97-2).
c) De beschermgeleider van de kermisattractie moet verbonden worden met de door de nutsmaatschappij of door de Stad Brugge ter beschikking gestelde aarding. Indien er geen beschikbare
aarding is, dient de foornijveraar zelf in te staan voor een geschikte aarding. In dit geval moet hij
de aarding laten controleren door een erkend organisme.
d) De installatie mag slechts onder spanning gebracht worden na voorlegging van een positief keuringsattest van een erkend organisme waarop expliciet de aanwezigheid van een verliesstroomschakelaar (max. 100 m A) vermeld staat. Dit keuringsattest mag niet ouder zijn dan 13 maanden
op het ogenblik van de aanvraag.
Artikel 12
Het foorterrein mag door geen kermisattractie of wagen worden ingenomen zonder voorafgaande
toelating door het stadsbestuur. Wagens en kermisattracties, die zonder toelating op het foorterrein
zijn opgesteld, worden ambtshalve verwijderd op kosten en risico van de foornijveraar.
Bij het opstellen van de kermisattracties moeten de laadwagens, zodra zij afgeladen zijn, onmiddellijk
van het foorterrein, wandelwegen of doorgangen verwijderd worden.
Op het foorterrein worden enkel die wagens geplaatst die onmisbaar zijn voor de exploitatie van de
foorattractie.
Laadwagens en voorraadwagens worden opgesteld op de door de stad aangeduide plaatsen.
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Artikel 13
Elke opgestelde attractie moet goed onderhouden worden, net van uitzicht en tijdens de werking goed
verlicht zijn.
Alle publiciteits-, reclame en/of andere teksten op kermisattracties moeten ten minste in het Nederlands worden aangebracht.
Artikel 14
Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen de kermis te beperken in duur en toewijzingsplaats.
Artikel 15
De dag vóór de openingsdag, om 9.00 uur, moeten alle kermisattracties opgesteld zijn.
Artikel 16
a) De openingsuren van de kermisattracties worden door het College van Burgemeester en Schepenen bepaald; evenwel mogen kinderattracties sluiten vanaf 21.00 uur en hebben voedingskramen
geen sluitingsuur.
b) Alleen tijdens de openingsuren is het maken van muziek toegelaten.
c) Tijdens de openingsuren moeten alle kermisattracties verlicht en toegankelijk zijn voor het publiek.
Artikel 17
Alle kermisattracties moeten gedurende de ganse duur van de kermis opgesteld blijven op de
toegewezen standplaats. Het is verboden de kermisattractie te ontdoen van verlichting en decoratieve
elementen vóór het einde van de kermis.
Artikel 18
Alle kermisterreinen en andere pleinen die ter beschikking gesteld worden van de foornijveraars,
moeten door de foornijveraars schoongemaakt en ontruimd zijn van alle kermisattracties en andere
kermiswagens uiterlijk 2 dagen na de einddatum van de kermis.

Hoofdstuk 3 - Veiligheid
Artikel 19 - Brandvoorkoming
a) Elke kermisattractie moet beschikken over eigen blusmiddelen.
De blusmiddelen moeten jaarlijks nagezien worden door een bevoegde firma. De data van deze
onderzoeken moeten op de toestellen vermeld worden. De blustoestellen moeten op een goed
zichtbare plaats binnen handbereik worden opgesteld. Per kermisattractie moet minstens 1 blustoestel van 6 kg bluspoeder type ABC aanwezig zijn.
b) De rubberen slangen die de recipiënten met vloeibaar gemaakte petroleumgassen verbinden met
de verbruikstoestellen moeten in een goede staat verkeren. De gasslangen moeten met metalen
spanklemmen bevestigd worden aan de verbruikstoestellen en aan de ontspanners van de gasflessen.
De installatie moet voldoen aan de FEBUPRO-voorschriften.
c) De verwarmingsinstallaties en de afvoerleidingen van de verbrandingsgassen dienen voldoende
veilig uitgevoerd te zijn. Bij de installaties, inrichtingen en attracties waar butaan- of propaanflessen worden gebruikt, dient een toelating bekomen te worden vanwege het College van Burgemeester en Schepenen wanneer de gezamenlijke waterinhoud van de aanwezige flessen meer dan 110 l
bedraagt.
De installatie dient te voldoen aan de politieverordening van 27 oktober 1987 betreffende het
maken van vuur door middel van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof en het gebruik van
gassen op de openbare weg.
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Artikel 20 - Beveiliging tegen risico's
a) Het stadsbestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade of een
ongeval veroorzaakt door de kermisattracties, hun uitbater of hun personeel, zowel binnen de
kermisattractie als op de openbare weg.
b) Het stadsbestuur neemt geen bewaking op zich van kermisattracties en wagens die op het kermisterrein of elders staan. Het stadsbestuur is evenmin verantwoordelijk voor beschadiging, verlies,
diefstal van de in de kermisattracties of wagens geborgen of tentoongestelde zaken.
c) De foornijveraars moeten op de dag vóór de openingsdag van de kermis in hun kermisattractie
aanwezig zijn vanaf 9.00 uur om in voorkomende geval de technische controle, de geluidscontrole
en de controle inzake brandbeveiliging mogelijk te maken door de aangestelden van het stadsbestuur. De foornijveraar moet aan de aangestelden van het stadsbestuur alle inlichtingen betreffende zijn foorattractie kunnen verstrekken en het aan alle proefnemingen en testen onderwerpen.
Hij moet de wettelijk voorziene en geldige keuringsattesten voorleggen.
Diezelfde dag en uur moeten de kermisattracties in werking gesteld kunnen worden.

