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Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° de wet: Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefe-

ning en de organisatie van ambulante en kermisacti-
viteiten, gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20
juli 2006;

2° het koninklijk besluit: het koninklijk besluit van 24
september 2006 betreffende de uitoefening en de or-
ganisatie van ambulante activiteiten;

3° standwerker: de ambulante handelaar zoals om-
schreven in artikel 24, § 1, derde lid, van het konink-
lijk besluit.

Afdeling 1 — Ambulante activiteiten op de openbare
markten

Hoofdstuk 1 — Algemeen.

Artikel 2.
Er mag geen openbare markt ingericht of gehouden
worden dan op de plaatsen, dagen en uren bepaald in dit
reglement of elders door de gemeenteraad bepaald.

Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen kan toela-
ting geven voor de uitoefening van ambulante activitei-
ten naar aanleiding en in het raam van handelsbeurzen,
tentoonstellingen alsook soortgelijke occasionele
manifestaties die tot doel hebben de plaatselijke handel
te bevorderen.

Artikel 4.
[Het college van burgemeester en schepenen kan toela-
ting geven voor occasionele niet-commerciële verkopen
bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 24
september 2006 betreffende de uitoefening en organisa-
tie van ambulante activiteiten.]
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-04-23]

Hoofdstuk 2 — Plaats en tijdstip.

Artikel 5.
§ 1. Het gemeentebestuur richt op het openbaar
domein een markt in, elke week op zaterdag van 07.00
uur tot 13.00 uur. [Indien een wekelijkse markt een
bijzonder thema heeft, zoals een kerstmarkt, kan het
college van burgemeester en schepenen toelating geven
om de markt te laten doorlopen tot 14.00 uur.]
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-04-23]

§ 2. Wanneer zaterdag een feestdag is of er een
andere uitzonderlijke gebeurtenis plaatsheeft, kan het
college van burgemeester en schepenen beslissen dat er
die dag geen markt zal worden gehouden, of dat de
markt op een andere dag zal worden gehouden.

Artikel 6.
§ 1. De kramen mogen enkel opgesteld worden op
het Gemeenteplein, in de Kasteelstraat tot aan de Poort-
straat, in de Stationsstraat, aansluitend aan het Gemeen-
teplein tot aan de Pijpstraat, in de Opperstraat wegvak
tussen de Stationsstraat en de inrit van de parking achter
de Sint-Niklaaskerk.

§ 2. Wanneer de markt niet volledig kan plaatsvinden
in de Stationsstraat, worden de kramen opgesteld op de
parking achter de Sint-Niklaaskerk en in de Opperstraat
wegvak tussen de Stationsstraat en de Molenstraat.

§ 3. Wanneer de markt niet volledig kan plaatsvinden
op het Gemeenteplein, worden de kramen opgesteld op
de parking achter de Sint-Niklaaskerk en in de Opper-
straat wegvak tussen de Stationsstraat en de Molen-
straat.

Artikel 7.
Het is verboden producten te koop aan te bieden voor
07.00 uur of na 13.00 uur.
De standplaatshouder moet zijn standplaats innemen
voor 08.00 uur.
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Artikel 8.
§ 1. Er mogen op de openbare markt geen standen,
kramen of andere inrichtingen geplaatst worden zonder
voorafgaande toelating door het college van burgemees-
ter en schepenen.

§ 2. Iedereen aan wie door het college van burge-
meester en schepenen toelating verleend werd om deel
te nemen aan het marktgebeuren, heeft de verplichting
op een positieve manier bij te dragen tot een vlot ver-
loop en hinder te vermijden.

Hoofdstuk 3 — Standplaatsen.

Artikel 9.
§ 1. De gemeenteraad vertrouwt aan het college van
burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de
markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het
college van burgemeester en schepenen zal voor elke
standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepa-
len, na advies van de gemeentelijke marktcommissie.

§ 2. Het plan van de openbare markt met indeling in
zones wordt vastgesteld als bijlage 1 bij dit besluit.
Deze bijlage maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 10.
§ 1. Een standplaats op de openbare markt kan enkel
toegewezen worden aan:
 de natuurlijke personen die voor eigen rekening een

ambulante activiteit uitoefenen 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’

§ 2. De standplaatsen kunnen occasioneel ook toege-
wezen worden aan de verantwoordelijken van verkoop-
acties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten
overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24
september 2006.

