Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar
domein.
Artikel 1: Toepassingssfeer
Onderhavig reglement is van toepassing op de openbare markten van allerhande producten die
georganiseerd worden op het openbare domein van de gemeente Ganshoren. De Gemeenteraad
machtigt het College van Burgemeester en Schepenen van de bevoegdheid om het plan op te
stellen met de verschillende marktplaatsen omvattende het aantal beschikbare plaatsen, het
type, hun grootte en hun bezettingstijd.
Enkel de Gemeenteraad is bevoegd voor de oprichting van openbare markten toe te laten op het
grondgebied van de gemeente.

Artikel 2: Inplanting – Dagen en uren van de markten
1 / De openbare martkten georganiseerd door de gemeente Ganshoren op haar openbaar domein
zijn
vermeld
in
bijlage
I
van
huidige
reglement.
2 / De Gemeenteraad kan de lijst in bijlage I wijzigen. Deze bijgewerkte lijst zal ten alleen tijd
beschikbaar zijn bij de dienst Middenstand.

Artikel 3: Personen aan wie standplaatsen kunnen toegewezen worden
De standplaatsen op de openbare markten worden toegewezen aan:
- hetzij de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en
houders zijn van een “machtiging als werkgever”;
- hetzij rechtspersonen die en ambulante activiteit uitoefenen onder de verantwoordelijkheid
van een persoon die instaat voor het dagelijks beheer en die houder is van de “machtiging als
werkgever”;
- hetzij occasioneel aan de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter,
aangesteld krachtens het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 met betrekking tot de
uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;
- hetzij aan demonstratiehandelaars die voldoen aan de bepalingen van de eerste twee
paragrafen van onderhavig artikel, waarbij verduidelijkt wordt wat volgt :
- wordt beschouwd als demonstrateur op markten, de ambulante handelaar waarvan de activiteit
er uitsluitend in bestaat de verkoop van één of ander artikel of dienst waarvan hij de kwaliteit
aanprijst en eventueel de werking uitlegt aan de hand van argumenten en/of demonstraties, met
het als doel het beter aan het publiek te laten kennen om er alzo de verkoop van te promoten,
overeenkomstig artikel 24 § 1 van het K.B. van 24 september 2006.

Artikel 4: Toekenning van de standplaatsen

Voorwoord
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen hetzij per abonnement, hetzij van
dag tot dag.
De structuur van de verdeling der standplaatsen dient aan volgende verplichtingen te
beantwoorden:









Het aantal plaatsen die het voorwerp uitmaken van een abonnement mag 95% van het
totaal aantal plaatsen niet overschrijden terwijl het aantal standplaatsen dat dag per dag
toegewezen wordt (vliegende handelaars) vastligt op minimum 5%
5% van het totale aantal plaatsen met abonnement wordt voorbehouden aan de
demonstrateurs;
huidig reglement zal het voorwerp uitmaken van een aanplakking op het
aankondigingenbord van de gemeente en op haar Internetsite zodat elke gebruiker een
perfecte kennis heeft van de toekenningvoorwaarden van de standplaatsen zoals hierna
bepaald;
er zal op het aankondigingenbord van de gemeente worden aangeplakt en op haar
Internetsite dat het beheer van de beschikbare plaatsen zal gebeuren conform dit
reglement;
de vacante plaatsen bij abonnement zullen bekendgemaakt worden aan het
aankondigingenbord van de gemeente en op haar internetsite gewijd aan de openbare
markten.

