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Zitting van 2 maart 2015

gemeenteraad
Besluit
A-punten

GOEDGEKEURD
ondernemen en stadsmarketing

Samenstelling
De heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
De heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer
Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw Nabilla
Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen; de heer Filip Dewinter, raadslid; mevrouw Kathleen Van
Brempt, raadslid; mevrouw Freya Piryns, raadslid; de heer Gerolf Annemans, raadslid; de heer André Gantman,
raadslid; mevrouw Güler Turan, raadslid; de heer Robert Voorhamme, raadslid; mevrouw Anke Van dermeersch,
raadslid; de heer Karim Bachar, raadslid; mevrouw Monica De Coninck, raadslid; mevrouw Leen Verbist, raadslid;
mevrouw Maya Detiège, raadslid; mevrouw Fauzaya Talhaoui, raadslid; mevrouw Fatma Akbas, raadslid; mevrouw
Greet van Gool, raadslid; de heer Bruno Valkeniers, raadslid; de heer Toon Wassenberg, raadslid; de heer Wim Van
Osselaer, raadslid; de heer Patrick Janssen, raadslid; de heer Peter Mertens, raadslid; mevrouw Yasmine Kherbache,
raadslid; mevrouw Annemie Turtelboom, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; de heer Mohamed Chebaa
Amimou, raadslid; de heer Wouter Vanbesien, raadslid; mevrouw Mie Branders, raadslid; mevrouw Galina Matushina,
raadslid; mevrouw Caroline Bastiaens, raadslid; mevrouw Carine Leys, raadslid; mevrouw Lisa Geets, raadslid;
mevrouw Leyla Aydemir, raadslid; de heer Johan Klaps, raadslid; de heer Vic Van Aelst, raadslid; mevrouw Danielle
Meirsman, raadslid; de heer Dirk Rochtus, raadslid; mevrouw Anne Giveron, raadslid; mevrouw Martine Vrints,
raadslid; de heer Koen Laenens, raadslid; de heer Martijn Van Esbroeck, raadslid; de heer Franky Loveniers, raadslid;
de heer Danny Feyen, raadslid; de heer Jean Goedtkindt, raadslid; de heer Joris Giebens, raadslid; de heer Kevin
Vereecken, raadslid; mevrouw Fatima Talhaoui, raadslid; de heer Dirk Van Duppen; mevrouw Ikrame Kastit
De heer Roel Verhaert, stadssecretaris
Verontschuldigd:
De heer Gerolf Annemans, raadslid; de heer André Gantman, raadslid; de heer Bruno Valkeniers, raadslid; de heer
Kevin Vereecken, raadslid
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Fooractiviteiten en ambulante activiteiten in
kermisgastronomie op openbare foren en op
openbaar domein - Reglement. Wijziging Goedkeuring

Motivering
Gekoppelde besluiten
2015_GR_00045 - Fooractiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare
foren en op openbaar domein - Reglement. Wijziging - Goedkeuring
Gekoppeld initiatiefrecht
2015_AMD_00022 - Amendement van raadsleden Yasmine Kherbache, Toon Wassenberg: foorreglement
2015_AMD_00017 - Amendement van raadslid Wouter Vanbesien: beslissing foorperiode

