Gemeente Berlaar
REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET
OPENBAAR DOMEIN.
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42,
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013
en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante
activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april
2017;
Overwegende dat volgens artikel 8 § 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;
Overwegende dat volgens artikel 9 § 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij
gemeentelijk reglement;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 januari 2015 houdende reglement m.b.t. de ambulante activiteiten op de
openbare markten en op het openbaar domein dat dient opgeheven te worden;
Gelet op bijgevoegd nieuw reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar
domein rekening houdend met bovengenoemde meest recente wetgeving;
Na beraadslaging;
BESLUIT
Artikel 1.
Het raadsbesluit d.d. 20 november 2007 houdende het reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein wordt opgeheven.
Artikel 2.
Volgend reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein wordt
goedgekeurd:
REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET
OPENBAAR DOMEIN.
AFDELING 1 : Organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten.
Artikel 1: Gegevens van de openbare markt
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:

Plaats: Markt en Smidstraat De afbakening van de markt langs beide zijden wordt vastgesteld door het
schepencollege.
Dag: woensdag
Uur: van 8 tot 12 uur
Specialisatie: de uitstallingen zullen opgesteld worden in twee evenwijdige rijen zodat de doorgang van eventuele
voertuigen van hulpdiensten niet belemmerd wordt.
De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de
markten in te delen en wijzigingen door te voeren. Dit kan o.a. zijn wanneer gedeelten van de markt zijn bezet
door vergunde festiviteiten, zoals bv. kermissen, foren, handelsbeurzen, circussen, enz…
Het schepencollege zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen en kan zich hiervoor
laten adviseren door de leden van de marktcommissie.
Artikel 2 : Voorwaarden voor standplaatstoewijzing (wet art. 8§2, art. 10§1 en KB art.25)
De standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen nl. houders van een
“machtiging als werkgever”. Deze is slechts geldig indien een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en
brandrisico alsook een vergunning FAVV (in geval van voeding) is bijgevoegd.
- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van
een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging
als werkgever”.
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties
zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig het Besluit Vlaamse Regering van 21 april
2017.
Artikel 3: Verhouding abonnementen – Losse plaatsen (KB art. 23)
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:
- hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen)
- hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)
Artikel 4: Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art. 27, gewijzigd door BVR)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting.
De marktleiding kan echter op elk moment beslissen om een andere plaats toe te wijzen dan diegene die werd
gekozen, gelet op bepaalde specialisaties zoals product, breedte kraam, enz….maar met als doel de goede
werking van de openbare markt te garanderen.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de loting aanwezig zijn.
De marktkramers die een losse standplaats bekomen hebben, mogen hun plaats innemen na toewijzing en
betalen het verschuldigde standgeld aan de marktleiding tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
De marktverantwoordelijke kan een handelaar een losse plaats weigeren om reden van openbare orde of
veiligheid.
Artikel 5: Toewijzingsregels per abonnement
5.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaatsen per abonnement (KB art. 28 en 30, gewijzigd door BVR)
De gemeente gaat bij het vrijkomen van een standplaats met abonnement eerst na of er een geschikte kandidaat
is in het kandidaturenregister. Pas als het kandidaturenregister geen geschikte kandidaat bevat, maakt de

gemeente of de concessionaris de vacature bekend door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal
gebeuren door middel van een bericht op het gemeentelijk infobord en/of via de website www.berlaar.be en/of
lokale pers.
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.
De kandidaturen moeten als volgt worden ingediend:
- hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstbewijs hetzij bij ter post aangetekend schrijven eveneens met
ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente;
- binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.
Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
5.2 Register van de kandidaturen (KB art. 31, gewijzigd door BVR)
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds
geraadpleegd worden.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.
Ieder jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te bevestigen om in het register
opgenomen te blijven.
Indien een geschikte kandidaat uit het register een toegewezen plaats weigert, kan hij het eerstvolgende jaar niet
opnieuw in het register opgenomen worden.
5.3 Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art. 29 en 31, gewijzigd door BVR)
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de
kandidaturen als volgt geklasseerd in het register, rekening houdend met de eventuele specialisatie:
-a) personen die een standplaats vragen aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven
omwille van definitieve opheffing van een deel van de standplaatsen;
-b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
-c) personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
-d) de externe kandidaten;
- en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie;
- en tenslotte volgens datum.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als
volgt voorrang gegeven:
-a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de
hoogste anciënniteit op de markt van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan
vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;
-b) voor de externe kandidaten wordt voorrang bepaald bij loting.
5.4 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33, gewijzigd door BVR))
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
- bij een ter post aangetekend schrijven;
- door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs.