Met inachtname van deze normen, zullen de standplaatsen als volgt toegekend worden:
4/1 – Abonnementsaanvragen
De handelaars die een vaste plaats per abonnement wensen te bezetten op de openbare markt
dienen hun kandidatuur in te dienen onder vermelding van het aantal gewenste meters, het type
materieel en de aard van de verkochte goederen en eventueel hun hoedanigheid als
demonstrateur, zodat deze laatsten hun voorrangsrecht kunnen laten gelden.
Deze kandidatuur zal ingediend worden hetzij per brief afgegeven tegen ontvangstbewijs, hetzij
per aangetekende brief tegen ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager tegen
ontvangbewijs, binnen de termijn voorzien in het bericht van beschikbaarheid en bevattende de
vereiste inlichtingen en documenten.
Bij elke aanvraag zal een afschrift gevoegd worden van het inschrijvingsnummer bij de
Kruispuntbank van de Ondernemingen evenals een kopie van de kaart van ambulante handelaar
(het niet naleven van deze vormvereisten maakt de aanvraag onontvankelijk).
De aanvragen worden geregistreerd in chronologische volgorde en in functie van de
verzendingsdatum van de brief aan het gemeentebestuur; de in aanmerking te nemen datum is
deze van de poststempel. De verzending van deze documenten per fax aan het gemeentebestuur
zal op dezelfde wijze behandeld worden.
De gemeente zal het register der aanvragen bijhouden krachtens artikel 24 van het KB van 24
sept 2006 en zal aan de kandidaat een ontvangstbewijs laten geworden met vermelding van het
inschrijvingsnummer van de aanvraag in dit register.

De gemeente zal de plaats toewijzen in functie van de beschikbare plaatsen en zich steunend op
het register van de abonnementsaanvragen.
De oudste aanvraag en die betrekking heeft op de verkoop van producten compatibel met het
vorige uitgeoefende ambacht, moet aanvaard worden.
Het toewijzen der plaatsen, met inachtname van de chronologie, zal rekening houden met een
verdeling van de verschillende handelszaken.
Een standplaats wordt slechts toegekend om er een bepaalde handel te voeren zoals vermeld in
de aanvraag.
Wanneer de gemeente per brief de toewijzing van een plaats bekend gemaakt heeft, beschikt de
postulant over een termijn van 15 dagen om zijn standplaats in te nemen; eens deze termijn
verstreken, zal de aanvraag als geannuleerd beschouwd worden.
Elke persoon, bevoegd om een ambulante activiteit uit te oefenen zoals vermeld onder artikel
3 en die een verandering kent van titularis voor het dagelijks beheer of een adresverandering of
een verandering van de inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, moet binnen de
15 dagen bij een ter post aangetekende brief de gemeente hiervan op de hoogte brengen.
4/2 – Uitbreiding van plaatsen, mutatieaanvragen, aanvragen tot verandering van handel
of van reclassering ten gevolge van een administratieve afschaffing van plaatsen
toegekend per abonnement op de markten van de gemeente.
De voornoemde aanvragen zullen op dezelfde manier behandeld worden als de plaatsaanvragen
per abonnement.
4/3 – Voorrangsorde.
In geval van een vacante plaats, zullen de aanvragen in volgende prioritaire volgorde behandeld
worden:
- reclassering ten gevolge van administratieve afschaffing van een plaats;
- uitbreiding;
- verandering van standplaats (mutatie);
- externe kandidaten;
4/4 – Geldigheid van de aanvragen
De kandidaturen blijven geldig zolang er niet wordt aan voldaan of ze niet ingetrokken worden,
onder de uitsluitende voorwaarde dat zij schriftelijk bevestigd worden door de kandidaat voor
de verjaardagsdatum van de aanvraag tot standplaats.
Het register van standplaatsaanvragen zal dus geraadpleegd worden over de 365 dagen
vooropgaande de raadpleging voor de toewijzing van vrijgekomen standplaatsen.