Aanleiding en context
In zitting van 26 januari 2015 (jaarnummer 45) besliste de gemeenteraad om het “reglement met
betrekking tot fooractiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare foren en
op openbaar domein”, kortweg stedelijk foorreglement, goed te keuren. Het stedelijk foorreglement
werd aangepast aan de realiteit en aan de locatie van de Sinksenfoor.
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Doordat het stadsbestuur de duur van de Sinksenfoor op de nieuwe locatie wil verlengen dient dit
reglement opnieuw aangepast te worden.
Juridische grond
Volgende wetten en decreten zijn van toepassing:
de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en bij wet van 20 juli 2006, meer bepaald de
artikelen 8 tot en met 10. Volgens artikel 8§1 van voornoemde gewijzigde wet wordt de
organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen geregeld
bij gemeentelijk reglement. Volgens artikel 9§1 van voornoemde gewijzigde wet wordt de
organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten de openbare
markten en kermissen geregeld bij gemeentelijk reglement; wet van 22 december 2009 tot
aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement
en de Raad betreffende diensten op de interne markt die de artikelen 9 §4 en 10bis van de wet
van 25 juni 1993 wijzigt door de criteria op basis van het bestaande commercieel- of
kermisaanbod te schrappen;
het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, meer bepaald de artikelen 8
tot en met 24.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42 van het Gemeentedecreet: de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.
Argumentatie
Door de verhuis van de Sinksenfoor naar een nieuw terrein, dat deels nog wordt opgekuist en waar
de stad nog groen zal aanplanten om het geheel aantrekkelijk te maken, wenst het stadsbestuur de
foorkramers een langere exploitatieperiode aan te bieden.
Om in orde te zijn met de wet ambulante handel dient de stad Antwerpen de wijzigingen omtrent de
organisatie van de Sinksenfoor in zijn reglement aan te passen alvorens er kan overgegaan worden
tot de eventuele verlenging van deze nieuwe foor.
Financiële gevolgen
Nee
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van:
Doelstellingen/projecten:
4 - Lerende en werkende stad
Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad
De stedelijke dienstverlening aan ondernemers is uitmuntend
Een optimale organisatie van de openbare markten en de kermissen is verzekerd

Besluit
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Bij dit besluit werden 2 amendementen ingediend.
2015_AMD_00017 - Amendement van raadslid Wouter Vanbesien: beslissing foorperiode
2015_AMD_00022 - Amendement van raadsleden Yasmine Kherbache, Toon Wassenberg:
foorreglement
De gemeenteraad keurde deze amendementen niet goed.
De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD.
Stemden neen: sp.a, PVDA+ en Groen.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement met betrekking tot fooractiviteiten en ambulante activiteiten in
kermisgastronomie op openbare foren en op openbaar domein goed.
Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1. Bijlage bij dit besluit:foorreglement_versie_20150302.pdf
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Reglement met betrekking tot fooractiviteiten en ambulante activiteiten in
kermisgastronomie op openbare foren en op openbaar domein
AFDELING 1: organisatie van fooractiviteiten en ambulante activiteiten in
kermisgastronomie op de openbare foren
Opmerking: Als in deze afdeling van dit reglement verwezen wordt naar “het college”, wordt
daarmee bedoeld:
voor wat betreft de bovenlokale foren: het college van burgemeester en schepenen;
voor wat betreft de lokale foren: het districtscollege van het district waar de foor
plaatsheeft.
Artikel 1: toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2)
Als kermis of foor 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 of fooractiviteit 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 foren (wet art. 8 §2)
§1 De gemeente richt op het openbaar domein volgende foren in:
bovenlokale foren
naam foor
Sinksenfoor
Julifoor
Augustusfoor
Eindejaarsfoor

locatie
Spoor Oost
Steenplein
Steenplein
Waalsekaai en Vlaamsekaai

De sinksenfoor wordt jaarlijks gedurende vijf achtereenvolgende weken gehouden. Het
college van burgemeester en schepenen kan eventueel jaarlijks beslissen om de foorperiode te
verlengen.
district Antwerpen: lokale foren
naam foor
Voorjaarsfoor
Voorjaarsfoor
Zomerfoor
Najaarsfoor
Najaarsfoor

locatie
Sint-Jansplein
Dageraadplaats
Frederik Van Eedenplein
Dageraadplaats
Sint-Jansplein

district Berchem: lokale foren
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naam foor
Carnavalfoor
Meifoor
Zomerfoor
Braderijfoor
Septemberfoor

locatie
Zillebekelaan
Kruispunt Grote Steenweg/Singel
Zillebekelaan
Gitschotellei
Driekoningenstraat/Statiestraat

