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KERMIS : 

Hoe kan één van de oudste 

vormen van volksvermaak terug 

opstarten in COVID-19 tijden ? 

 

Studie rapport – exitprotocol  
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INTRO 

 
De kermis is een eeuwenoude traditie. De rondtrekkende bevolking vertoont 
kermiskunsten sinds de Romeinse Tijd. De kermis in haar huidige vorm is ontstaan in de 
Middeleeuwen. Vanzelfsprekend heeft de kermis gedurende al die jaren menig 
pandemieën, oorlogen en rampen doorstaan. 
De laatste jaren is de kermis echter fors geïndustrialiseerd en heeft de sector enorm 
geïnvesteerd om zich aan te passen aan nieuwe wetgevingen. Door een lange periode van 
verplichte sluiting vanwege het coronavirus COVID-19 is het voortbestaan van de 
kermiscultuur dan ook meer dan ooit bedreigd. 
Op het moment wanneer de gezondheidscrisis het toelaat, is het opportuun om de kermis 

terug op te starten, teneinde de financiële en economische impact voor de sector te 

reduceren en het voortbestaan te garanderen. De eerste verantwoordelijkheid ligt hiervoor 

bij de ondernemer om maatregelen te treffen en strategieën te bedenken om zijn zaak te 

herorganiseren, zodat deze kan heropend worden in een fase van exit-strategie. Het is een 

utopie om aan een volledige terugkeer naar de normaliteit te denken in de fase van 

heropstart. De economie en onze gewoonten zullen zich enigszins moeten aanpassen. Het 

is in deze context dat men het initiatief van de opgerichte studiegroep dient te plaatsen. 

 

Doelstellingen 
 

1. De bedoeling is om de sector te voorzien van een nauwkeurig en gedetailleerd 

werkinstrument dat de besluitvormers in staat stelt een objectieve en weloverwogen 

beslissing te nemen over de hervatting van kermisactiviteiten.  

2. De verantwoordelijken in de steden en gemeenten objectief te overtuigen van het 

vermogen van de kermissector om zich aan te passen aan de nieuwe geldende normen 

en aantonen dat de kermis nog steeds significant deel uitmaakt van de 

vrijetijdsbesteding. 

Dit rapport is voornamelijk bedoeld voor steden en gemeenten die door de subjectieve 

angst voor het aanpassingsvermogen van onze sector de neiging hebben kermissen 

overhaast af te gelasten.  

3. Kermisuitbaters en hun personeel bewust maken van hun rol als verantwoordelijke 

burgers. Met name door het ontwikkelen van nieuwe principes van de beroepsethiek. 

Een soort code of conduct. 
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BEWUSTMAKING & CIJFERS  

 

De Belgische kermissector in cijfers 

 

 
 

 

Het totale aantal personen dat in de sector werkzaam is of aan gelinkt is, wordt geschat op 

7.000 à 14.000. Het gaat onder meer over onderaannemers en leveranciers van goederen, 

fabrikanten, onderhoudsmecaniciens, animatoren, vuurwerkmakers, enz. 
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Het kermisseizoen begint in maart en eindigt over het algemeen eind oktober. De periode 

van inactiviteit wordt gebruikt voor het onderhoud, de renovatie of het opknappen van de 

apparatuur en attracties voor het volgende seizoen. In deze periode zijn er geen kermissen 

en geen inkomsten voor de foorkramers. 

 

 

 

 

 

 

De kermis is een typisch West-Europees 

fenomeen en de rode draad van vele rituelen 

en tradities. Op Europees niveau horen de 

Belgische kermissen nog steeds bij de top, 

dankzij de zware investeringen die sinds de 

jaren negentig zijn gedaan om te moderniseren. 

Mede ook door het invoeren van standplaatsen met abonnement sinds 2007. Dit systeem 

heeft veel Belgische foorkramers garanties gegeven voor de toekomst. De sector staat nu 

verplicht stil en moet langs de zijlijn toekijken, wat tot talrijke faillissementen kan leiden als 

het kermisseizoen niet binnenkort mag beginnen of de financiële steun wegvalt. 
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WERKWIJZE 

 

 
 

De studiegroep "COVID-19 Technical Support", samengesteld uit mensen van de 

kermissector, werd opgericht om specifieke kwesties met betrekking tot het houden van 

een kermis en de aanpassing van de attracties en stands tijdens Covid-19 te bestuderen en 

te analyseren.   