Alle aanvragen zoals vermeld en waaraan niet voldaan werd, zullen, bij toepassing van wat
hiervoor beschreven werd, vervallen en zullen dienen hernieuwd te worden indien de postulant
dit wenst.
4/5 – Toewijzing van plaatsen aan gelegenheidshandelaars.
5% van de standsplaatsen op de markt dient beschikbaar gehouden te worden voor
gelegenheidshandelaars.
Deze kunnen zich aanbieden op de uren zoals hernomen in artikel 2 voor het plaatsen van
gelegenheidshandelaars; zij kunnen dan een plaats bekomen binnen die grenzen van de
beschikbare plaatsen of eventueel op de plaats van een geabonneerde handelaar en niet bezet
wordt binnen de reglementaire tijd en rekening houdend met het door de aanvrager uitgeoefend
beroep en met de omringende handelszaken van de beschikbare toe te wijzen plaats.
De bezetting van de beschikbare plaatsen zal gebeuren volgens de chronologische volgorde van
aankomst.
In geval van betwisting tussen twee of meerdere handelaren, en als het onmogelijk is om uit te
maken wie als eerste toekwam, zal er overgegaan worden tot loting.
Met inachtneming van het voorgaande en in geval van weigering van een toegewezen
standplaats aan postulant, wordt zijn chronologische rangorde van aankomst automatisch
teruggebracht naar de laatste plaats.
4/6 – Rechtvaardiging van de hoedanigheid van ambulante handelaar – identificatie.
De postulanten voor een standplaats, zowel per abonnement als per gelegenheid, dienen hun
geldige handelsdocumenten aan de gemeente of aan haar afgevaardigde te tonen.
Elke persoon die op een openbare markt een ambulante handel uitoefent moet op een goed
zichtbare wijze een identificatieplaat aanbrengen op zijn stand of zijn voertuig, met vermelding
van:
1° hetzij de naam en de voornaam van de persoon die voor eigen rekening een activiteit
uitoefent of voor rekening van dewelke of in dienst van dewelke de activiteit wordt uitgeoefend;
hetzij de naam en de voornaam van de persoon die de dagelijkse verantwoordelijkheid draagt
van de rechtspersoon of voor rekening van dewelke of in dienst van dewelke de activiteit
uitgeoefend wordt;
2° de handelsvorm van de onderneming en/of zijn handelsbenaming;
3° volgens het geval, de gemeente waar de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel van de
onderneming zich bevindt en in geval de zetel niet gevestigd is in België, het land en de
gemeente waar hij gevestigd is;
4° het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen of de identificatie die
ermee overeenkomt indien de onderneming in het buitenland gevestigd is.
4/7 – Niemand mag een om het even welke standplaats innemen op de markt zonder
voorafgaandelijke toestemming van de gemeente of van haar afgevaardigde.

Hiervoor ontvangt de persoon aan wie een plaats is toegewezen van de gemeente of de
concessiehouder een document waarin zijn identiteit, de aard van de producten of diensten die
hij mag verkopen, de plaats, datum en de duur van de verkoop vermeld zijn.
4/8 – Aantal standplaatsen
Een standwerker zal maximum over 2 standplaatsen mogen beschikken op dezelfde markt om
er zijn handel uit te oefenen, onder voorbehoud dat alle andere aanvragen konden ingelost
worden.
4/9 – Schorsing van het abonnement


Door de titularis

De houder van een abonnement kan dit opschorten wanneer hij in de onmogelijkheid verkeert
zijn activiteit uit te oefenen voor een te voorziene periode van minstens één maand:
- wegens ziekte of ongeval gestaafd door een medisch attest;
- in geval van duidelijk aangetoonde overmacht;
- de schorsing vangt aan op de dag dat de gemeente geïnformeerd wordt van de
arbeidsongeschiktheid en eindigt ten laatste vijf dagen na de mededeling van hervatting van de
activiteiten en in ieder geval op het einde van twaalf maanden opeenvolgende afwezigheden;
- de schorsing van het abonnement houdt in dat de voorwaarden voor het houden van de
standplaats door de ambulante handelaar en de betaling van zijn standgeld eveneens zullen
geschorst worden, evenals de inning ervan door de gemeente;
- de schorsingsaanvragen zullen gebeuren hetzij met per aangetekende brief met
ontvangstbewijs, hetzij per brief afgegeven tegen ontvangstbewijs en vergezeld van de nodige
stukken ofwel op duurzame drager.



Door de Gemeente
De Gemeente kan het abonnement van de houder schorsen of intrekken in geval van
niet-betaling van retributies, agressief gedrag op de markt, niet naleven van de
marktregels. Deze beslissing wordt aan de houder meegedeeld per aangetekende brief
met ontvangstbevestiging of op duurzame drager.

