
Retributiereglement betreffende de bezetting van de openbare weg 
(vertoningen onder tenten, plaatselijke kermissen, staanplaatsen op de foren) 

_________________________________________________________ 
 
 
A. INLEIDING 
 
 
ART. 1 
Onderhavig retributiereglement is van toepassing op vertoningen onder tenten, op de 
tentoonstellingen van commerciële aard en op plaatselijke kermissen die niet 
voorzien zijn door het retributiereglement betreffende de toekenning, via een 
contract, van staanplaatsen op de foren. 
 
ART.2 
De term “ aanvrager ” in de zin van onderhavig retributiereglement betreft de 
organisatoren van de vertoningen onder tenten, de deelnemers aan de 
tentoonstellingen van commerciële aard, en de foorkramers die een plaats bezetten 
die niet werd toegekend via een contract. 
 
ART.3 
Het plaatsrecht wordt per dag bezetting vastgesteld op : 
 
1° VERTONINGEN onder tenten :                       PRIJZEN 
 tot 15 m. diameter/ per zijkant                            32,50 EUR. 
 meer dan 15 m. diameter/ per zijkant                 65,00 EUR. 
 
2° TENTOONSTELLINGEN van commerciële aard : 
per m²                                                                    0,50 EUR. 
 
3° PLAATSELIJKE KERMISSEN : 
(andere dan die voorzien door het retributiereglement betreffende de toekenning, via 
een contract, van staanplaatsen op de foren) 
per m²                                                                     0,50 EUR. 
 
De Gemeenteontvanger of zijn vertegenwoordiger is alleen gemachtigd het 
plaatsrecht te innen. 
Bij niet-betaling geschiedt de invordering van de retributie, bepaald door het huidig 
reglement, volgens de wettelijke burgerlijke procedure. 
 
ART.4 
Alle inlichtingen betreffende dit retributiereglement kunnen worden bekomen bij het 
Gemeentebestuur - dienst Feesten en Plechtigheden – Dapperheidsplein, 27 – 1070 
Anderlecht - Tel: 02/526.59.80. 
 
ART.5 
Het Gemeentebestuur zal er voor zorgen de plaatsen te verdelen volgens het 
algemeen belang, zonder dat zijn beslissingen dienaangaande door de aanvragers 
kunnen worden betwist. 
 



ART.6 
Als de betaling eenmaal verricht is, zal geen enkele klacht betreffende de toekenning 
van de plaatsen aangenomen worden. 
 
 
 
 
 
 
B. DUUR 
 
ART.7 
De periode van bezetting van de openbare weg kan variëren. In geval het 
Gemeentebestuur het nuttig zou achten een manifestatie af te schaffen of de duur 
ervan te beperken, zal het bij wijze van vergoeding, geheel of gedeeltelijk de door 
betrokkenen gestorte sommen terugbetalen. 
 
ART.8 
In principe wordt geen enkele verlenging van bezetting van de openbare weg 
toegestaan, behalve door machtiging toegekend door het College van Burgemeester 
en Schepenen. De Politiediensten worden vooraf geraadpleegd. 
 
ART. 9 
Noch binnen, noch buiten de loges mag gebruik gemaakt worden van luidruchtige 
muziek die de omwonenden zou kunnen storen. Het gebruik van luidruchtige 
instrumenten zoals klokken, sirenes, fluiten is verboden. De overtredingen zullen 
bestraft worden met politiestraffen en in geval van herhaling behoudt het 
Gemeentebestuur zich het recht voor de overtreders uit te sluiten. 
 
ART. 10 
De aanvragers komen overeen over de opening- en sluitingsuren met de dienst der 
Feesten en Plechtigheden, de Politiediensten worden vooraf geraadpleegd. 
 
 
C. PREVENTIEVE MAATREGELEN TEGEN ONGEVALLEN 
 
ART. 11 
Elk ongeval voortvloeiend uit een gebrek aan onderhoud van het materieel of 
nalatigheid van de eigenaar zal te zijnen laste vallen. 
 
ART. 12 
De aanvrager moet elk ongeval onmiddellijk aan de Politie melden dat zich op zijn 
staanplaats of bijgebouw heeft voorgedaan. Deze verplichting geldt eveneens voor 
de leden van zijn familie en voor zijn personeel. 
 