Artikel 11.
§ 1. 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)

§ 2. Aan standwerkers wordt een abonnement bij
voorrang toegekend voor zover hun totaal aantal niet
meer bedraagt dan 5% van het totale aantal standplaat-
sen.

§ 3. Het aantal standplaatsen waarvoor een abonne-
ment wordt uitgereikt en waar eenzelfde soort van
producten te koop aangeboden worden, mag niet hoger

zijn dan 50% van het totale aantal standplaatsen.

§ 4. De standplaatsen waarvoor een abonnement
wordt uitgereikt, mogen niet groter zijn dan twaalf
lopende meter, tenzij de aard van de inrichting dit
rechtvaardigt.

Artikel 12.
§ 1. De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens
de chronologische volgorde van aankomst op de markt.
De toevallige marktkramers melden zich ten laatste 30
minuten vóór het aanvangsuur van de markt bij de
marktleider.

§ 2. Wanneer de volgorde van aankomst op de markt
tussen twee of meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt
worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij
loting.

§ 3. De houder van de machtiging als werkgever
moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

§ 4. Diegene die de standplaats krijgt toegewezen,
betaalt de vergoeding aan de marktleider tegen afgifte
van een ontvangstbewijs.

Artikel 13.
§ 1. Wanneer een standplaats die per abonnement
toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze vacature bekend
gemaakt worden door aanplakking en/of via de gemeen-
telijke website www.liedekerke.be.

§ 2. De kandidaturen kunnen ingediend worden na
een melding van vacature of op elk ander tijdstip.

§ 3. De kandidaturen gebeuren per brief, hetzij
neergelegd op de dienst algemene zaken tegen ont-
vangstbewijs, hetzij bij ter post aangetekend schrijven
met ontvangstbewijs, hetzij per fax of per e-mail met
ontvangstmelding binnen de termijn voorzien in de
kennisgeving van de vacature.

§ 4. De kandidaturen zijn gericht aan het college van
burgemeester en schepenen en bevatten volgende
gegevens:
1. naam, voornaam, adres en de handtekening van de

persoon, in voorkomend geval de juridische vorm;
2. telefoonnummer en e-mailadres
3. datum van de aanvraag;
4. de aard van de producten/diensten die te koop

worden aangeboden;
5. een kopie van de machtiging;
6. het ondernemingsnummer;
7. de aard van de inrichting met de minimum en

maximum afmetingen;
8. in voorkomend geval, de hoedanigheid van stand-

werker;
9. of een aansluiting op de gemeentelijke stroomleve-

ringkasten vereist is.
Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet
weerhouden.
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Artikel 14.
§ 1. Alle kandidaturen worden chronologisch bijge-
houden in een register. De datum van de poststempel
van de aangetekende zending of de datum van de afgifte
van de brief of de datum van ontvangst van de fax of e-
mail geldt als inschrijvingsdatum.

§ 2. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet
werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. Ze
blijven geldig tot de volgende oproep om inschrijving.

§ 3. Elk kalenderjaar dienen de kandidaten opgeno-
men in het register hun kandidatuur te bevestigen om in
de het register opgenomen te blijven.

Artikel 15.
§ 1. 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, na advies van de gemeentelijke marktcommis-
sie.
Rekening houdend met de eventuele specialisatie:
1. aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal

aantal standplaatsen niet bereiken
2. vervolgens de kandidaturen bij voorrang van

volgende categorie(ën):
 personen aan wie de gemeente een vooropzeg

heeft gegeven omwille van definitieve opheffing
van de markt of een deel van de standplaatsen

 personen die een uitbreiding van hun standplaats
vragen

 personen die een wijziging van hun standplaats
vragen

 externe kandidaten
3. vervolgens binnen elke categorie, in voorkomend

geval, volgens de gevraagde standplaats en specia-
lisatie

4. tenslotte volgens datum

§ 2. Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend
tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden,
wordt als volgt voorrang gegeven:
1. voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie

externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoog-
ste anciënniteit op de markten van de gemeente
heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken
worden, wordt de voorrang bepaald bij loting

2. voor de externe kandidaten wordt de voorrang
bepaald bij loting

Artikel 16.
§ 1. De toewijzing van de standplaats wordt bekend
gemaakt aan de aanvrager hetzij bij een ter post aange-
tekend schrijven met ontvangstbewijs, hetzij door
overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs,
hetzij per fax, hetzij met e-mail met ontvangstmelding.

