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Algemene richtlijnen kermissen in de gemeente Riemst 

1. Alle standplaatsen van kermisattracties worden toegewezen ter plaatse 's woensdags 

voor de kermis om 14.00 uur stipt.  

 

2. Foorkramers die inschrijven en afwezig zijn op de dag van de kermis zullen hun vaste 

standplaats verliezen. 

 

3. Het is niemand toegelaten de foorattractie op te bouwen voor 's woensdags 14.00 uur 

vooraleer de plaatsmeester de standplaats heeft toegekend.  

 

4. Alle verzekeringen, benodigde attesten, keuringen van de attracties dienen opgestuurd of 

afgeleverd te worden bij de inschrijvingen van het nieuwe kermisjaar.  

Het betreft volgende documenten: 

gegevens over het soort van kermisattractie of kermisgastronomie; 

afmeting van de inrichting (en): zowel de gevelbreedte als diepte dienen te worden 
vermeld; 

kopie van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten of als werkgever in 
kermisgastronomie; 

ondernemingsnummer; 

certificaat of kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid;  

certificaat of kopie van de brandverzekering; 

keuringsattesten elektriciteit (indien van toepassing) Dit verslag moet zijn opgesteld 
door een erkend organisme. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar; 

keuringsattesten gasinstallatie (indien van toepassing) Dit verslag moet zijn opgesteld 
door een erkend organisme. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 1 jaar; 

keuringsattest brandblusser type ABC-6kg, attest mag niet ouder zijn dan 1 jaar; 

voor de attracties met aandrijving: een risicoanalyse + bewijs van periodieke controles, 
onderhoud en controlefiches na montage;     zie punt 10 voor verdere uitleg    

voor de vestigingen van kermisgastronomie: kopie van de vereiste 
gezondheidsdocumenten; 

voor de attracties met dieren: bewijs dat is voldaan aan de reglementaire voorschriften 
betreffende dieren. 

 
 Bij het ontbreken van de gevraagde documenten zal de foorattractie 

geweigerd worden. 
 

 U kunt deze documenten bezorgen via; 
 

 Briefwisseling gericht aan:   
 
 

Gemeentebestuur Riemst 
Dienst Veiligheid & Preventie 
Maastrichtersteenweg 2 b - 3770 Riemst 

 Mail: digitaal versturen naar  veiligheid@riemst.be 
 

 Documenten binnenbrengen bij:  Technische Dienst 
Tongeresteenweg 8  - 3770 Riemst 
 

U originele documenten kunnen hier tevens gescand of gekopieerd worden 

mailto:veiligheid@riemst.be
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5. Alle foorkramers dienen rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen die opgelegd 

worden door de territoriaal bevoegde brandweerdienst en de dienst veiligheid & 

preventie; 
 

5.1. De voertuigen van de brandweer, politie en hulpdiensten moeten te allen tijde over 
een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan: 

o De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 
60 m of minder. 

o Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen 
met een grote bezetting of een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te 
blijven via de openbare weg.  

o De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te 
blijven. 

 

5.2. Opstelling van de kermisattracties 

o De woonwagens moeten kunnen geëvacueerd worden. Hiertoe moeten 
evacuatiewegen vrij gehouden worden. Deze evacuatiewegen moeten naar een 
veilige plaats leiden. De vrije breedte van deze evacuatiewegen moet minstens 
1,20 m bedragen. 

o Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats 
waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen. 

o De rijen die gevormd worden door de kermisattracties dienen minstens om de 30 
m voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m. 

o Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een 
doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven. 

o Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse 
hydranten of op een afstand van minder dan 1 m van bovengrondse en 
ondergrondse hydranten.  

o Kramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar 
zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Deze kramen dienen bijkomend te 
beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op een goed zichtbare en 
gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Bedoeld worden onder andere 
hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, 
barbecuestands, enz…  

 

5.3. Voor de voeding van de verwarming en/of frituurtoestellen wordt slechts elektriciteit 

en/of gas toegestaan. De gasflessen zullen zodanig buiten de kermisattractie of 

kraam opgesteld worden, zodat zij de doorgangen niet belemmeren, noch kunnen 

omvergelopen worden. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende 

reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap. De gasflessen 

moeten verankerd worden (ketting) of afgesloten in een veiligheidskast.  

 

5.4. Het opstellen van de stroomgenerator moet op een veilige plaats gebeuren, zonder 
lawaaihinder en uitlaatgassen voor de directe omging en bezoekers van de kermis. 
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5.5. Slokkers en rioolputten moeten vrijhouden worden, evenals opritten en terassen van 
omwonenden.  

 

5.6. Werfkasten moeten afgesloten worden, elektriciteitskabels dienen zodanig gelegd te 
worden dat ze geen gevaar opleveren voor de directe omgeving en bezoekers. 
 

6. Het opbouwen en het afbreken van de foorattracties dient te gebeuren tussen 08.00 uur 

tot 22.00 uur om lawaaioverlast te vermijden voor de bewoners in de omgeving. 

 

7. Een hydrant voor aansluiting op het waterleidingsnet kan afgehaald worden op de 

technische dienst (Tongersesteenweg 8 - 3770 Riemst) vanaf de woensdag voor de 

kermis. Dit hydrant moet ten laatste 24u na de laatste kermisdag terug ingeleverd 

worden op dezelfde plaats. Er wordt een attest opgemaakt met gegevens van de 

uitlener.  

 

8. De foorkramers zullen aan hun kraam een vuilniszak in een staander voorzien om de 

gebruikers toe te laten hun papierafval ed. erin te deponeren; deze dienen elke avond 

verwijderd te worden. Het afval moet opgeborgen worden in vuilniszakken en verzameld 

op de standplaats. 

 
9. De foorkramers zorgen er voor dat hun standplaats opgeruimd en in goede staat 

achtergelaten wordt. Eventuele kosten voor herstel; reiniging, … zullen verhaald worden 

op de foorkramers. De standplaatsen moet ten laatste 24 uur na de laatste kermisdag 

verlaten worden. 

 

10. Tevens dient de foorkramer in overeenstemming met het Koninklijk Besluit betreffende de 

uitbating van kermistoestellen van 18 juni 2003 jaarlijks de volgende documenten te 

bezorgen aan de Gemeente Riemst:  
 

a) risicoanalyse afgeleverd door een geaccrediteerd organisme voor attracties type A, of 

door een onafhankelijk organisme voor stielen type B; 

b) overzicht van de preventiemaatregelen; 

c) attest van de jaarlijkse onderhoudinspectie voor attracties van type A uitgevoerd door een 

onafhankelijk organisme, voor attracties van type B door een technisch competent persoon 

een attest van periodiek nazicht. Voor attracties van type A, maximaal 3 jaar oud en 

uitgevoerd door een geaccrediteerd organisme; voor attracties van type B maximaal 10 jaar 

oud en uitgevoerd door een onafhankelijk organisme. 
 

Een kermistoestel type A is een kermistoestel waarbij de voortbewogen personen een 

snelheid bereiken die groter is dan 10meter per seconde of een hoogte boven het terrein 

bereiken die groter is dan 5meter. Een kermistoestel type B is een kermistoestel dat geen 

kermistoestel type A is. 

 
11. Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Riemst heeft de 

bevoegdheid een foorkramer te weigeren op voorstel van de politie, brandweer of 

preventieadviseur indien er niet wordt voldaan aan bovengestelde richtlijnen. 