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo: lokale foren
naam foor
locatie
Keizerrijdenfoor
in Berendrecht (Solftplaats), Zandvliet
(Botermarkt), Lillo of buiten Antwerpen
(namelijk in Hoevenen of Stabroek):
afhankelijk van wie het voorgaande jaar het
keizerschap gewonnen heeft
Voorjaarsfoor
Solftplaats (Berendrecht)
zomerfoor
Solftplaats (Berendrecht)
Zomerfoor
Botermarkt (Zandvliet)
district Borgerhout: lokale foren
naam foor
Gitschotelwijkfoor
Reuzenstoetfoor

locatie
Karel De Preterlei
Turnhoutsebaan

district Deurne: lokale foren
naam foor
Paasfoor
Meifoor
Ruggeveldfoor
Jaarmarktfoor
Braderijfoor
Braderijfoor

locatie
Arenaplein
Wim Saerensplein
Ivan Maquinaylei
Gallifortlei
Gallifortlei
Parking Keteleer/Herentalsebaan

district Ekeren: lokale foren
naam foor
Carnavalfoor
Jaarmarktfoor
Bossenfoor
Septemberfoor

locatie
Kristus Koningplein
Kristus Koningplein
Driehoekstraat
Kristus Koningplein

district Hoboken: lokale foren
naam foor
Meifoor
Septemberfoor

locatie
Kioskplaats
Kioskplaats

district Merksem: lokale foren
naam foor
kleine foor
Tuinwijkfoor
grote foor

locatie
Sint-Franciscusplein
Laaglandlaan
Sint-Franciscusplein
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district Wilrijk: lokale foren
naam foor
Lentefoor
Zomerfoor
Winterfoor