§ 2. De toewijzing vermeldt de plaats, de lengte, de
aard van de inrichting, de soort producten die te koop
mogen worden aangeboden, en of een aansluiting op de

gemeentelijke stroomleveringkasten toegelaten is.
Elke wijziging dient vooraf aangevraagd te worden aan
het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 17.
§ 1. Een marktregister wordt bijgehouden waarin
voor elke standplaats, toegewezen per abonnement,
vermeld staat:
 de naam, voornaam, het adres van de persoon aan

wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd
toegekend;

 in voorkomend geval, de handelsnaam van de
rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend
werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;

 het ondernemingsnummer;
 de producten en/of diensten die te koop aangeboden

worden;
 in voorkomend geval, de hoedanigheid van stand-

werker;
 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;
 desgevallend, de naam en het adres van de overlater

en de datum van de overdracht.

§ 2. Alle marktkramers zijn er toe gehouden elke
wijziging in de vermelde gegevens schriftelijk te mel-
den aan het college van burgemeester en schepenen en
te staven met gepast bewijsmateriaal.

Artikel 18.
§ 1. Elke persoon die een ambulante activiteit uitoe-
fent 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.

§ 2. Het bord bevat volgende vermeldingen:
1. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die

een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk per-
soon voor eigen rekening of voor wiens rekening of
in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; het-
zij de naam, de voornaam van de persoon die het
dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waar-
neemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend;

2. de firmanaam en/of de benaming van de onderne-
ming;

3. al naargelang het geval, de gemeente van haar
maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en
indien de onderneming niet in België gelegen is, het
land en de gemeente waar deze zich bevindt;

4. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (of een identificatie die deze ver-
vangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
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Artikel 19.
§ 1. De abonnementen worden toegewezen tot het
einde van het lopende [trimester].
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-04-23]

§ 2. De abonnementen worden stilzwijgend her-
nieuwd voor een [trimester] door betaling vooraf van
het verschuldigde standrecht, behoudens anders bepaald
door de aanvrager (cf. artikel 20 en 21 van onderhavig
marktreglement) en behoudens intrekking bij aangete-
kend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen
bepaald in artikel 22 van onderhavig marktreglement.
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-04-23]

§ 3. Niet tijdig betalen van het standrecht heeft van
rechtswege en na aanmaning het einde van het abonne-
ment tot gevolg. Dit wordt per aangetekende brief
meegedeeld aan de betrokkene.

Artikel 20.
§ 1. De houder van een abonnement kan het abonne-
ment opschorten voor een voorziene periode van ten-
minste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activi-
teit uit te oefenen:
 door ziekte of ongeval op grond van een medisch

attest;
 door overmacht op een verantwoorde wijze aange-

toond.

§ 2. De opschorting gaat in de dag waarop de ge-
meente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschikt-
heid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding
van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de
opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats
terug.
De opschorting impliceert de opschorting van de weder-
zijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortko-
men.

§ 3. Gedurende de periode van opschorting kan de
standplaats toegewezen worden als losse plaats.

Artikel 21.
§ 1. 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

opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
 indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit

uit te oefenen omwille van redenen vermeld in arti-
kel 19 van dit reglement. In dit geval is geen voorop-
zeg nodig.

§ 2. De rechthebbenden van de natuurlijke persoon
die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen
bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van
het abonnement waarvan hij de houder was.

§ 3. De aanvragen van opschorting, herneming of
opzegging van een abonnement worden betekend bij per

post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, met
een brief, die wordt overhandigd tegen ontvangstbewijs,
per fax of per e-mail met ontvangstmelding.