ART. 13 
De gemeente mag alle politiemaatregelen nemen voornamelijk wat de doorgang en 
de veiligheid van de voorbijgangers en toeschouwers betreft.  
 
 



D. INSTALLATIE 
 
ART. 14 
Het tracé van de staanplaatsen zal stipt moeten nageleefd worden. Het monteren 
van het materieel mag noch gebeuren voor zes uur ‘s morgens, noch na 
tweeëntwintig uur. 
 
ART. 15 
Het Gemeentebestuur wijst alle aansprakelijkheid af uit hoofde van ongevallen en 
schade veroorzaakt door de installaties zelf, zowel binnen de instellingen als op de 
openbare weg, alsook uit hoofde van moedwilligheid die deze installaties zouden 
kunnen schaden. 
 
 
E. VERPLICHTINGEN VAN DE AANVRAGERS 
 
ART. 16 
Het is streng verboden één enkele plaats aan te vragen om er verschillende kramen 
te installeren. De vragen zijn persoonlijk en het is de aanvrager verboden een andere 
kraam uit te baten dan deze verklaard bij de betaling en waarvan hij de 
karakteristieken en afmetingen heeft opgegeven. De plaatsen mogen niet 
wederafgestaan worden aan derden, behalve in geval van overmacht, enkel door het 
College van Burgemeester en Schepenen te beoordelen, dat na schriftelijke 
aanvraag, zijn akkoord kan geven om deze plaats aan een derde persoon af te 
staan, op voorwaarde dat dit geen nadeel berokkent aan de buren. De prijs van de 
afstand mag in geen geval het betaalde bedrag overschrijden. In geval van niet 
toegestane afstand aan een derde, zal deze onmiddellijk de plaats moeten ontruimen 
op een eenvoudig mondeling bevel van de afgevaardigde van het Gemeentebestuur. 
De afstand aan een tussenpersoon is verboden en hierdoor van rechtswege nietig. 
 
ART. 17 
Behoudens bijzondere machtiging van het Gemeentebestuur wordt het formeel 
verboden foorwagens te plaatsen in de rij der loges. 
 
ART. 18 
Het Gemeentebestuur wijst alle aansprakelijkheid af, wat het stationeren der 
voertuigen, wagens en andere rijtuigen betreft, die zonder bijzondere machtiging niet op 
de openbare weg mogen geparkeerd worden. In al de andere gevallen moeten de 
aanvragers hun voertuigen opstellen op de plaats die door de Politiediensten wordt 
aangewezen. Indien aan dit voorschrift niet wordt voldaan, heeft de Politie het recht de 
hinderende voertuigen van ambtswege te doen ontruimen, dit op kosten van de 
betrokkenen. De aanvragers zullen er voor zorgen dat hun voertuigen geïdentificeerd 
kunnen worden door er hun juiste identiteit en adres op te vermelden. 
 
ART. 19 
Het Gemeentebestuur heeft het recht geheel of gedeeltelijk elke loge te laten 
demonteren indien het dit nodig acht zonder dat het uit dien hoofde verplicht kan 
worden enige vergoeding te betalen. 
 
ART. 20 



De Gemeente wijst elke aansprakelijkheid af voor de schade voortvloeiend uit 
maatregelen genomen of bevolen door de hogere overheid. 
 
ART. 21 
Het Gemeentebestuur zal zonder vergoeding noch terugbetaling de installaties doen 
sluiten indien de uitbaters de wetten en reglementen niet naleven. 
 
ART. 22 
Elk terrein bezet door een aanvrager buiten de perken van het hem gegunde perceel, 
om welk doel ook, zal onmiddellijk van ambtswege en op zijn kosten door de 
Politiediensten worden ontruimd. 
 
ART. 23 
De aanvragers zijn verplicht al de politiemaatregelen na te leven die hun door de Heer 
Burgemeester worden voorgeschreven teneinde de veiligheid, de rust, de hygiëne, de 
gemakkelijke doorgang, de gezondheid en de openbare orde te handhaven. 
 