5.5 Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34, gewijzigd door BVR)
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat:
- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan die of door wiens tussenkomst de standplaats werd
toegekend;
- in voorkomen geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan die de standplaats toegekend werd en het
adres van haar maatschappelijke zetel;
- het ondernemingsnummer;
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is;
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds
geraadpleegd worden.
Artikel 6: Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt (KB art. 21, gewijzigd door
BVR)
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand
van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het
kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer
deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
- hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor
eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de
voornaam van de persoon die het dadelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens
rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
- de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
- al naargelang het geval: de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de
onderneming niet in België is gelegen, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;
- het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien
het om een buitenlands bedrijf gaat).
Artikel 7: Duur abonnement (KB art. 32, gewijzigd door BVR)
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf;.
art. 8 en 9 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het
gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10 van onderhavig marktreglement.

Artikel 8: Opschorting abonnement (KB art. 32, gewijzigd door BVR)
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste één
maand wanneer hij ongeschikt is 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 de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en
houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteit. Na afloop van de opschorting
krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse standplaats.
Artikel 9: Afstand van het abonnement (KB art. 32, gewijzigd door BVR)
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzeg van tenminste 30 dagen;
De inning der retributie voor de vaste standplaatsen gebeurt bij de aanvang van elk kwartaal, te betalen voor het
ganse kwartaal, tellende dertien weken. De opzeg van de standplaats dient schriftelijk te gebeuren voor de
aanvang van het kwartaal waarin de standplaats niet meer zal worden ingenomen. Indien de opzeg niet tijdig of
schriftelijk gebeurt, zal het kwartaal worden aangerekend.
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 8 van dit
reglement; in dit geval is er geen vooropzeg nodig;
- op ieder ogenblik mits een opzeg van tenminste 30 dagen.
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen bij
overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan de natuurlijke persoon houder was.
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden ter kennis gebracht aan de
gemeente volgens één van de vermelde modaliteiten:
- per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- overhandigd tegen ontvangstbewijs
- op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.
Artikel 10: Schorsing en opzegging van abonnementen door de gemeente (KB art. 32 laatste lid, gewijzigd door
BVR)
Het abonnement zal geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen:
- bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding na het verlopen van de betalingstermijn van de
tweede aanmaning.
- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder marktleider vooraf of tijdens zijn eerste week van
afwezigheid ervan op de hoogte te stellen.
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 14
van onderhavig gemeentelijk reglement;
- wanneer andere waren verkocht worden of andere diensten worden aangeboden dan diegene vermeld op zijn
abonnement (schorsing gebeurt na de tweede aanmaning). Indien de marktkramer de aangeboden waren of
diensten wenst te wijzigen, dient dit voorafgaandelijk schriftelijk aangevraagd te worden bij het college van
burgemeester en schepenen. Pas na goedkeuring mogen de nieuwe waren of diensten worden aangeboden.
- bij niet naleven van de bepalingen van onderhavig gemeentelijk reglement (schorsing gebeurt na de tweede
aanmaning)
- bij het niet respecteren van de instructies van de marktleiding (schorsing gebeurt na de tweede aanmaning)
Op geen enkele wijze kan er in bovenvermelde gevallen recht op schadevergoeding ontstaan of zelfs maar
gedeeltelijke terugbetaling van reeds betaald abonnements –of staanplaatsgeld gebeuren voor deelnemers aan
de markt.