Artikel 22.
§ 1. Het abonnement zal door het college van burge-
meester en schepenen geschorst of ingetrokken worden
in volgende gevallen:
 bij niet tijdige betaling van de standplaatsvergoe-

ding;
 bij afwezigheid gedurende drie opeenvolgende

weken, zonder de dienst algemene zaken vooraf er-
van op de hoogte te stellen of indien, zonder vooraf-
gaande verwittiging, zijn standplaats gedurende tien
marktdagen per jaar niet heeft bezet. Het verwittigen
van de dienst algemene zaken moet gebeuren bij
brief, fax of e-mail;

 bij overdracht van een abonnement aan een derde
zonder te voldoen aan de voorwaarden, bepaald in
artikel 25 van onderhavig gemeentelijk reglement;

 wanneer andere waren verkocht worden dan diegene
vermeld op zijn abonnement;

 als betrokkene na schriftelijke aanmaning de goede
gang van zaken blijft storen, en tegen de bepalingen
van het marktreglement blijft handelen;

 als betrokkene niet langer beschikt over een machti-
ging tot het uitoefenen van een ambulante activiteit;

 als de marktkramer bij het sluiten van de markt zijn
standplaats niet reinigt en het afval niet meeneemt
naar huis.

§ 2. De beslissing tot schorsing of opzegging wordt
betekend bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs, met een brief die wordt overhandigd
tegen ontvangstbewijs, per fax of met e-mail met
ontvangstmelding.

Artikel 23.
§ 1. Wanneer de markt of een deel van de standplaat-
sen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van
vooropzeg aan de houders van een standplaats per
abonnement van één jaar. Deze personen krijgen voor-
rang bij het toekennen van een vacante standplaats per
abonnement.

§ 2. Een standplaatsafschaffing geeft recht op de
teruggave van de vereffende standplaatsvergoeding voor
de resterende weken of maanden van het lopende
[trimester]. Ze geeft geen recht tot schadevergoeding.
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-04-23]

Artikel 24.
§ 1. Een seizoensgebonden activiteit is in het alge-
meen een activiteit die betrekking heeft op producten of
diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedu-
rende een periode van het jaar verkocht worden.

§ 2. De abonnementen die toegekend worden voor de
verkoop van bovenvermelde activiteiten worden ge-
schorst gedurende de periode van non-activiteit.
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze
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standplaatsen toegewezen worden als losse standplaat-
sen.

Artikel 25.
Een standplaats kan worden ingenomen door:
1. een natuurlijk persoon die voor eigen rekening een

ambulante activiteit uitoefent en houder is van een
‘machtiging als werkgever’, aan wie een stand-
plaats is toegewezen;

2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van
een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toege-
wezen en die houder is van een ‘machtiging als
werkgever’;

3. de feitelijke venno(o)t(en) 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;

4. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwo-
nende van de natuurlijke persoon aan wie de stand-
plaats werd toegewezen, houder van een ‘machti-
ging als werkgever’ voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening;

5. de standwerker, houder van een ‘machtiging als
werkgever’ aan wie het tijdelijk gebruikrecht van
de standplaats werd onderverhuurd, overeenkom-
stig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd
KB van 24 september 2006 alsook aan de stand-
werker, houder van een ‘machtiging als aangestelde
A en B’ voor de uitoefening van een ambulante ac-
tiviteit voor rekening of in dienst van de persoon
aan wie de standplaats werd toegewezen of onder-
verhuurd;

6. de personen die beschikken over een ‘machtiging
als aangestelde A’ of een ‘machtiging als aangestel-
de B’, die een ambulante activiteit uitoefenen voor
rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of
rechtspersoon bedoeld in 1. tot 4.;

7. de personen die verkopen realiseren zonder com-
mercieel karakter binnen het kader van de acties
bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 sep-
tember 2006. De standplaats wordt toegewezen aan
de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend
kunnen de verkopers deze standplaats innemen bui-
ten de aanwezigheid van deze verantwoordelijke
van de actie. Naargelang de beschikbaarheid zal
hen door de marktleider een losse standplaats wor-
den toegekend. Deze personen dienen niet mee te
loten.

De personen, opgesomd in 2. tot 6., kunnen de stand-
plaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de
natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens reke-
ning 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 of
onderverhuurd.