De werkgroep heeft verschillende debatten en gedachtewisselingen opgezet tussen meer 

dan 500 Belgische kermisexploitanten. 

Elke categorie van attractie en stand heeft zijn eigen gedachteuitwisselingen op 

verschillende specifieke punten gevoerd. 

Het praktische en economische realisme dat aan de maatregelen verbonden is, was het 

onderwerp van talrijke uitwisselingen tussen de betrokken partijen. 

De geselecteerde maatregelen werden vervolgens getest in reële situaties door middel van 

het opbouwen van enkele attracties.  

Vervolgens werd een laatste reeks uitwisselingen met verschillende verenigingen uit andere 

landen in de kermis- en pretparksector opgezet.  

Dit studierapport, dat een exit-protocol moet worden, is opgesteld in samenwerking met de 

5 regionale en nationale kermisverenigingen van het land, maar ook met de Europese 

Kermis Unie ESU. 
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Dit dossier ligt nu binnen het bereik van elke persoon of organisatie die wil bijdragen aan de 

heropleving van de kermissector. 

 

 

MAATREGELEN  
 

In de aandacht brengen van de maatregelen 
 

Het is belangrijk om de bezoekers te informeren over het feit dat men op kermis ook op 

een veilige manier ontvangen zal worden. 

Dit kan gebeuren via de gemeente- of stadskanalen. Sommige kermissen in het land hebben 

hun eigen lokale of soms nationale communicatiecampagnes via verschillende kanalen 

(pers, televisie, radio, sociale media, affiches,...).  Deze zullen gebruikt kunnen worden om 

te informeren over de nieuwe veiligheidsregels op de kermis. 

Net als in zoveel andere sectoren zal de aandacht worden gevestigd op het gezond verstand 

van iedereen.  

Om een zekere coherentie te hebben zal dit werk in het hele land op vergelijkbare wijze 

moeten worden gedaan. Dit zal gebeuren in samenwerking met de lokale autoriteiten om 

de bewustwording te vergroten. 

 

In praktijk   
 

Algemene maatregelen: 

- Er wordt gekeken naar de hygiëne- en voorzorgmaatregelen voor de uitbaters, personeel 

en klanten. 

Het op de kermis tewerkgesteld personeel wordt meestal ondergebracht onder paritair 

comité 010, 100, 210 of 302.  

De daarvoor voorschriften zullen toegepast worden. 

 

- Wij sluiten ons ook aan het hygiëne protocol van de ambulante handel en HORECA 

- Het dragen van een masker is verplicht op alle kermisattracties.  

(het toepassen van deze maatregel zal worden aangepast volgens de ontwikkeling van de 

situatie). 

- Ontsmettingsgel zal bij elke attractie en stand op de kermis verkrijgbaar zijn. 
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- Exploitanten en hun personeel zullen de nodige bescherming dragen. 

-Co2 meters worden geplaatst waar nodig is . 

- Elke uitbater of werknemer met symptomen die verband houden met Covid-19 mag niet 

werken. 

- Elke uitbater zal de volkstoeloop op en aan de attractie beheren.  

- Er zullen regelmatig via het audiosysteem boodschappen over de nieuwe maatregelen op 

de attracties worden uitgezonden.  

- Hekwerk, zitplaatsen, beugels, toonbanken en andere structuren zullen regelmatig 

worden gedesinfecteerd. 

 

 

Uitgebreide maatregelen die in samenwerking met steden of gemeenten moeten worden 

georganiseerd.  

Per geval, afhankelijk van de specifieke aard van de kermis.  

(Duur, opstelling, volkstoestroom…) 

 

- Een circulatie plan kan opgemaakt worden met richting aanduiding.  

 

- Aan de toegangen van de kermis kunnen informatiepanelen geplaatst worden.  

