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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
uitoefening en de organisatie van ambulante
en kermisactiviteiten, 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 organisatie van ambulante
activiteiten, gewijzigd bij koninklijk besluit van
11 maart 2013, de wet van 29 juni 2016 en het
besluit van de Vlaamse regering van 21 april
2017.
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
toelating geven voor de uitoefening van
ambulante activiteiten naar aanleiding en in het
raam van handelsbeurzen, tentoonstellingen
alsook soortgelijke occasionele manifestaties die
tot doel hebben de plaatselijke handel te
bevorderen.

Artikel 4.
De burgemeester kan toelating geven voor
occasionele niet-commerciële verkopen bedoeld
in artikel 7 van het koninklijk besluit van 24
september 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van ambulante activiteiten.
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.
§ 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 of een andere plaats zal worden gehouden.
Artikel 6.
§ 1. De kramen mogen enkel opgesteld worden
op het Gemeenteplein, in de Kasteelstraat tot aan
de Poortstraat, in de Stationsstraat, aansluitend
aan het Gemeenteplein tot aan de Pijpstraat, in
de Opperstraat wegvak tussen de Stationsstraat
en de inrit van de parking achter de SintNiklaaskerk.
§ 2.

Wanneer de markt niet volledig kan
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plaatsvinden in de Stationsstraat, worden de
kramen opgesteld op de parking achter de SintNiklaaskerk 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 SintNiklaaskerk en in de Opperstraat wegvak tussen
de Stationsstraat en de Molenstraat.
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.
Artikel 8.
§ 1. Er mogen op de openbare markt geen
standen, kramen of andere inrichtingen geplaatst
worden zonder voorafgaande toelating door het
college van burgemeester en schepenen.
§ 2. Iedereen aan wie door het college van
burgemeester 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 verloop en hinder te
vermijden.

§ 2. De standplaatsen kunnen occasioneel ook
toegewezen worden aan de verantwoordelijken
van verkoopacties 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;
– hetzij van dag tot dag .
§ 2. Het aantal standplaatsen waarvoor een
abonnement wordt uitgereikt en waar eenzelfde
soort van producten te koop aangeboden
worden, mag niet hoger zijn dan 50% van het
totale aantal standplaatsen.
§ 3. 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.

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
bepalen, 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. 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.
Artikel 13.
§ 1. Wanneer een standplaats die per
abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, wordt
eerst nagegaan of er een geschikte kandidaat is in
het register van de kandidaturen. Als het register
geen geschikte kandidaat bevat, wordt de
vacature bekend gemaakt door publicatie op de
gemeentelijke website.
§ 2. De kandidaturen kunnen ingediend
worden na een melding van vacature of op elk
ander tijdstip.
§ 3. De kandidaturen worden ingediend hetzij
bij brief tegen ontvangstmelding hetzij bij ter post
aangetekend brief, hetzij op een duurzame
drager.
Bij ontvangst van de kandidatuur volgt
onmiddellijke de afgifte van een ontvangstbewijs
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aan de kandidaat met vermelding van de datum
van de volgorde van zijn kandidatuur en hem
informeert over zijn recht om het register van de
kandidaturen te raadplegen.
§ 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. of een aansluiting op de gemeentelijke
stroomleveringkasten vereist is.
Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden
niet weerhouden.
Artikel 14.
§ 1. Alle kandidaturen worden bijgehouden in
een register van de kandidaturen. De
kandidaturen worden geklasseerd, eerst volgens
categorie, dan binnen elke categorie volgens de
gevraagde standplaats en specialisatie, en
tenslotte volgens datum. De datum is deze van de
overhandiging van de kandidatuur of deze van de
indiening bij de post of nog deze van ontvangst op
een duurzame drager.
Het register bevat vier categorieën:
1° personen aan wie het gemeentebestuur een
vooropzeg heeft gegeven voorzien in artikel 8,
§ 2, van de wet;
2° personen die een uitbreiding van hun
standplaats vragen;
3° personen die een wijziging van hun
standplaats vragen;
4° de externe kandidaten.
§ 2. De kandidaturen blijven geldig zolang ze
niet werden nagekomen of ingetrokken door hun
auteur.
§ 3. Om het register te actualiseren, kan de
kandidaten gevraagd worden om hun kandidatuur
te bevestigen.
Artikel 15.
§ 1. De
standplaatsen
waarvoor
een
abonnement
wordt
uitgereikt,
worden
toegewezen volgens de klassering in het register
van de kandidaturen.