locatie
Bist
Bist
Bist

Het college kan beslissen om de plaats van de foor te bepalen of te wijzigen. Zulk besluit
wordt achteraf door de gemeenteraad bevestigd. Het college bepaalt jaarlijks de exacte beginen einddatum en de effectieve exploitatieruimte van de foren.
§2 Het college kan een foor uitzonderlijk op een andere plaats houden, ze naar een andere dag
verschuiven, ze afgelasten of de aanvangs- en sluitingsuren wijzigen.
§3 De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde foren mogen niet langer
worden bezet dan gedurende de vastgelegde periodes.
§4 Om te kunnen beantwoorden aan de eisen van de hernieuwing van de foor en om de
diversiteit van het aanbod te waarborgen:
1 kan het college jaarlijks de locatie van de kermisinstellingen bepalen;
2 kan het college het aantal toegelaten gelijkaardige instellingen en hun afmetingen bepalen
en/of beperken;
3 kan het college aan de abonnementhouder toestaan om op zijn abonnementsplaats een
andere kermisinstelling te zetten dan diegene die er de voorgaande jaren werden opgesteld,
dit met het oog op een verbetering van het foorbeeld of het winnen van ruimte;
4 kan het college de doorgangen, aangeduid op het plan van de foor, afschaffen of
verplaatsen, er nieuwe voorzien en hun afmetingen wijzigen;
5 is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot drie;
6 kan het college bij het bekendmaken van een vacant gekomen standplaats bepalen welke
fooractiviteit gewenst is.
§5 Twee gelijkaardige instellingen worden niet naast elkaar opgesteld. Het is wel toegelaten
verschillende soorten manuele behendigheidsspelen (zoals ringenspel, balwerpspel,
vissenspel, bumper, schietkraam; deze lijst is niet limitatief) naast elkaar op te stellen.
Loterijspelen zijn alle instellingen waarin loten verkocht worden door middel van briefjes,
ouweltjes, stopsels, … waarbij het spelresultaat afhankelijk is van het toeval; deze worden
niet beschouwd als behendigheidsspel.
Amusementshallen zijn die instellingen waarin van elkaar verschillende manuele en/of
automatische behendigheidstoestellen worden opgesteld. Een automatisch behendigheidsspel
is een instelling waarin een aantal gelijkaardige toestellen worden geëxploiteerd met als
hoofdkenmerk een quasi-automatische afwikkeling van het spelverloop. Een amusementshal
en een automatisch behendigheidsspel worden als gelijkaardige instellingen beschouwd.
Het college kan met een gemotiveerd besluit afwijken van deze bepaling.
§6 De uitbating van een kermisinstelling met levende dieren is verboden. Er worden geen
nieuwe standplaatsen met dergelijke kermisinstellingen toegelaten. Het college neemt
overgangsmaatregelen voor diegene die, vóór de inwerkingtreding van dit reglement, houder
zijn van een abonnement voor een kermisinstelling met levende dieren.
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§7 Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het plan van de standplaatsen en maakt
het bekend.
Artikel 3: voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8§2, art. 10 § 1 en KB
art. 4 §2 en art. 10)
§1 De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:
a/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;
b/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.
§ 2 Bijkomende voorwaarden voor de toewijzing van een standplaats zijn:
1° de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
2° 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;
3° de uitbater moet het bewijs kunnen voorleggen dat de vestiging van kermisgastronomie
met of zonder bediening aan tafel en de personen die er werken, voldoen aan de reglementaire
voorwaarden inzake volksgezondheid;
4° de uitbater moet een schriftelijk bewijs voorleggen waaruit het rechtmatig gebruik van de
instelling tijdens de foorperiode kan worden afgeleid: aankoopdocumenten of een
geregistreerde huur- of leasingakte met beschrijving van de gehuurde inrichting, de duur van
de huurperiode en de huurprijs;
5° de uitbater moet volgende attesten, jaarlijks afgeleverd door een erkend organisme,
voorleggen:
voor alle instellingen: de verklaring dat de elektrische inrichting en de
snelblustoestellen in regel zijn;
voor de inrichtingen die met dieselgeneratoren of -motoren werken: de verklaring
dat deze toestellen conform alle EU-richtlijnen of geldende normen ter zake zijn;
voor de nieuwe inrichtingen die door de constructie, exploitatiewijze en voorraden
gevaar opleveren van brand, ontploffing, instorting of om het even welke breuk: de
verklaring dat de mechanische inrichting voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften;
6° de uitbater moet zijn bank- of postrekeningnummer opgeven;
7° de uitbater moet de aard en afmetingen van de instelling, een foto en eventueel een
opstellingsplan overmaken aan de stad;
8° voor de foornijveraars die, vóór de inwerkingtreding van dit reglement, houder zijn van een
abonnement voor een kermisinstelling met levende dieren: het bewijs dat de uitbating van de
kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze
materie.
Artikel 4: verhouding standplaatsen per abonnement – standplaatsen voor de duur van
de foor (KB art. 8, 9 § 1)
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De standplaatsen op de openbare foren worden toegewezen hetzij voor de duur van de foor,
hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel.
De toewijzing voor de duur van de foor is mogelijk:
in geval van absolute noodzaak;
wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de
kermis (bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).
De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde
standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende twee 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 twee 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)
5.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14)
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal deze vacature bekend worden gemaakt door publicatie
van een kennisgeving onder andere via de stedelijke website. Bovendien zal de vacature ter
inzage liggen bij het Bedrijvenloket. De kandidaturen worden ingediend volgens de
voorschriften (zie art 14, eerste lid van het KB van 24 september 2006) en binnen de termijn
voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, zijn niet
geldig en worden niet in aanmerking genomen.
5.2 Onderzoek van de kandidaturen en toewijzing (KB art. 15)