- Aan de toegangen en op de kermis zelf zal desinfecterende gel verkrijgbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KERMIS -  COVID-19  

Studie rapport 

9 

 

 

 

 

Informatiepanelen 
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SPECIFIEKE MAATREGELEN 

Attracties 

 

Attracties 

 
HERINNERING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE MAATREGELEN 
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Spelkramen 

 

Spelkramen 

 
 

 

HERINNERING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE MAATREGELEN 
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Eetstanden 

 

Eetstanden 

 
HERINNERING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE MAATREGELEN 
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Attracties 

 

Attracties 

 

 

HERINNERING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE MAATREGELEN 
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Diversen 

 

Diversen 

 
 

HERINNERING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE MAATREGELEN 
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Opmerkingen 

 
 

-De organisatie van kermissen dient te gebeuren volgens de modaliteiten die vastgesteld 

zijn in: 

° De laatste versie van het vigerende Ministerieel Besluit om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken. 

°De Gids voor de opening van de handel van de FOD Economie: Richtlijnen voor de 

organisatie van kermisactiviteiten. 

 

-De stad of gemeente zorgt voor toezicht en handhaving van het aantal bezoekers. 

-De stad of gemeente kan aan de deelnemers van een kermis vragen om een 

overeenkomst/charter te ondertekenen waarin men zich engageert om de maatregelen te 

respecteren.  

 

-Deze maatregelen zijn alleen van toepassing tijdens de Corona-periode. De attracties 

worden achteraf weer op de gebruikelijke manier uitgebaat. 

-De maatregelen mogen op geen enkele wijze de opstelling van de kermis in de weg staan. 

-De rechten van de abonnementhouders en het gemeentelijk kermisreglement blijven van 

toepassing.  

-Deze maatregelen dienen te worden uitgevoerd in overleg met de gemeentelijke instanties 

en mogen de circulatie van personen op het kermisparcours niet belemmeren of de 

werking van naast elkaar geïnstalleerde attracties verstoren.  

-De kermis moet met alle attracties kunnen plaatsvinden. Zonder uitzondering.  

De volgende wetgevingen moeten in acht worden genomen.  

-Koninklijk Besluit van 24 september 2006 en de wet van 25 juni 1993 betreffende 

kermisactiviteiten. 

-Koninklijk Besluit van 18 juni 2003 betreffende de veiligheid van de attracties 
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LEVERANCIERS  
 

De levering van goederen op de kermis is een zeer specifiek segment dat een bepaalde 

expertise vereist van de leveranciers (kennis van de planning, opslaglocaties, specifieke 

regelgeving per gemeente, enz.) Daarom hebben de meeste van onze leveranciers zich 

gespecialiseerd in deze nichemarkt en werken ze gedurende het hele kermisseizoen in elke 

stad of gemeente en voor elke attractie-houder op dezelfde manier.  

Na talrijke uitwisselingen met hen is er een protocolakkoord opgesteld.  

 

Deze bedrijven zullen worden gevraagd om :  

1) Geen levering te organiseren op de kermis door een medewerker met symptomen die 

verband houden met Covid-19.  

2) Om hun handen zeer regelmatig te desinfecteren voor, tijdens en na de levering.   

3) Om geen contante betalingen meer te accepteren, maar de voorkeur te geven aan 

bankoverschrijvingen.  

4) Een fysieke afstand te respecteren gedurende de gehele duur van hun werk. 

5) Alleen leveringen regelen tijdens de sluitingsuren van de kermissen. 
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SLOTWOORD 
 
 
Het is niet onbelangrijk om te weten dat de kermissector in 2020 als één van de eerste 
sectoren door de gemeentelijke overheden is stilgelegd. Nog vóór de verplichte inperkings- 
en sluitingsmaatregelen door de nationale veiligheidsraad werden opgelegd.  
 
Op menselijke schaal heeft de sector op zijn eigen manier en met eigen middelen 
bijgedragen aan de ondersteuning van de echte helden van deze gezondheidscrisis. 
Bijzonder om te vermelden zijn de tientallen acties van de verschillende bedelingen in 
ziekenhuizen en woonzorgcentra. Smoutebollen, suikerspin, rode appels en andere kermis-
typische specialiteiten werden aan duizenden mensen aangeboden. Maar ook digitale 
tablets, bedoeld om gezelschap en comfort te brengen aan mensen die geïsoleerd zijn door 
deze crisis, zijn geschonken aan woonzorgcentra.  
Kortom, om in deze periode van ongekende druk voor al het zorgpersoneel een hart onder 
de riem te steken. 
 