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de gemeenteraad beslissen om een éénmalige vermindering van de retributie
op de vaste standplaatsen toe te staan.
Artikel 11: Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2, gewijzigd door decreet)
Wanneer alle of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg
aan de houders van een standplaats per abonnement van ten minste zes maanden. In geval van absolute
noodzakelijkheid kan hiervan afgeweken worden en kan de minimumtermijn ingekort worden. Deze personen
krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 5.3).
Artikel 12: Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37, gewijzigd door BVR)
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op productie of diensten die
wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden.
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van bovenvernoemde activiteiten worden geschorst
gedurende de periode van non-activiteit, die minstens aansluitend een maand dient te duren en die
voorafgaandelijk dient meegedeeld te worden aan de marktleidsters.
Na afloop van de schorsing krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.
De schorsing impliceert de opschorting van wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen.
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse
standplaatsen.
Artikel 13: Inname standplaats (KB art. 26, gewijzigd door BVR )
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
a)

b)

c)

1) de natuurlijk personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een
“machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen;
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”;
de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats is toegewezen, houder van
een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;

de echtgenoot of echtgenote en wettelijke 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;
d 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 a) tot c);
e de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld
in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een vaste standplaats innemen,
toegewezen door de verantwoordelijke van de actie; desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de
aanwezigheid van deze.
De personen opgesomd in a)2) tot e) kunnen de standplaats innemen, toegewezen aan de natuurlijke persoon of
rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de
persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen.

Artikel 14: overdracht standplaats (KB art. 26, gewijzigd door BVR)
14.1 De overdracht van een standplaats is toegelaten indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging
tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op
elke overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient schriftelijk aangevraagd te
worden per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen die, deze wijziging al dan niet
zullen goedkeuren. In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de
overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken.
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Nadien kan
het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd worden.
De inname van de overgedragen standplaats is pas toegelaten als de gemeente heeft vastgesteld dat de
overnemer beschikt over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten om dezelfde specialisatie als
de overlater uit te oefenen.
Bij elke overname dienen beide partijen schriftelijk deze aan te vragen bij het college van burgemeester en
schepenen, waarbij beide partijen ondertekenen, beiden een kopie van leurkaart bijvoegen en duidelijk de datum
van overname vermelden.
Binnen het eerste jaar na de overdracht kan een standplaats niet opnieuw worden overgedragen,,
behalve na expliciete goedkeuring van de gemeente.
Artikel 15: Marktcommissie – marktleiding
Er wordt een marktcommissie opgericht met als doel het gemeentebestuur advies te verlenen omtrent zaken
i.v.m. de openbare markt.
Deze marktcommissie wordt samengesteld uit:
- de burgemeester-voorzitter
- de schepen die de markten onder zijn bevoegdheid heeft
- maximum 8 externe personen: leden-marktkramers en/of personen die een plaatselijke, officiële ambulante
organisatie vertegenwoordigen en/of experten markten.
- 2 marktleiders (personeelsleden gemachtigd door het gemeentebestuur van Berlaar).
Bij afwezigheid van de burgemeester zal het voorzitterschap worden waargenomen door de schepen.
De commissie komt samen op verzoek van één of meerdere van haar leden.
Bij beslissingen die hun weerslag hebben op het algemeen marktverloop kan het college van burgemeester en
schepenen het advies inwinnen van deze marktcommissie.
Artikel 16: Regels van de orde.
Eenieder, die valt onder het toepassingsgebied van onderhavig gemeentelijk reglement, dient zich te houden aan
de hiernavolgende regels van orde.
16.1 De betaling van de retributie op de standplaatsen per kwartaal geeft recht op een vaste standplaats voor de
betreffende periode van 3 maanden. Indien de markt tijdelijk moet verplaatst worden naar aanleiding van werken
of vergunde festiviteiten, dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een andere
standplaats ter beschikking te stellen.
De houders van een vaste standplaats zijn steeds verplicht de kwijtschriften van de betaling van de retributie op
hun standplaats (hetzij het afgetekende bewijs van betaling bij de bank, hetzij het rekeninguittreksel) aan de
marktleider of aan één der leden van de marktcommissie te tonen.