Artikel 26.
§ 1. De overdracht van een standplaats is toegelaten
onder de volgende voorwaarden:

1. wanneer de houder van de standplaats(en) zijn
ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet
of overlijdt of wanneer de rechtspersoon zijn ambu-
lante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de
overlater of zijn rechthebbenden een document als
bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

2. en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een
machtiging tot het uitoefenen van ambulante activi-
teiten als werkgever en de specialisatie van de over-
later voortzetten op elke overgedragen standplaats.
Een eventuele wijziging van de specialisatie moet
aangevraagd worden per aangetekend schrijven bij
het college van burgemeester en schepenen. Zowel
bij behoud van specialisatie als bij toegelaten wijzi-
ging van specialisatie moet de overnemer over de
gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulan-
te activiteiten beschikken.

§ 2. In afwijking van § 1. wordt de overdracht van
standplaatsen toegelaten tussen:
 echtgenoten bij feitelijke scheiding;
 echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van

goederen;
 echtgenoten bij echtscheiding;
 wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de

wettelijke samenwoning.
 op voorwaarde dat
 de overlater of de overnemer aan de gemeente een

document voorlegt als bewijs van de vermelde toe-
stand in §2.;

 de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld
in §1. 2° en 3°.

§ 3. […]
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-04-23]

Artikel 27.
§ 1. De standwerkers, die een abonnement voor een
standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk
gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan
andere standwerkers, namelijk:
 rechtstreeks aan een andere standwerker;
 via een vereniging die voor alle standwerkers zonder

discriminatie openstaat.

§ 2. Al naargelang deelt de standwerker of de vereni-
ging de lijst van standwerkers mee, aan wie het tijdelijk
gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd.

§ 3. De prijs van de onderverhuring mag niet hoger
zijn dan het proportioneel aandeel van de abonnements-
prijs.

Hoofdstuk 4 — Uitbreiding van de grootte van de
standplaatsen en standplaatsverwisseling.

Artikel 28.
Wanneer een standplaats vrijkomt, kunnen de aangren-
zende standplaatshouders een aanvraag doen bij het
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college van burgemeester en schepenen voor een uit-
breiding van hun standplaats.
Het college van burgemeester en schepenen zal de
standplaats toekennen zoals bepaald in artikel 13 tot 16.
Er dient rekening gehouden te worden met de maxi-
mumlengte bepaald in artikel 11 §4.

Artikel 29.
Wanneer een standplaats vrijkomt, kunnen de houders
van een abonnement een aanvraag doen bij het college
van burgemeester en schepenen voor een verwisseling
van standplaats.
Het college van burgemeester en schepenen zal de
standplaats toekennen zoals bepaald in artikel 13 tot 16.

Hoofdstuk 5 — Kramen.

Artikel 30.
§ 1. De kramen, winkelwagens en winkelaanhangwa-
gens mogen de toegestane lengte, gemeten met al de
uitstekende delen, niet overschrijden.

§ 2. De kramen, winkelwagens en winkelaanhangwa-
gens moeten op de hun toegewezen standplaats zo
opgesteld worden dat de uitgestalde koopwaren niet
uitsteken buiten de aangebrachte afbakening op het
wegdek.

§ 3. De handelszaken gevestigd in de straten en
pleinen waar de markt plaats heeft, moeten toegankelijk
zijn met een doorgang van minimum één meter.

§ 4. Tussen de woningen en de achterzijde van de
kramen, winkelwagens en winkelaanhangwagens moet
een doorgang van minimum één meter vrij blijven.

Artikel 31.
§ 1. De kramen, winkelwagens en winkelaanhangwa-
gens moeten zo opgesteld worden dat in geval van nood
of gevaar hulp kan worden geboden. Indien nodig moet
de handelaar zijn standplaats vrij maken om doorgang te
verlenen aan de hulpdiensten.

§ 2. Boven een hydrant mogen geen kramen, win-
kelwagens en winkelaanhangwagens opgesteld worden.

Artikel 32.
§ 1. De handelaars die gebruik maken van een bak- of
braadtoestel met open vlam en/of een verwarmingstoe-
stellen zijn verplicht hun burgerlijke aansprakelijkheid
tegen brand en ontploffing te laten verzekeren. Zij
moeten hun installatie vooraf laten keuren door een
erkend controleorganisme. Deze keuring moet om de
twee jaar worden hernieuwd.
Het bewijs dat aan deze verplichtingen werd voldaan,
moet steeds kunnen worden voorgelegd aan de markt-
leider.

