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Het bureau van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO heeft op 17 juli 2020, 

aansluitend op een vergadering van sectorcommissie nr. 6 - Ambulante handel tijdens dewelke 

de geldende maatregelen m.b.t. de markten en kermissen werden geëvalueerd, bij 

hoogdringendheid onderstaand advies op eigen initiatief uitgebracht, dat werd bekrachtigd door 

de algemene vergadering van de Hoge Raad op 20 oktober 2020. 
 

 

CONTEXT 
 

Om de verspreiding van het Coronavirus Covid-19 te beperken, heeft de overheid een reeks 

maatregelen genomen om de veiligheid op markten en kermissen te garanderen. 

 

Artikel 10 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt deze modaliteiten als volgt: 

 

De bevoegde gemeentelijke overheid kan de markten, met inbegrip van de brocante- of 

rommelmarkten, en de kermissen toelaten onder de volgende modaliteiten:  

1° het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt of de kermis bedraagt 1 

bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;  

2° de markt- en kermiskramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam 

verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof 

of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm; 

3° de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te 

voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt of de kermis;  

4° de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien 

ter beschikking van hun personeel en hun klanten;  

5° de markt- en kermiskramers mogen voor consumptie ter plaatse voeding en dranken 

aanbieden met naleving van de modaliteiten voorzien door artikel 5;  

6° er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op 

de markt of de kermis aanwezig zijn;  

7° er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot 

en van de markt of de kermis, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde 

afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve 

oplossing bepaalt.  

 

Onverminderd de artikelen 4 en 7 en onverminderd de opdrachten van de hulp- en 

interventiediensten, wordt de toegang tot de markten en de kermissen door de bevoegde 

gemeentelijke overheid op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de social 

distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 

meter tussen elke persoon, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig 

zijn aan deze van de ″Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de 

verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan″. 

 

Artikel 4 van dit besluit bepaalt dat een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon moet worden 

gegarandeerd. 

 

De ervaringen op het terrein tijdens de voorbije weken vragen om een beperkte bijsturing van 

deze modaliteiten. 
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STANDPUNTEN 
 

Hoewel de sinds 1 juli van toepassing zijnde maatregelen voor de organisatie van de markten en 

kermissen goed onthaald werden, blijven bepaalde modaliteiten op het terrein echter voor 

problemen zorgen, met name 

- De beperking van het aantal bezoekers tot 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het 

kraam; 

- De organisatie of het systeem om te controleren hoeveel klanten er op de markt of de 

kermis aanwezig zijn, de zogenaamde telling. 

 

De beperking van het aantal bezoekers maakt dat er te weinig klanten de markt of kermis kunnen 

bezoeken waardoor ze niet economisch leefbaar zijn. Dit terwijl de 1,5 meter afstand tussen 

personen ook bij een groter bezoekersaantal kan gegarandeerd worden.  De telling leidt in 

sommige gevallen tot wachtrijen om de markt of kermis te kunnen betreden. De ervaring leert 

dat er zich vooral bij de grotere markten problemen stellen. Met de kermissen is er nog niet veel 

ervaring maar daar zullen diezelfde modaliteiten waarschijnlijk voor de grotere kermissen ook 

een belangrijke hinderpaal vormen. Ook voor de gemeentebesturen die de markten en kermissen 

organiseren zijn deze maatregelen zeer belastend. Op het terrein leidt dit tot grote verschillen in 

de praktische organisatie of zelfs tot de weigering om nog - volledige - markten of kermissen te 

organiseren.  

 

Om die redenen stelt de Hoge Raad voor de twee bovenvermelde modaliteiten te vervangen door 

volgende modaliteiten: 

- Het gemeentebestuur controleert de drukte op de markt of kermis. Deze controle kan 

gebeuren door bijvoorbeeld een toegangstelling, de telling van de aanwezigen of de 

visuele observatie van de mate waarin de 1,5 meter afstand kan gerespecteerd worden.  

Indien uit die controle blijkt dat de 1,5 meter afstand niet kan gegarandeerd worden, dient 

de gemeente de toegang tot de markt of kermis tijdelijk af te sluiten.  

- De verplichting voor alle bezoekers op markten en kermissen om een mondmasker te 

dragen.  

- De verplichting voor de ambulante handelaars en uitbaters van kermisattracties het 

behoud van de afstand van 1,5 meter afstand aan hun kraam of attractie te 

vergemakkelijken middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of 

signalisaties. 

 

Volgens de Hoge Raad laten deze modaliteiten toe om de markten en kermissen op een veilige 

én economische leefbare wijze te laten plaatsvinden. Deze modaliteiten laten namelijk toe om de 

1,5 meter afstand te garanderen. Markten en kermissen zijn erg verschillend qua grootte (aantal 

kramen, aantal bezoekers, oppervlakte), spreiding van de bezoekers, locatie (brede vs. smalle 

wegen, aantal toegangspunten, risico op flessenhalzen, mogelijkheden inzake afbakening), etc. 

Vandaar dat de gemeente het best geschikt is om rekening houdend met die lokale factoren 

beslissingen te nemen om er voor te zorgen dat de bezoekers 1,5 meter van elkaar kunnen blijven. 

De voorgestelde modaliteiten maken bovendien het dragen van een mondmasker verplicht. Tot 

slot mag men ook niet vergeten dat markten en kermissen nagenoeg volledig in de buitenlucht 

plaatsvinden.  

 

Zeker voor kermissen stelt de beperking van het totaal aantal bezoekers tot één bezoeker per 1,5 

lopende meter aan het kraam een groot probleem. Deze norm is totaal niet aangepast aan 

bijvoorbeeld grote attracties of lunaparken. Indien er voor kermissen toch nog een specifiek 

maximum aantal bezoekers zou opgelegd worden, is het wenselijker een maximum aantal 

bezoekers per lopende meter omtrek van de attracties waar men in of op kan gaan, op te leggen.  
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Wat de toegang tot de kermisattracties zelf betreft, kunnen de uitbaters het voor hun sector 

opgestelde sectorprotocol volgen. 

 

BESLUIT 
 

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is er voorstander van om de verplichte telling 

en het maximum aantal bezoekers op markten en kermissen te vervangen door andere 

modaliteiten die er voor zorgen dat de minimum afstand van 1,5 meter tussen personen blijvend 

gegarandeerd wordt:  

- Het gemeentebestuur controleert de drukte op de markt of kermis en sluit de markt of 

kermis tijdelijk af als de 1,5 meter afstand tussen personen niet langer kan gerespecteerd 

worden.  

- Alle bezoekers op markten en kermissen dragen verplicht een mondmasker.  

- De ambulante handelaars en uitbaters van kermisattracties vergemakkelijken het behoud 

van de afstand van 1,5 meter afstand door markeringen op de grond en/of signalisaties 

aan te brengen. 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