Artikel 5: Houden van de standplaatsen
5/1 – De standplaatsen kunnen bezet worden door de personen gemachtigd om op de
openbare markten te werken, volgens de voorschriften van de wetsbepalingen.
De geabonneerde handelaars worden verplicht hun standplaatsen in te nemen volgens de
uurroosters voorzien in bijlagen.
Daarna mag de plaatser de niet bezette standplaatsen ter beschikking stellen van
de gelegenheidshandelaars volgens de bepalingen van artikel 4/5.
5/2 – In geen enkel geval mag de titularis van een standplaats zichzelf beschouwen als
eigenaar.

Het is hem verboden onder te verhuren of zijn plaats geheel of gedeeltelijk uit te lenen en er
een andere handel te drijven dan deze waarvoor de standplaats hem toegekend werd, hetzij per
abonnement, hetzij ten tijdelijke titel.
In geval van overtreding van deze bepaling zal de standplaats afgenomen worden aan zijn
titularis, zonder afbreuk te doen aan eventuele gerechtelijke vervolgingen.
Enkel de demonstrateur die een abonnement hebben bekomen voor een standplaats, kunnen hun
tijdelijk beschikkingsrecht onderverhuren aan een andere demonstrateur, hetzij direct, hetzij
indirect via een vereniging die voldoet aan volgende voorwaarden:
a) de vereniging telt uitsluitend demonstrateurs;
b) de aansluiting bij de vereniging is vrij voor alle demonstrateurs die dit wensen;
De demonstrateur die direct zijn standplaats heeft onderverhuurd aan een andere demonstrateur
moet aan de gemeente de lijst meedelen van de demonstrateurs aan wie hij zijn standplaats heeft
onderverhuurd.
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger liggen dan het deel van de abonnementsprijs dat
overeenkomt met de duur van de onderverhuring.
5/3 – Afstand van een standplaats is toegestaan onder volgende voorwaarden:
- wanneer de titularis ophoudt zijn activiteiten als ambulante handelaar uit te oefenen in
hoedanigheid van natuurlijke persoon of bij overlijden of wanneer de rechtspersoon zijn
ambulante activiteit stopzet;
- voor zover de concessiehouder titularis is van de patronale toelating tot het uitoefenen van de
ambulante handel en dat hij dezelfde activiteit uitoefent als de cedent tenzij de gemeente een
specialiteitswijziging toesloot;
- voor zover de afstanddoener of zijn rechthebbenden in geval van overlijden zijn overgegaan
tot de schrapping van zijn ambulante activiteit bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen.
Bij afwijking van het cedent is de afstand van standplaats toegelaten tussen echtgenoten bij hun
feitelijke scheiding of scheiding van tafel en bed of bij hun echtscheiding evenals voor wettelijk
samenwonenden, voor zover de concessiehouder titularis is van de patronale toelating tot het
uitoefenen van de ambulante handel en dat hij de activiteit van de cedant verderzet;
Met inachtneming van de voorschriften van artikel 4/8 van onderhavig reglement, dat het recht
van een standhouder beperkt tot het gebruik van maximum 2 standplaatsen op dezelfde markt
om dezelfde handel uit te oefenen, onder voorbehoud dat er aan alle andere individuele
aanvragen voldaan werd.
Het geheel der documenten dat de scheiding van goederen bevestigt onder de voormelde
voorwaarden en de toelating tot het uitoefenen van de ambulante handel zullen voorgelegd
worden voorafgaandelijk de inname van de standplaats.
5/4 – De afwezige geabonneerde titularis waarvan de plaats toegekend werd volgens de
bepalingen van artikel 4/5 aan een gelegenheidshandelaar kan onder geen enkel beding
een korting bekomen op de betaalde prijs voor het abonnement.