16.2 De markthandelaars mogen het marktterrein betreden vanaf 6 uur en hun waren uitstallen.
Personenwagens dienen geparkeerd te worden op de reglementaire plaatsen; de vrachtwagens + 3,5 ton dienen
geparkeerd te worden in de daarvoor voorziene zone (tussen uitgang Balderdorp en het begin van de markt
(eerste kraam in de Smidstraat).
Voertuigen die niet als verkoopsinrichting worden gebruikt, moeten van het marktterrein worden verwijderd voor
aanvang van de markt. Zij mogen terug worden aangereden voor het opladen van de kramen en de niet
verkochte goederen vanaf 12 uur, waarna ook de doorgang op de markt ongehinderd moet kunnen verlopen.
Ten laatste om 13 uur moet het marktterrein volledig ontruimd zijn.
Het is verboden het handelsverkeer op de markt op gelijk welke wijze te hinderen of de orde te verstoren.
Gedurende de markturen is het verboden zich op de markt te begeven met een rijwiel of motorvoertuig,
uitgezonderd de voertuigen ten behoeve van mindervaliden waarmee niet sneller dan stapvoets mag gereden
worden.
De maximum diepte van de kramen wordt vastgesteld op 4 meter en de opstelling van de kramen dient derwijze
te gebeuren dat de voorkant van de marktkramen en wagens met geopend luik één lijn vormen. De marktkramers
dienen steeds de aanwijzingen van de marktleiding te volgen.
In de gangen voor de kramen mag geen bijkomende inname gebeuren, tenzij het snel verplaatsbare constructies
betreft (bv. partytafeltje, verrijdbaar kledingrekje,….). De doorgang moet volledig vrij blijven of zeer snel vrij te
maken zijn.
Voor de opstelling van de kramen of voor de vasthechting van dekzeilen of dergelijke is het verboden om pinnen
of andere voorwerpen in de openbare weg te bevestigen.
Voor de afbakening van de standplaats is het verboden om enige schildering op het wegdek aan te brengen,
tenzij door de marktleiding zelf.
Steunpunten die door de marktleiding werden vastgesteld als mogelijk schade berokkenend aan het voetpad of
wegdek dienen ondersteund te worden door platen zodat het gewicht verdeeld wordt.
16.3 Bij het verlaten van de markt dienen de marktkramers het afval, afkomstig van de markt, zelf mee te nemen
en dienen zij maatregelen te treffen om de toegewezen plaats vrij van vuil achter te laten.
De marktkramen moeten zo worden opgesteld dat er geen vloeistoffen op de openbare weg kunnen lopen. De
markthandelaars moeten deze vloeistoffen kunnen opvangen.
16.4 De marktkramers die erom verzoeken, kunnen, mits toelating door het college van burgemeester en
schepenen, gebruik maken van de elektrische stroomverdeelkasten op de “Markt” en in de “Smidstraat”. Zij
dienen hiervoor een positief keuringsverslag van hun installatie te kunnen voorleggen en zij dienen dit ook te
allen tijde te kunnen tonen op vraag van de marktleidsters. Ingeval van toelating en mits betaling van de
geleverde elektriciteit dienen de gebruikers zelf in te staan voor de benodigde kabels een aansluitingsstukken.
Het is verboden, behoudens bijzondere toelating van de burgemeester, verwarmingstoestellen van welke aard
dan ook op de markten te gebruiken. Ingeval van toelating zijn de markthandelaars verplicht hun burgerlijke
aansprakelijkheid tegen brand te laten verzekeren. Op elk verzoek van de marktleiding moet het bewijs worden
voorgelegd dat aan deze verplichting werd voldaan.
16.5 Het is aan de leurders verboden tijdens de markturen op de markt rond te gaan. Zij moeten zich op een
afstand van minstens 200 meter van de markt verwijderd houden.
Het is verboden voorbijgangers op de markt tegemoet te gaan of aan te klampen om aanbiedingen te doen.