Hoofdstuk 4 - Milieu
Deze afdeling vult de regelgeving inzake geluid en milieu aan voorzien door de bestaande politieverordening van 30 maart 1999 en het algemeen reglement op huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen
van 25 juni 1985 en de aanvulling ervan, en de federale en/of Vlaamse regelgeving.
Artikel 21 - Geluid
a) De geluidsniveaus afkomstig van geluidsbronnen, o.a. muziekinstallaties, spreken via geluidsversterking en andere storende toestellen worden beperkt tot 78 dB (A) gemeten tegen de wand van
het Concertgebouw.
b) Het College van Burgemeester en Schepenen, de politie en/of de aangestelde van het stadsbestuur
kan steeds, gelet op onvoorziene en tijdelijke omstandigheden, strengere normen opleggen.
c) Het gebruik van meertonige claxons of sirenes is verboden.
d) De luidsprekers moeten worden aangebracht aan de binnenkant van de kermisattractie en de opening van deze luidsprekers moet binnenwaarts gericht zijn.
Artikel 22 - Afval
a) Elke foornijveraar moet de nodige maatregelen treffen om vervuiling van de omgeving door weggeworpen verpakkingen en dergelijke te voorkomen o.a. door zelf vuilnisrecipiënten rond de kermisattractie te plaatsen.
b) Afvalstoffen van de foornijveraars moeten doelmatig verzameld worden in de daartoe bestemde
afvalzakken.

Hoofdstuk 5 - Aanduiding van tarieven
Artikel 23
Bij elke kermisattractie moet het tarief aangeduid worden. Deze aanduiding moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Zij moet aan de kassa worden aangebracht en goed leesbaar zijn voor het publiek. Ook
promoties die contractueel tussen de stad en de foorreiziger zijn voorzien, dienen op hierboven beschreven wijze aangeduid te worden.

Hoofdstuk 6 - Verbodsbepalingen
Artikel 24
Foornijveraars mogen onder geen enkel voorwendsel of welke vorm ook buiten hun kermisattractie
komen om publiek te ronselen.
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Artikel 25
Het is de foornijveraars verboden veranderingen, schilder- en opfrissingswerken aan hun kermisattracties uit te voeren tijdens de openingsuren.
Artikel 26
Het is de foornijveraars verboden enige vorm van rookbommen, stinkbommen, bibi-guns, vuurwerk
en/of explosieven te verkopen of als prijs te geven of op te slaan in de kermisattractie.

AFDELING 2 - Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare
kermissen
Artikel 27
Eenmalige aanvragen, buiten de opgenoemde kermissen in dit reglement, worden beslist door het College van Burgemeester en Schepenen.
De openstelling en toewijzing van de standplaatsen gebeuren geheel conform de federale wetgeving.

AFDELING 3 - Diverse bepalingen
Artikel 28
Het reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 23 oktober 2012 en zijn wijzigingen wordt opgeheven.
Artikel 29
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015.

_____
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