§ 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 hoogste 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
aangetekend
schrijven
met
ontvangstbewijs, hetzij door overhandiging van
een brief tegen ontvangstbewijs, hetzij op een
duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
§ 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;
– 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.
Dit marktregister kan aangevuld worden met een
marktplan.
§ 2. Alle marktkramers zijn ertoe gehouden
elke wijziging in de vermelde gegevens schriftelijk
te melden aan het college van burgemeester en
schepenen en te staven met gepast
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bewijsmateriaal.
Artikel 18.
§ 1. 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.
§ 2. Het bord bevat volgende vermeldingen:
1. 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 dagelijks
bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt
of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend;
2. de firmanaam en/of de benaming van de
onderneming;
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 vervangt, indien het om een buitenlands
bedrijf gaat).
Artikel 19.
§ 1. De abonnementen worden toegewezen tot
het einde van het lopende trimester.
§ 2. De abonnementen worden stilzwijgend
hernieuwd 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 aangetekend
schrijven door het gemeentebestuur in de
gevallen bepaald in artikel 22 van onderhavig
marktreglement.

Artikel 20.
§ 1. 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.

§ 2. De opschorting gaat in de dag waarop het
gemeentebestuur op de hoogte gebracht wordt
van de ongeschiktheid 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
wederzijdse
verplichtingen
die
uit
de
overeenkomst voortkomen.
§ 3. Gedurende de periode van opschorting kan
de standplaats toegewezen worden als losse
plaats.
§ 4. De periode van opschorting kan maximum
vierentwintig opeenvolgende maanden duren.
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 artikel 19 van dit reglement. In dit
geval is geen vooropzeg 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, of op een
duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 22.
§ 1. Het abonnement zal door het college van
burgemeester en schepenen geschorst of
ingetrokken worden in volgende gevallen:
– bij
niet
tijdige
betaling
van
de
standplaatsvergoeding;
– bij
afwezigheid
gedurende
drie
opeenvolgende
weken,
zonder
het
gemeentebestuur vooraf ervan op de hoogte
te stellen of indien, zonder voorafgaande
verwittiging, zijn standplaats gedurende tien
marktdagen per jaar niet heeft bezet. Het
verwittigen moet gebeuren bij brief, op een
duurzame drager tegen ontvangstbewijs;
– wanneer de periode van opschorting van het
abonnement wegens ziekte of overmacht
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–

–
–

–

–

langer duurt dan vierentwintig opeenvolgende
maanden;
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
machtiging 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, op een
duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 23.
§ 1. Wanneer de markt of een deel van de
standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt
een termijn van vooropzeg aan de houders van
een standplaats per abonnement van zes
maanden. Deze personen krijgen voorrang 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.
Artikel 24.
§ 1. Een seizoensgebonden activiteit is in het
algemeen een activiteit die betrekking heeft op
producten of diensten die wegens hun aard of
traditie slechts gedurende een periode van het
jaar verkocht worden.
§ 2. De abonnementen die toegekend worden
voor de verkoop van bovenvermelde activiteiten
worden geschorst gedurende de periode van nonactiviteit.
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen
deze standplaatsen toegewezen worden als losse
standplaatsen.
Artikel 25.
Een standplaats kan worden ingenomen door:
1. een natuurlijk persoon die voor eigen rekening
een ambulante activiteit uitoefent en houder

2.

3.

4.

6.

7.

is van een ‘machtiging als werkgever’, aan wie
een standplaats is toegewezen;
de verantwoordelijke voor het dagelijks
bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen en die houder is
van een ‘machtiging als werkgever’;
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;
de echtgenoot of echtgenote en wettelijk
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;
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 1. tot 4.;
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. Het college van
burgemeester en schepenen wijst de
standplaats toe aan de verantwoordelijke van
de actie. Desgevallend kunnen de verkopers
deze standplaats innemen buiten de
aanwezigheid van deze verantwoordelijke van
de actie. Naargelang de beschikbaarheid zal
hen door de marktleider een losse standplaats
worden toegekend. Deze personen dienen
niet mee te loten.