16.6 Mits voorafgaandelijke toelating van de burgemeester is het toegestaan om folders uit te delen tijdens de
markturen.
Artikel 17: Klachten.
Alle klachten, voorstellen, onvoorziene gevallen of geschillen die niet onder de toepassing vallen van huidig
reglement, moeten schriftelijk bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen dat hierover zal
beslissen na toelichting door de marktleiding en na advies te hebben ingewonnen bij de marktcommissie.
Artikel 18: Overtredingen door losse standhouders
De richtlijnen van de marktleiding moeten strikt opgevolgd worden o.m. wat betreft het plaatsen van de kramen,
uitstallen en opruimen van koopwaar, af- en aanrijden van de markt, verwijderen van afval, enz…
Bij overtreding van deze regels, kan de toekenning van een losse standplaats ontzegd worden, na een eerste
verwittiging van de marktleiding.
Artikel 19: betalingen
De tarieven en de reglementering ter betaling van de inname van standplaatsen zijn bepaald volgens het huidig
geldende in de gemeenteraad goedgekeurde retributiereglement op éénvormige plaatsrechten op markten.
AFDELING 2: Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten.
Artikel 1 : Toepassingsgebied (KB art. 43, gewijzigd door BVR)
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein, buiten
de openbare markten, om aldaar ambulante activiteiten uit te voeren, dient één maand voorafgaand aan de
activiteit een toelating te vragen bij de gemeente.
Eénieder die een standplaats wenst in te nemen op plaatsen die grenzen aan de openbare weg of op
commerciële parkeerplaatsen, om aldaar ambulante activiteiten uit te voeren, dient één maand voorafgaand aan
de activiteit een toelating aan te vragen bij de gemeente, en dient, samen met de gebruikelijke documenten,
eveneens een toelating voor te leggen van de eigenaar van het privédomein waarop men de ambulante handel
wenst uit te voeren. .
Artikel 2: Voorafgaande machtiging.
2.1 Aanvraag machtiging
Een standplaats zoals vermeld in artikel 1 kan enkel toegekend worden aan:
de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen zijnde houders van “een
machtiging als werkgever”
rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst
van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de
“machtiging als werkgever”.
Om de standplaats in te nemen, dient men ook te beschikken over een machtiging die wordt aangevraagd bij de
gemeente bij de dienst Ruimte, Afdeling Lokale Economie voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante
activiteit.
2.2 Beslissing machtiging

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld:
de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
de plaats
de datum en de duur van de verkoop
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen:
redenen van openbare orde en veiligheid
redenen van volksgezondheid
bescherming van de consument
als de machtiging ambulante handel of de bijhorende documenten niet in orde zijn of niet conform de
wetgeving worden gebruikt.
De gemeente zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager.
Artikel 3: Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen.
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. afdeling 1, art. 2) en innemen van de
standplaatsen op de openbare markt (cf. afdeling 1, art. 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein
verkrijgen en innemen.
Artikel 4: Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 42§2, gewijzigd door BVR)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in
functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via
loting.
Artikel 5: Toewijzingsregels per abonnement.
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten. Voorwaarden inzake melding van vacature (cf.
Afdeling 1, art. 5.1) en absolute voorrang voor standwerkers (cf. Afdeling 1, art. 5.3§1) gelden niet.
Artikel 6: Identificatievereiste bij uitoefenen van ambulante activiteiten (KB art. 21).
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de
hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op zijn kraam of het voertuig, indien hij een activiteit aan
zijn kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer
deze alleen werken.
Het bord bevalt volgende vermeldingen:
hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijke persoon
voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam,
de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens
rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend.
de firmanaam en/of de benaming van de onderneming
al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; indien de
onderneming niet in België is gelegen, het land en de gemeente waar deze zich bevindt
het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt,
indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
Artikel 7: betalingen.

De tarieven en de reglementering ter betaling van de inname van standplaatsen langs de openbare weg op
openbaar domein
zijn bepaald volgens het huidig geldende in de gemeenteraad goedgekeurde
retributiereglement op standplaatsen langs de openbare weg op openbaar domein.
De tarieven en de reglementering ter betaling van de inname van standplaatsen langs de openbare weg op
privédomein zijn bepaald volgens de huidig geldende in de gemeenteraad goedgekeurde belasting op
standplaatsen langs de openbare weg op privédomein.
AFDELING 3:
Artikel 1: Bevoegdheid marktleidsters (KB art. 44).
De marktleidsters zijn bevoegd om de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit
uitoefenen te controleren.
Artikel 2: Bevoegdheid college van burgemeester en schepenen
Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen of uitzonderingen toestaan op de bepalingen van dit
reglement. Alle afwijkingen of uitzonderingen op dit reglement moeten schriftelijk aangevraagd worden aan het
college van burgemeester en schepenen en zullen steeds schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd worden.
Artikel 3: In werking treden van het reglement (cf. wet, art. 10§2).
Dit reglement wordt binnen de maand na aanneming ervan gestuurd naar de minister van middenstand en treed
in werking na kennisgeving aan eenieder die valt onder dit toepassingsgebied en op datum van………