De heropstart in 2020 is niet verlopen zoals wij gehoopt hadden. Hoewel de Federale 
Overheid in juli groen licht gegeven had, hebben vele steden en gemeenten verzuimd deze 
te organiseren. Wij wensen in 2021 geen herhaling van dit scenario zoals vorig jaar. Wij 
hopen op een professionele dialoog met betrokken partijen.  
 
De traditionele kermis, de oudste vorm van volksvermaak, die zijn wortels heeft in de 
Middeleeuwen. Die zich altijd heeft weten aan te passen, opnieuw uit te vinden en 
herboren te worden, zal uit de schaduw kunnen komen en zijn rol kunnen spelen als een 
samenhangend, gezond en toegankelijk vermaak voor iedereen.  
 
Uiteraard gebeurt dit in overleg met de lokale autoriteiten en de veiligheidsdiensten. 
Maar het is noodzakelijk om deze dialoog op gang te brengen en een kans te geven. 
Veel steden en gemeenten anticiperen overhaast op de maatregelen van de Nationale 
Veiligheidsraad en annuleren al enkele maanden van tevoren kermissen. 
 
Bij de overheid draait veel om planning. Het is begrijpelijk dat lokale overheden, in het 
belang van goed bestuur, gebeurtenissen die zwaar wegen op de begroting bij voorbaat 
annuleren. Het vereisen van subsidies, uitrusting, personeel, het sluiten van 
leveringscontracten of het verlenen van externe diensten.  
Het uitvoeren van beslissingen waarvan de conclusie op dit moment hypothetisch blijft. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KERMIS -  COVID-19  

Studie rapport 

18 

 
 
 
Dit is niet het geval voor kermissen. Kermissen zijn geen evenementen, maar maken deel 
uit van de ambulante activiteiten.  
 
 
 
Bovendien zijn kermissen terugkerende gebeurtenissen.  
Het traditionele en repetitieve karakter van de gebeurtenis, dat elk jaar op dezelfde plaats 
wordt gehouden met dezelfde uitbaters, betekent dat zowel de deelnemers als de 
gemeente een bepaalde routine moeten volgen, wat de organisatie van het evenement in 
een zeer korte tijd vergemakkelijkt en mogelijk maakt.   
 
Dit geldt zowel voor de kermismensen als voor de diensten van de kermissen en markten.  
De overgrote meerderheid van de kermissen van het land, zelfs grote, kunnen in minder 
dan 15 dagen worden georganiseerd.   
 
 
De sector smeekt de steden en gemeenten dan ook om niet te vroeg zulke drastische 

beslissingen te nemen; beslissingen die jammerlijk en onverbiddelijk de doodsklok zullen 

luiden voor veel bedrijven in de sector. 
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BRONNEN 

 
- Generieke gids van de Hoge Raad voor Preventie en bescherming op het Werk 

- IAAPA COVID-19 Reopening Guidance 

- Responsible Opening Guidance of Tayto Park Ireland 

- Wynn Casino Las Vegas Health Sanitation Guidelines 

- Responsible Opening of Swedish Amusement Parks 

- Raccomandazioni dei Parchi Avventura Italiani 

- Waterpark Association Checklist 

- WKÖ Österreich 

- Amusement parc « Bobbejaanland » Belgium 

 

 

CONTACT 

 
 

 

Voor meer informatie  mail@stevesevereyns.be 

Of bij de vertegenwoordigers van de kermisverenigingen: 

 

- Verdediging der Belgische Foorreizigers: info@dfb-vbf.be 

- Vereniging der Belgische Foornijveraars : leon.vanpassel@skynet.be 

- Beroepsfederatie van Kermisexploitanten Hand in Hand: info@bfke-ufef.be 

- Vrij Nationaal Syndicaat der Foorreizigers: guido.herman2@telenet.be 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Steve Severeyns 

Opmaak: Thomas Delforge 

Tekeningen: Alexandre Dotremont 

 
(versie 15-03-2021) 
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