Wanneer de abonnee gedurende meer dan 4 weken de hem toegekende standplaats niet bezet,
kan het College, op voorstel van de afgevaardigde, de ontbinding van het abonnement zonder
vergoeding uitspreken, na ingebrekestelling.
5/6 – De plaatsen worden uitgedrukt in lopende meter met een diepte van 2 tot 4 meter,
volgens het innemingsplan eigen aan elke markt.
De afstand tussen handelaars geplaatst op parallelle rijen dient conform te zijn aan de eisen van
de veiligheidsdiensten.
5/7 – Duur van de abonnementen
De abonnementen worden toegekend voor de duur van één jaar.
Op vervaldatum worden zij stilzwijgend verlengd, zonder afbreuk te doen aan de
mogelijkheden voor hun titularis om ze op te schorten of op te zeggen overeenkomstig huidig
reglement.
De geabonneerde handelaars genieten van dezelfde plaats; zij moeten dan wel regelmatig
bezetten overeenkomstig de voorwaarden bepaald in huidig reglement.
5/8 – Ontslagen – Definitieve opheffing van standplaatsen door het Gemeentebestuur
De titularis van een abonnement kan er afstand van doen:
- op zijn vervaldag, mits een opzegperiode van minstens dertig dagen;
- bij het beëindigen van zijn activiteiten als ambulante handelaar, mits een opzegperiode van
minstens dertig dagen;
- als een natuurlijke persoon, titularis van het abonnement of na wie een rechtspersoon titularis
is, definitief ongeschikt is voor het uitoefenen van zijn activiteit, voor redenen van ziekte of
van invaliditeit, gestaafd door een medisch attest en zonder vooropzeg;
- in geval van overmacht, behoorlijk aangetoond en zonder vooropzeg;
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die zijn activiteit uitoefent voor eigen rekening
kunnen, bij overlijden, het abonnement, waarvan hij titularis was, zonder vooropzeg opzeggen.
De aanvragen tot opzegging van het abonnement dienen betekend te worden bij een ter post
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, hetzij eigenhandig overhandigd tegen
ontvangstbewijs, hetzij op duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
In geval van definitieve afschaffing van een markt of van een deel van de standplaatsen, zal er
een vooropzeg van 12 maanden gegeven worden aan de titularissen van standplaatsen.
In geval van absolute noodzaak is deze termijn niet van toepassing.

Artikel 6 : Innemingsplan van de markt

Het innemingsplan van de markt word vastgelegd door het College van Burgemeester en
Schepenen; dat het plan te allen tijde kan wijzigen, met inachtname van het behoud van
eenzelfde oppervlakte teneinde alle standwerkers van de markt te kunnen ontvangen.
In geval van onmogelijkheid kunnen de standhouders die tijdelijk of definitief geen standplaats
bekomen geen aanspraak maken op enige vergoeding.
De handelaars zullen de plaatsen die hen toegewezen worden, eerbiedigen evenals het vrije
verkeer van de klanten binnen de rijen. Geïnteresseerden zullen kennis kunnen nemen van het
plan van de markt op de gemeentelijke dienst Middenstand en Stadsanimatie en dit tijdens de
kantooruren.

Artikel 7 : Presentatie van de kramen – Hygiëne en eerlijkheid van de verkoop –
Veiligheid van de installaties
7/1 – Presentatie van de kramen
De handelaars die hun activiteit niet uitoefenen in winkelwagens zijn ertoe gehouden gebruik
te maken van de kramen waarvan het model goedgekeurd werd door de gemeente en dit
teneinde een bepaalde uniformiteit over het geheel van de markt te behouden.
Het College kan bepaalde zones van de markt voorbehouden aan de verkoop van specifieke
producten.
De kramen mogen de grens bepaald door de gemeente of haar vertegenwoordiger niet
overschrijden.
De verkoop op kartonnen dozen of andere is niet toegelaten; de textielhandelaars en handelaars
van kledij in het bijzonder zullen ervoor zorgen hun koopwaar op een passende wijze op hangers
of behoorlijk geordend op hun kraam aan te bieden.
De handelaars van groenten en fruit zullen erover waken hun lege dozen en kratten te
verstoppen onder hun kraam en deze af te dekken met een zeil of een groen tapijt.
7/2 – Hygiëne en eerlijkheid van de verkoop
De handelingen van verkoop en aanbieding kunnen alléén plaats hebben op de markten en
binnen het uurrooster opgesteld voor elk van hen.
De handelaar aan wie een standplaats werd toegewezen kan enkel de goederen verkopen
waarvoor hij de toelating heeft gekregen bij de aanwijzing van zijn standplaats.
Het is verboden op welke manier dan ook inbreuken te plegen op de hygiënische normen en de
houdbaarheid van de vervoerde eetwaren, die uitgestald worden voor de verkoop, die te koop
aangeboden worden of die verkocht worden.
De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om de bezoedeling ervan te voorkomen en
om hun bewaring te waarborgen.