 
ART. 24 
Enkel door het feit een staanplaats op de openbare weg te aanvaarden en te bezetten, 
verklaren de aanvragers onderhavig reglement goed te keuren en zich te onderwerpen 
aan alle verplichtingen die erin vervat zijn, alsook aan al de orde- en 
organisatiemaatregelen door de Gemeente genomen, of te nemen. 
 
 
 
 
 
F. SLUITING VAN HET RECHT VAN BEZETTING VAN DE OPENBARE WEG 
 
ART. 25 
De aanvragers moeten hun plaatsen verlaten hebben binnen de drie dagen, na het 
verstrijken van het recht van bezetting van de openbare weg zoniet zal de Politie van 
ambtswege laten overgaan tot het demonteren en het wegnemen van de loges, op 
kosten en risico’s van de in gebreke blijvende aanvragers. Tot het demonteren der 
kramen mag niet overgegaan worden noch voor zes uur ‘s morgens, noch na 
tweeëntwintig uur. 
 
ART. 26 
Bij hun vertrek zullen de aanvragers instaan voor de netheid van de plaats en het 
wegnemen van allerhande voorwerpen (nagels, enz) die op de openbare weg 
gevallen zijn. Het wordt ten strengste verboden de bestrating te beschadigen, schade 
toe te brengen aan de beplantingen, de straatlantaarns en de palen, afsluitingen weg 
te nemen of te beschadigen. Indien bij uitzondering een aanvrager gemachtigd wordt 
tijdelijk de plaats te wijzigen die hij moet innemen, dient hij deze voor zijn vertrek in 
haar oorspronkelijke staat te herstellen en dit op zijn kosten. Het neerleggen van een 
waarborg kan vereist worden om deze voorwaarde na te leven. Elke schade 
vastgesteld op een staanplaats na het vertrek van de bezetter, zal op zijn kosten 
door het Gemeentebestuur hersteld worden. Betrokkene zal slechts opnieuw plaats 



mogen nemen op de foorplaatsen van de Gemeente na het bedrag van deze kosten 
betaald te hebben. 
 
ART. 27 
De aanvragers zijn verantwoordelijk voor de netheid van de plaatsen. Iedere 
bedrijvigheid die afval veroorzaakt (onder andere de verkoop van ter plaatse te 
gebruiken levensmiddelen) brengt de verplichting mede een voldoend aantal 
vuilnisbakken te plaatsen. 
 
 
G. HYGIENE EN OPENBARE GEZONDHEID 
 
ART. 28 
Geen enkele industriële, huishoudelijke activiteit die van onreine of ongezonde aard 
is of hinder berokkent op de openbare weg is toegelaten. 
 
ART. 29 
De voedingsproducten zullen onder glas tentoongesteld worden zodat ze stofvrij 
blijven. De aanvragers die eetbare producten verkopen, moeten, onverminderd de 
wetten en besluiten terzake, strikt de voorschriften naleven uitgevaardigd door de 
gemeentereglementen wat de reinheid en de hygiëne op de openbare weg betreft.  
 
 
H. VOORZORG TEGEN BRAND EN ROOK 
 
ART. 30 
De aanvragers zijn verplicht alle voorzorgen te nemen om elk brandgevaar in hun 
instelling te voorkomen. Ze zullen de instructies van de officier van het 
brandweerkorps in acht nemen voor alles wat de brandpreventie betreft. 
 
ART. 31 
Geen enkele kraam, loge, wagen, tent mag derwijze opgesteld zijn dat een 
brandkraan erdoor bedekt wordt of in geval van brand de toegang tot de plaatsen en 
hun omgeving verhindert. 
 
ART. 32 
De loges, foorbedrijven, kramen en andere uitrustingen moeten voorzien zijn van een 
brandblusser. 
 
ART. 33 
Benzine of petroleum zal in metalen en tevens waterdichte kruiken opgeslagen 
worden. Het opslaan in vaten worden ten strengste verboden. 
 
ART. 34 
De autoscooters en wedstrijdbanen met benzine zijn verboden. 
 
ART. 35 
De aanvrager dient verzekerd te zijn tegen brandgevaar en schade veroorzaakt aan 
derden en de gemeente. Deze verzekeringspolis waarborgt elke opeising. 
 