§ 2. Een blusapparaat moet in de onmiddellijke
nabijheid aanwezig zijn. Het blusapparaat moet door de
wet erkend zijn, voldoende capaciteit hebben, en van het

aangepaste type zijn.
Frituren moeten bijkomend beschikken over een brand-
deken.

§ 3. Elk ander kraam moet uitgerust zijn met een
goedgekeurd brandblusapparaat van 5 kg gevuld met
CO2.

Artikel 33.
De kramen moeten zo worden ingericht dat geen scha-
delijke, hinderlijke en/of onwelriekende vloeistoffen op
de grond druipen. Indien dit het geval is, moeten deze
vloeistoffen in waterdichte recipiënten worden opge-
vangen.

Artikel 34.
Het gebruik van geluidsinstallaties voor elektronisch
versterkte muziek is verboden, behoudens uitdrukkelijke
toelating van het college van burgemeester en schepe-
nen. In geen geval mag het geluidsniveau meer dan
90 dbA bedragen.

Artikel 35.
Het is verboden andere producten dan deze vermeld in
de toewijzing te koop aan te bieden op de markt.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over
de aanvraag tot wijziging na advies van de gemeentelij-
ke marktcommissie.

Hoofdstuk 6 — Elektrische stroomvoorziening.

Artikel 36.
De levering van elektrische stroom gebeurt via de
gemeentelijke stroomleveringskasten. De handelaars die
willen aansluiten op een gemeentelijke stroomleve-
ringskast moeten een aanvraag indienen bij het gemeen-
tebestuur.
Alleen de handelaars die beschikken over een toelating,
mogen aansluiten op het toegewezen stopcontact van de
gemeentelijke stroomleveringskasten.

Artikel 37.
De verbinding tussen de kramen en de gemeentelijke
stroomleveringskasten gebeurt met soepele geïsoleerde
kabels. De kabels zijn op de doorgangen voor het
publiek beschermd met een strip zodat losrukken of
struikelen onmogelijk is. De voor de marktbezoekers
bestemde gangen worden zoveel mogelijk vermeden.
Het leggen van deze kabels gebeurt op verantwoorde-
lijkheid van de betrokken handelaar.

Artikel 38.
De handelaars die aansluiten op de gemeentelijke
stroomleveringskasten dienen hun elektrische installatie
vooraf te laten keuren door een erkend controleorganis-
me. Deze keuring dient om de twee jaar te worden
hernieuwd.
Het bewijs dat aan deze verplichting werd voldaan,
moet steeds kunnen worden voorgelegd aan de markt-
leider.
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Artikel 39.
De vergoeding voor het gebruik van stroom zal per
[trimester] forfaitair aangerekend worden aan elke
gebruiker afzonderlijk.
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-04-23]

Hoofdstuk 7 — Organisatie.

Artikel 40.
Het college van burgemeester en schepenen stelt een
plan op van de markt met de standplaatsen die kunnen
worden ingenomen. Deze plaatsen worden afgebakend
op het wegdek.

Artikel 41.
In de Stationsstraat worden de kramen opgesteld op de
parkeerstroken en vrije ruimten buiten de rijweg.

Artikel 42.
De voertuigen waarmee de kramen en de goederen
worden aangevoerd, worden toegelaten vanaf 06.00 uur.
Zij moeten onmiddellijk worden gelost. De voertuigen
die niet als kraam dienst doen, moeten ten laatste om
08.00 uur van de markt verwijderd zijn. Deze voertui-
gen moeten geplaatst worden op de door het gemeente-
bestuur voorbehouden plaatsen.

Artikel 43.
De handelaars moeten de markt ontruimen en verlaten
voor 13.30 uur.
De laadwagens mogen ten vroegste terug op de markt
komen vanaf 12.30 uur.

Artikel 44.
Op het einde van de markt dient elke handelaar zijn
standplaats op te ruimen. Het is verboden afval, verpak-
kingsmateriaal, of vuilnis achter te laten. De stand-
plaatshouders zijn verplicht om het terrein zindelijk en
net te houden en geen schade aan te brengen.

Hoofdstuk 8 — Betaling standplaatsvergoeding.

Artikel 45.
§ 1. De houders van een standplaats betalen een
standplaatsvergoeding overeenkomstig het gemeentelijk
belastingreglement.