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de
toewijzingsvoorwaarden 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;
b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
e) de deskundigheid van de uitbater, van de aangestelde-verantwoordelijken en van het
tewerkgesteld personeel;
f) desgevallend, de nuttige ervaring;
g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de
voorwaarden en de gemotiveerde collegebeslissing tot toewijzing van de standplaats worden
opgenomen in een proces-verbaal.
5.3 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5)
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De gemeente 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 (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
Artikel 6: het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16)
Een plan of register wordt bijgehouden 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;
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 artikel 17)
Indien er in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, 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 tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun
houder;
kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:
1° de gemeente 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 gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de
bepalingen opgenomen in artikel 5.2, eerste en tweede lid van dit reglement;
4° hij 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, geeft hij in het
proces-verbaal de motivatie van zijn keuze aan;
6° hij deelt aan iedere kandidaat de beslissing mee die hem aanbelangt, 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.
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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.
De aanpassingen zullen worden onderworpen aan de goedkeuring van de eerstvolgende
gemeenteraad of college, al naargelang het geval.
Artikel 8: duur abonnement (KB Art. 12, §1 en 2)
1° Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten
(cf. artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 van dit
reglement).
2° De houder van het abonnement kan een gemotiveerd verzoek indienen om het abonnement
voor een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd als het gaat om de
stopzetting van de activiteiten aan het einde van de loopbaan. Indien zij omwille van andere
motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van het college.
Artikel 9: opschorten abonnement (KB art. 12 § 3)
§1 De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:
1° hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:
door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest;
door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op
op het einde van de kermis.
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van
de kermis worden hernieuwd.
2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats
heeft. De opschorting moet worden bekend gemaakt ten minste drie maanden voor de
begindatum van de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden.
§2 De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voortkomen.
§3 De vraag tot opschorting moet gebeuren:
hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding;
hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding;
hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
Artikel 10: afstand van het abonnement (KB art. 12 §4)
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:
ten allen tijde mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden;
indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen
vermeld in artikel 9 §1, 1° van dit reglement. De opzegging gaat in bij de
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bekendmaking van de ongeschiktheid. De opzegging kan evenwel nooit ingaan tijdens
de exploitatieperiode van de foor waar de betrokken uitbater een abonnementsplaats
inneemt.
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit
uitoefent, kunnen bij zijn overlijden zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement
waarvan hij de houder was.
Een aanvraag tot afstand van een abonnement wordt betekend:
- hetzij bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- hetzij bij overhandiging tegen ontvangstbewijs;
- hetzij op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.
Artikel 11: schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 § 6)
De gemeente kan het abonnement zonder enig recht op schadevergoeding opzeggen of
schorsen:
1° hetzij omdat 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 vestiging;
2° hetzij wanneer de houder van het abonnement of éénieder die de standplaats kan innemen,
een verplichting van dit reglement niet naleeft;
3° hetzij wanneer de houder van het abonnement of éénieder die de standplaats kan innemen,
tijdens de foor de openbare orde en rust verstoord heeft;
4° hetzij wanneer de standplaatsvergoeding niet of niet tijdig betaald is.
5° bij werken aan openbare of privégebouwen;
6° bij werken van openbaar nut.
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 12: overdracht standplaats (KB artikel 18)
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:
1 de houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of
zijn vestiging(en) stopzet;
2 de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats
overlaten.
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat
de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen
standplaatsen overneemt;
de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de
foor (cf. artikel 3 van dit reglement);
de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot
overdracht.
Artikel 13: inname standplaatsen (KB art. 11)
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13.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan
tafel kunnen ingenomen worden door:
1 de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement), houders van
een machtiging als werkgever in kermisactiviteiten;
2 de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een 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 een 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 een machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor de uitoefening van de
kermisactiviteit voor eigen rekening;
5 de personen die beschikken over een 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 worden. Zij kunnen deze
standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van
wie ze werden toegewezen.
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 van
een 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 (KB art. 2, §3) 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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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.
13.3 Vooraleer een standplaats effectief kan worden ingenomen, moeten de documenten uit
artikel 3 §2, 1° tot en met 5° worden voorgelegd.
13.4 Iedere uitbater moet de hem toegewezen standplaats innemen met de instelling waarvoor
hij de standplaats heeft aangevraagd.
De uitbater van een inrichting "exhibitie" moet vóór de inname van de hem toegewezen
standplaats, de aard en inhoud van de exhibitie die hij wil uitbaten, bekend maken. Hij moet
zich gedurende de volledige duur van de foor aan de door hem opgegeven aard en inhoud van
exhibitie houden, tenzij het college hem de toelating tot wijziging verleent.
13.5 Voor de sinksenfoor geldt bijkomende bepaling: de uitbater van een standplaats op de
sinksenfoor moet de volledige foorperiode exploiteren, behalve wanneer het college van
burgemeester en schepenen oordeelt dat er gegronde redenen zijn om vroegtijdig te
vertrekken. Met het afbreken of onttakelen van de installatie mag slechts worden begonnen na
middernacht van de laatste foordag.
13.6 De standplaats mag pas worden ingenomen nadat het standgeld correct werd betaald.
Artikel 14: modaliteiten betaling standplaatsvergoeding
§1 De houders van een standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen zoals bepaald in
het retributiereglement over foortarieven, aan de heer stadsontvanger, Hofstraat 17,
Antwerpen, of op zijn bankrekeningnummer 091-0101650-23 (IBAN: BE92 0910 1016 5023;
BIC/SWIFT: GKCCBEBB).
§ 2 Voor alle foren behalve de Sinksenfoor geldt:
a. de houders van een standplaats toegewezen per abonnement of voor de duur van de foor,
moeten het volledige bedrag vóór de datum vermeld op de factuur betalen.
b. alle houders van een standplaats moeten het volledige bedrag voor hun standplaats(en) op
de betrokken foor uiterlijk vóór het begin van de foor betalen.
§ 3 Voor de Sinksenfoor geldt:
a. de houders van een standplaats op de Sinksenfoor toegewezen per abonnement, moeten zes
weken voor het begin van de Sinksenfoor 75% van het verschuldigde standgeld betaald
hebben. De rest van het verschuldigde standgeld moet uiterlijk de dinsdag na het eerste
weekend van de exploitatieperiode betaald zijn.
b. de houders van een standplaats toegewezen voor de duur van de Sinksenfoor en de houders
van een standplaats toegewezen via de spoedprocedure, moeten 75% van het verschuldigde
standgeld betalen onmiddellijk na de toewijzing en uiterlijk vóór het begin van de
Sinksenfoor. De rest van het verschuldigde standgeld moet uiterlijk de dinsdag na het eerste
weekend van de exploitatieperiode betaald zijn.
AFDELING 2: organisatie van fooractiviteiten op het openbaar domein buiten openbare
foren
Artikel 15: toepassingsgebied (KB art. 19 en 20)
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15.1Op aanvraag van een kermisuitbater
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar
domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van
kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten, moet dit voorafgaand aanvragen bij
de gemeente. Deze aanvraag dient te gebeuren via een standaardformulier.
15.2Van uit de gemeente
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de
procedure zoals omschreven in artikel 5 van Afdeling 1 van dit reglement gevolgd.
Artikel 16: voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21)
Om een standplaats op het openbaar domein te kunnen verkrijgen en innemen, moet de
aanvrager voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel 3) en
innemen van de standplaatsen op de openbare foor (cf. supra Afdeling 1 artikel 13).
Artikel 17: duur machtiging (KB art. 22)
De machtiging wordt door de gemeente toegekend
hetzij voor een bepaalde periode;
hetzij per abonnement.
Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats
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.
AFDELING 3: sancties en rechtsmiddelen
Artikel 18: sancties (KB art. 24)
§1 De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de
kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door het college, zijn
gemachtigd om de documenten vermeld in Afdeling 1, artikel 3 van dit reglement te
controleren.
§2 In uitzonderlijke gevallen kan het college met een gemotiveerd besluit een foornijveraar
opleggen om zich te onderwerpen aan bijkomende proeven, keuringen en voorzorgen.
§3 Tenzij de wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten en haar uitvoeringsbesluiten in uitsluitend andere maatregelen voorzien in
geval van niet naleving van de verplichtingen die op de kermisuitbater rusten en
onverminderd de sanctieregeling voorzien in de Politiecodex van de Stad Antwerpen, kunnen
inbreuken op dit reglement en onder meer de niet naleving van de onderrichtingen van de
stedelijke ambtenaren leiden tot:
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een tijdelijk verbod de standplaats in te nemen
de schorsing van het abonnement op een standplaats
de opzegging van het abonnement op een standplaats
bij gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en schepenen of van het
districtscollege na herhaalde vaststellingen en mondelinge en/of schriftelijke
waarschuwingen. Betrokkene wordt de mogelijkheid geboden vooraf gehoord te worden. Het
besluit van het college wordt aan de betrokkene betekend tegen ontvangstbewijs hetzij per
aangetekend schrijven, hetzij per duurzame drager.
Artikel 19: rechtsmiddelen
Tegen de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en van de
districtscolleges kan beroep worden ingesteld. Het beroep tot nietigverklaring, al dan niet
voorafgegaan door of vergezeld van een verzoek tot schorsing, kan voor de afdeling
Administratie van de Raad van State worden gebracht binnen een termijn van zestig dagen na
de betekening ervan. Het verzoek dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.
Artikel 20: relatie tot politiecodex
Alleen wanneer huidig reglement strijdig is met de politiecodex, is huidig reglement van
toepassing. Voor het overige blijft de politiecodex integraal van toepassing.
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