De personen, opgesomd in 2. tot 6., kunnen de
standplaatsen
innemen,
toegewezen
of
onderverhuurd 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
of onderverhuurd.
Artikel 26.
§ 1. De overdracht van standplaatsen met
abonnement is toegelaten als de overnemer
houder is van een machtiging tot het uitoefenen
van ambulante activiteiten als werkgever en de
specialisatie van de overlater voortzet op de
overgedragen standplaats.
§ 2. De inname van de overgedragen
standplaatsen door de overnemer is pas
toegelaten als het gemeentebestuur heeft
vastgesteld dat de overnemer beschikt over een
machtiging tot het uitoefenen van ambulante
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activiteiten om dezelfde specialisaties als de
overlater;
§ 3. Binnen het eerste jaar na de overdracht
kan een standplaats niet opnieuw worden
overgedragen, behalve na de expliciete
goedkeuring van het college van burgemeester en
schepenen.
Hoofdstuk 4 — Uitbreiding van de grootte van de
standplaatsen en standplaatsverwisseling.
Artikel 27.
Wanneer een standplaats vrijkomt, kunnen de
aangrenzende standplaatshouders een aanvraag
doen bij het college van burgemeester en
schepenen voor een uitbreiding van hun
standplaats.
Artikel 28.
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 maximumlengte 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
winkelaanhangwagens mogen de toegestane
lengte, gemeten met al de uitstekende delen, niet
overschrijden.
§ 2. De
kramen,
winkelwagens
en
winkelaanhangwagens 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
winkelaanhangwagens 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,
winkelwagens
en
winkelaanhangwagens
opgesteld worden.
Artikel 32.
§ 1. De handelaars die gebruik maken van een
bak- of braadtoestel met open vlam en/of een
verwarmingstoestellen
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 marktleider.
§ 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
branddeken.
§ 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
schadelijke, hinderlijke en/of onwelriekende
vloeistoffen op de grond druipen. Indien dit het
geval is, moeten deze vloeistoffen in waterdichte
recipiënten worden opgevangen.
Artikel 34.
Het gebruik van geluidsinstallaties voor
elektronisch versterkte muziek is verboden,
behoudens uitdrukkelijke toelating van het
college van burgemeester en schepenen. 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 gemeentelijke marktcommissie.
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Hoofdstuk 6 — Elektrische stroomvoorziening.
Artikel 36.
De levering van elektrische stroom gebeurt via de
gemeentelijke
stroomleveringskasten.
De
handelaars die willen aansluiten op een
gemeentelijke stroomleveringskast moeten een
aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.
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 verantwoordelijkheid
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
controleorganisme. 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 marktleider.
Artikel 39.
De vergoeding voor het gebruik van stroom zal
per trimester forfaitair aangerekend worden aan
elke gebruiker afzonderlijk.

voertuigen moeten geplaatst worden op de door
het gemeentebestuur 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, verpakkingsmateriaal, of vuilnis achter te
laten. De standplaatshouders 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.
§ 3. De betalingen van alle standrechten
gebeuren door overschrijving op rekening van het
gemeentebestuur. Het verschuldigde bedrag
wordt vooruit betaald.
§ 4. Bij de opschorting van een abonnement
(cf. artikel 20) wordt de eerstvolgende
standplaatsvergoeding proportioneel verminderd
met de periode dat de opschorting duurde.

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

Afdeling 2 — Ambulante activiteiten op het
openbaar 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 machtiging dient voorafgaand
aan het uitoefenen van de ambulante activiteit
aangevraagd te worden bij het college van
burgemeester en schepenen.
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§ 2. 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 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
Het gemeentebestuur zal deze reden(-en)
motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve
beslissing aan de aanvrager 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
standplaatsen op de openbare markt (cf. artikel
25) kunnen standplaatsen op het openbaar
domein verkrijgen en innemen.

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 dagelijks
bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt
of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend;
2. de firmanaam en/of de benaming van de
onderneming;
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 vervangt, indien het om een buitenlands
bedrijf gaat).
Afdeling 3 — De jaarmarkt.
Artikel 51.1.
De bepalingen van deze afdeling zijn alleen van
toepassing op de jaarmarkt.
De overige bepalingen van dit reglement zijn van
overeenkomstige toepassing op de jaarmarkt.
Hoofdstuk 1 – Plaats en tijdstip.

Artikel 49.
§ 1. De toewijzing van losse plaatsen gebeurt
volgens de chronologische volgorde van
aanvragen en desgevallend 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, .
§ 2. De voorwaarden inzake melding van
vacature (cf. artikel 13) zijn niet van toepassing.
Artikel 51.
§ 1. 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 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