 
I. UITGANG VAN DE TOESCHOUWERS 
 
ART. 36 
De gangen die toegang geven tot de verschillende plaatsen van de instelling moeten 
steeds vrij blijven. 
 
ART. 37 
De deuren van de loges moeten ofwel langs buiten opengaan ofwel in beide 
richtingen. De uitgangen zullen worden aangevuld met beweegbare panelen 
teneinde bij gevaar de zeer snelle evacuatie van het publiek te vergemakkelijken. Er 
zullen voldoende en aangeduide uitgangen voorhanden moeten zijn. 
 
 
J. WATERDIENST 
 
ART. 38 
Wat de waterdistributie betreft, richten de aanvragers zich tot de Brusselse 
Intercommunale voor Waterdistributie (B.I.W.D.) - afdeling Anderlecht - technische 
dienst, Birminghamstraat, 120.- Tel: 02/558.31.00 
 
K. ELECTRICITEITSDISTRIBUTIE 
 
ART. 39 
De aanvragers die een aansluiting willen verkrijgen op het elektriciteitsnet of 
inlichtingen wensen, moeten zich wenden tot de diensten van de N.V. SIBELGA – 
Werkhuizenkaai 16 – 1000 Brussel 
- Tel: 02/549.47.26 – Fax : 02/274.32.56 
 
ART. 40 
De aanvragers mogen hun materieel niet opstellen boven de verdelingskoffers van 
de elektriciteitsdiensten. De toegang tot deze koffers mag op geen enkele wijze 
versperd worden. De betrokkenen zullen al de nodige maatregelen treffen teneinde 
de elektrische leidingen niet te beschadigen. Ze zullen in ieder geval verantwoordelijk 
gesteld worden voor schade hieruit voortvloeiend. 
 
ART. 41 
Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor de 
openstelling van de vertoningen onder tent, tentoonstellingen en plaatselijke 
kermissen te verbieden waarvan de elektrische installatie als gevaarlijk zou erkend 
worden of niet overeenstemt met de reglementaire voorschriften. De 
aansprakelijkheid van de Gemeente kan in geen geval worden ingeroepen in geval 
van onderbreking, beperking of stopzetting van de levering van elektrische stroom. 
 
 
 
 
 
 
 



L. OVERTREDINGEN EN BOETEN 
 
ART. 42 
De ambtenaren of de door het Gemeentebestuur afgevaardigde beambten zullen 
voortdurend vrije toegang hebben tot de installaties en hun aanhorigheden, teneinde 
zich te verzekeren van de naleving van de voorschriften van onderhavig reglement of 
van de andere maatregelen die het Gemeentebestuur zal hebben vastgesteld. 
 
ART. 43 
De machtiging zich op de openbare weg te installeren zal door beslissing van het 
College van Burgemeester en Schepenen worden ingetrokken voor elke aanvrager 
die de opgelegde voorschriften niet strikt zou naleven. 
 
ART. 44 
In geval van intrekking van de machtiging zal de aanvrager zijn installatie moeten 
demonteren en de plaats op het eerste verzoek ruimen. Zoniet zal er van ambtswege 
en op eigen kosten en risico’s hiertoe overgegaan worden door de Politiediensten. 
 
ART. 45 
De aanvrager die uit zijn staanplaats wordt gezet, zal de terugbetaling niet kunnen 
vorderen van de gestorte sommen voor het recht van bezetting, noch aanspraak 
kunnen maken op enige vergoeding. 
 
ART. 46 
Elke inbreuk op de beschikkingen van onderhavig retributiereglement zal met 
politiestraffen worden bestraft, tenzij een wet of reglement strengere straffen heeft 
voorzien. 
 
ART. 47 
Onderhavig retributiereglement zal ter kennis van de aanvragers gebracht worden en 
deze zullen in geen geval beschouwd worden hiervan niet op de hoogte te zijn. 
 
ART. 48 
Onderhavig retributiereglement zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2004 voor een 
termijn van drie jaar verstrijkend op 31 december 2006. 
 
 
 
 
                                                                                                   
 