§ 2. De houders van een abonnement betalen de
standplaatsvergoeding per [trimester].
Zij die voor de eerste maal een standplaats bekomen in
de loop van een [trimester] betalen proportioneel de
standplaatsvergoeding.
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-04-23]

§ 3. De betalingen van alle standrechten gebeuren
door overschrijving op rekening van het gemeentebe-
stuur. Het verschuldigde bedrag wordt vooruit betaald.

§ 4. Bij de opschorting van een abonnement (cf.
artikel 20) wordt de eerstvolgende standplaatsvergoe-
ding proportioneel verminderd met de periode dat de

opschorting duurde.

Afdeling 2 — Ambulante activiteiten op het open-
baar domein buiten de openbare markten

Artikel 46.
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één
of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de
openbare markten om ambulante activiteiten uit te
oefenen dient dit voorafgaand aan te vragen bij het
college van burgemeester en schepenen.

Artikel 47.
§ 1. Om een standplaats in te nemen moet voldaan
zijn aan de voorwaarden vermeld in artikel 48 en dient
men te beschikken over een machtiging. Deze machti-
ging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de
ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het
college van burgemeester en schepenen.

§ 2. In geval van positieve beslissing verkrijgt de
aanvrager een machtiging met daarin vermeld:
 de aard van de producten of diensten die hij gemach-

tigd is te verkopen
 de plaats
 de datum en duur van de verkoop

§ 3. De gevraagde machtiging kan geweigerd worden
omwille van één of meerdere van onderstaande redenen:
 redenen van openbare orde
 redenen van volksgezondheid
 bescherming van de consument
 activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in

gevaar brengen
De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn
kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aan-
vrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake
beroep.

Artikel 48.
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het
verkrijgen (cf. artikel 10) en innemen van de standplaat-
sen op de openbare markt (cf. artikel 25) kunnen stand-
plaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.

Artikel 49.
§ 1. De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens
de chronologische volgorde van aanvragen en desgeval-
lend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.

§ 2. Wanneer twee of meerdere aanvragen voor
standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de
toewijzing via loting.

Artikel 50.
§ 1. Het toewijzen van standplaatsen per abonnement
gebeurt volgens dezelfde regels als voor de openbare
markten, [de voorrang voor standwerkers uitgezonderd].
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-04-23]

§ 2. De voorwaarden inzake melding van vacature
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(cf. artikel 13) zijn niet van toepassing.

Artikel 51.
§ 1. Elke persoon die een ambulante activiteit uitoe-
fent op het openbaar domein, 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.

§ 2. Het bord bevat volgende vermeldingen:
1. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die

een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk per-
soon voor eigen rekening of voor wiens rekening of
in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; het-
zij de naam, de voornaam van de persoon die het
dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waar-
neemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend;

2. de firmanaam en/of de benaming van de onderne-
ming;

3. al naargelang het geval, de gemeente van haar
maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en
indien de onderneming niet in België gelegen is, het
land en de gemeente waar deze zich bevindt;

4. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (of een identificatie die deze ver-
vangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

Afdeling 3 — Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 52.
De marktleider is bevoegd om documenten die de
machtiging en identiteit van de personen die een am-

bulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren.

Artikel 53.
De overtreders van de bepalingen van dit reglement
worden bestraft met een administratieve geldboete van
10 euro tot 150 euro.
Dezelfde straf geldt ook voor het niet naleven door de
vergunninghouder van de voorwaarden opgelegd in de
vergunning.]

Artikel 54.
Het gemeenteraadsbesluit van 1996-06-13 — Politie —
Reglement aangaande de openbare markten, zoals
gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 1997-04-24, van
2000-04-06 en van 2005-12-15, wordt opgeheven.

Artikel 55.
Dit besluit zal door toedoen van het college van burge-
meester en schepenen bekendgemaakt worden door
aanplakking.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.

Artikel 56.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit
zal aangetekend worden gezonden naar:
1° de bestendige deputatie van de provincieraad van

Vlaams-Brabant binnen een termijn van 48 uren,
voor kennisgeving;

2° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van
Brussel, voor kennisgeving;

3° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor
kennisgeving;

4° de minister van Economie, KMO, Middenstand en
Energie binnen de maand, voor kennisgeving.