Artikel 51.2.
Het gemeentebestuur richt op het openbaar
domein een jaarmarkt in ter gelegenheid van
kermis Opperstraat.
Artikel 51.3.
De jaarmarkt heeft plaats op zaterdag
voorafgaand aan de eerste zondag van de maand
oktober, van 08.00 uur tot 17.00 uur.
De kramen worden opgesteld in de Opperstraat,
vanaf de Stationsstraat tot de Twintigste Zijweg,
evenals in de Pamelsestraat / Affligemsestraat
(N207), tussen de Fabrieksstraat en de
Lodderhoekstraat.
Hoofdstuk 2 – Inschrijving en betaling.
Artikel 51.4.
Behalve de personen bedoeld in artikel 10 kan
een standplaats ook toegewezen worden aan een
handelszaak gelegen in de zone van de jaarmarkt.
Artikel 51.5.
De oproep tot deelname aan de jaarmarkt
gebeurt door publicatie op de gemeentelijke
website. De inschrijvingsperiode loopt van 15
maart tot 30 juni.
Artikel 51.6.
De kandidaturen gebeuren uitsluitend via het
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webformulier op de gemeentelijke website.
Artikel 51.7.
§ 1. Alle kandidaturen die binnen de termijn
voorzien in de oproep tot deelname zijn
ingediend, worden bijgehouden in een
afzonderlijk register van de kandidaten voor de
jaarmarkt.
De kandidaturen worden geklasseerd, eerst
volgens de gevraagde standplaats en specialisatie,
en dan volgens datum. De datum is deze van de
ontvangst van het webformulier.
§ 2. De kandidaturen zijn geldig alleen voor de
eerstkomende jaarmarkt.
Artikel 51.8.
De standplaatsen worden voor elke jaarmarkt
opnieuw toegewezen bij voorrang aan de
volgende categorieën:
1° de handelszaken die de standplaats voor hun
zaak wensen in te nemen;
2° de standhouders met een abonnement op de
zaterdagmarkt;
3° de klassering in het bijzonder register van de
kandidaturen voor de jaarmarkt.
Van de klassering in het bijzonder register van de
kandidaturen voor de jaarmarkt kan afgeweken
worden wanneer het aantal kandidaturen met de
verkoop van eenzelfde soort van producten
oververtegenwoordigd is.
Artikel 51.9.
De toewijzing van de standplaats wordt aan de
aanvrager meegedeeld op een duurzame drager
tegen ontvangstbewijs. De toewijzing van de
standplaats is pas definitief na storting van de
verschuldigde standplaatsvergoeding op de
rekening van het gemeentebestuur.
Na ontvangst van de betaling ontvangt de
standhouder uiterlijk drie dagen voor de dag van
de jaarmarkt via mail een standplaatskaart. De
standplaatskaart vermeldt:
– de naam van de standhouder;
– het nummer van standplaats;
– de zone op de jaarmarkt;
– de verzamelwachtplaats;
– de toegestane activiteiten en/of koopwaren.
Hoofdstuk 3 – Inname standplaatsen.
Artikel 51.10.
Het college van burgemeester en schepenen stelt
een plan op van de jaarmarkt met de
standplaatsen die kunnen worden ingenomen.
Deze standplaatsen worden afgebakend op het
wegdek en zijn genummerd. Dit nummer stemt
overeen met het nummer op de standplaatskaart.

Artikel 51.11.
De standplaatshouder mag slechts zijn
toegewezen standplaats innemen op vertoon van
een geldige standplaatskaart afgeleverd door het
gemeentebestuur. Het is niet toegestaan een
andere standplaats in te nemen dan deze vermeld
op
de
standplaatskaart,
tenzij
de
verantwoordelijke van het gemeentebestuur een
andere standplaats heeft toegestaan. De
verantwoordelijke van het gemeentebestuur
vermeld deze wijziging op de standplaatskaart.
Artikel 51.12.
De verantwoordelijke van het gemeentebestuur
kan de standplaats van de standhouder die zich
om 07.00 uur niet aangemeld heeft op de
verzamelwachtplaats, toewijzen aan een andere
geregistreerde standplaatshouder of aan een nietgeregistreerde deelnemer. De toewijzing gebeurt
in die volgorde.
Artikel 51.13.
Handelszaken gelegen in de zone van de
jaarmarkt die niet beschikken over een
standplaatskaart kunnen niet deelnemen aan de
jaarmarkt. De toegang tot hun zaak zal steeds vrij
gehouden worden.
Hoofdstuk 4 – Aankomst en vertrek.
Artikel 51.14.
§ 1. De standplaatsen worden verdeeld in
zones. Voor elke zone is een verzamelwachtplaats
voorzien. De standplaatskaart vermeldt de zone
en de verzamelwachtplaats. De standhouders
melden zich verplicht aan tussen 06.00 uur en
07.00 uur op de verzamelwachtplaats.
§ 2. Op
de
verzamelplaats
wijst
de
verantwoordelijke van het gemeentebestuur de
volgorde toe voor de inname van de standplaats
op de jaarmarkt. Elke standhouder moet deze
volgorde respecteren.
§ 3. De standhouder neemt zijn toegewezen
standplaats in vóór 08.00 uur.
Artikel 51.15.
§ 1. Niet-geregistreerde deelnemers melden
zich vóór 07.00 uur op de verzamelwachtplaats in
de Nieuwstraat.
§ 2. Voor zover er nog plaatsen vrij zijn wijst de
verantwoordelijke van het gemeentebestuur een
standplaats toe. De verantwoordelijke van het
gemeentebestuur reikt een standplaatskaart uit
als bewijs. De toewijzing gebeurt volgens de
volgorde van aankomst en de grootte van het
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kraam.

Hoofdstuk 6 – Slotbepalingen.

§ 3. Occasionele marktkramers die zich na
08.00 uur melden, kunnen in geen geval nog
deelnemen aan de jaarmarkt.

Artikel 51.20.
De standhouder die weigert de gegeven
instructies te volgen, die verantwoordelijk is voor
de verstoring van de openbare orde, de openbare
veiligheid of de openbare gezondheid, kan van de
jaarmarkt verwijderd worden. Bovendien kan hij
uitgesloten worden van deelname aan
toekomstige jaarmarkten voor een periode van
maximaal vijf jaar.
Deze maatregelen verhinderen niet dat een
administratieve geldboete kan opgelegd worden
voor het overtreden van de bepalingen van dit
reglement.

Artikel 51.16.
§ 1. Voor het uitstallen van hun waren moeten
de standhouders zich schikken naar de instructies
gegeven door de verantwoordelijke van het
gemeentebestuur.
§ 2. De standhouders mogen geen andere
activiteiten uitoefenen of waren verkopen of te
koop aanbieden, dan deze vermeld op de
standplaatskaart.

Afdeling 4 — Gemeenschappelijke bepalingen.
§ 3. Het is verboden tijdens de jaarmarkt sterke
dranken te schenken of te verkopen. Onder sterke
drank wordt verstaan: drank zoals bepaald in
artikel 16 van de wet van 7 januari 1998
betreffende de structuur en de tarieven van de
accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende
drank.
§ 4. De standhouders mogen hun standplaats
niet verlaten voor 17.00 uur.
Artikel 51.17.
De standhouders mogen zich met hun voertuigen
enkel in de jaarmartkzone begeven voor het
lossen tussen 07.00 uur en 08.00 uur en voor het
laden en tussen 17.00 uur en 19.00 uur. Enkel
specifieke voertuigen die ingericht zijn als
marktkraam zijn toegelaten in de jaarmarktzone
tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

Artikel 52.
De marktleider is bevoegd om documenten die de
machtiging en identiteit van de personen die een
ambulante activiteit uitoefenen aantonen te
controleren.
Artikel 52.1.
De gemeentelijke marktcommissie wordt zoveel
mogelijk betrokken bij de toepassing van dit
reglement en verleent advies aan het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 52.2.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in
reglement is het college van burgemeester
schepenen bevoegd een passend besluit
treffen. Het college van burgemeester
schepenen motiveert deze beslissingen.

dit
en
te
en

Een parkeerzone voorbehouden voor de
voertuigen van de standhouders is voorzien in de
Pamelsestraat, gedeelte tussen de Fabrieksstraat
en de Kleemputtenstraat.

[Artikel 52.3.
De verkoop, handel en tentoonstelling van
levende dieren op de openbare markten of
andere
ambulante
activiteiten
op
het
grondgebied van de gemeente zijn verboden.]

Hoofdstuk 5 – Veiligheid & openbare orde.

[Ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 2020-02-20]

Artikel 51.18.
Om in geval van nood of gevaar hulp te kunnen
bieden, moet overal in de jaarmarktzone een vrije
doorgang van drie meter vrij gehouden worden.

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 51.19.
Standhouders
met
een
eeten/of
drankgelegenheid moeten zelf voor voldoende
afvalrecipiënten zorgen. Deze moeten duidelijk
zichtbaar en goed bereikbaar opgesteld zijn.
De blauwe afvaltonnen zijn voorbehouden voor
de bezoekers van de kermis en jaarmarkt.

Artikel 54.
Het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009 —
Politie — Reglement ambulante activiteiten op de
openbare markten en op het openbaar domein,
zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 23
april 2015, wordt opgeheven.
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Artikel 55.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke website.
Het treedt in werking de vijfde dag na de
bekendmaking.
Artikel 56.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit
besluit zal aangetekend worden verzonden naar:

1° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
van Brussel, voor kennisgeving;
2° de griffie van de politierechtbank van Halle,
voor kennisgeving.
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit
besluit zal worden verzonden naar de politiezone
TARL, voor kennisgeving.
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