De exposanten zullen alle hygiëne normen, eigen aan hun ambacht, in acht nemen en zullen
voor zichzelf de regels van een vlekkeloze netheid toepassen.
Het is uitdrukkelijk verboden om op een of andere wijze voedingswaren van dierkundige
oorsprong te onttrekken aan de controle van de ambtenaren of de bevoegde agenten gelast met
de controle op de houdbaarheid van deze producten, hun transport, hun verhandeling of hun
verkoop.
Het is verboden om op de bodem van zakken, kratten, manden, enz… verbruiksproducten van
mindere kwaliteit te plaatsen dan deze die zich bovenaan bevinden en tentoongesteld aan de
cliënteel, met de bedoeling deze te bedriegen.
Het is verboden om bedorven, vervalste of schadelijke verbruiksgoederen tentoon te stellen of
te verkopen, de verkoop van tweedehands goederen of goederen versleten door gebruik te
verkopen op de gemeentelijke markten.
Het College kan de lijst van de toegelaten producten aanpassen.
Volgende producten zijn verboden:
- farmaceutische producten en drugs
- wapens en munitie
- medische apparaten en elk product vatbaar tot wijziging van de gezondheidstoestand, juwelen,
metalen en edelstenen, parels, en producten gefabriceerd vanaf deze materialen, behalve
antikwiteiten en culturele manifestaties en promotionele aard.
Bovendien is de verspreiding verboden, door middel van tentoonstelling, verkoop van boeken,
audiovisuele dragers of eender welk ander middel dan de genoemde, van ideeën tegenstrijdig
met de goede zeden, van ideeën die het nazisme, het terrorisme, het fanatisme rechtvaardigen
of van elke andere ideologie tegenstrijdig aan de Europese Conventie ter vrijwaring van de
Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden of van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.
7/3 – Veiligheid van de installaties
Het elektrische aansluitingsmaterieel dient conform aan de wet te zijn.
Elke handelaar die wenst aangesloten te worden op de elektriciteit dient hiervoor een
vergoeding te betalen volgens het tarief vastgesteld door het College van Burgemeester en
Schepenen.
Het is verboden zich aan te sluiten op de elektrische installatie van andere handelaars, die op
hun beurt aangesloten zijn op het verdeelpunt voor elektriciteit. Het is dus verboden elektriciteit
af te staan.
De kraampjes op de verkooppunten aangesloten op gas en/of elektriciteit, zullen minstens
éénmaal per jaar gecontroleerd worden door een instelling erkend door de FOD Economische
Zaken, voor dit type controles.

De controleverslagen opgesteld door het erkende instelling worden ter beschikking gehouden
van de Burgemeester, de lokale politie, de gemeentelijke dienst voor Veiligheid en Hygiëne of
van de gewestelijke Brandweerdienst, die er aanstonds en op simpele aanvraag kennis kunnen
van nemen.
Een polyvalente poederblusser van 6 kg of een CO2 blusser van 5 kg en “BENOR-ANPI”
gekeurd zal in ieder kraam dat gebruik maakt van kooktoestellen zoals frituurpan, braadtoestel,
hotdog toestellen, toestellen voor oliebollen, … geïnstalleerd worden
Dit brandblusapparaat zal minstens éénmaal per jaar nagekeken worden door een hiervoor
bevoegde persoon.

Artikel 8 : Netheid van de standplaatsen
Na de markt, moeten de handelaars verplicht al hun afval meenemen. Geen goederenafval,
container of verpakking of afval mag achtergelaten worden.
De handelaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de netheid van zijn standplaats.
Het is verboden om eender welk afval afkomstig van andere plaatsen te deponeren.
De handelaars die eetwaren aanbieden om al dan niet ter plaatse te nuttigen, zullen een
prullenbak ter beschikking stellen van hun klanten om er verpakkingspapier en afval in te
deponeren.

Artikel 9 : Stationering van de voertuigen
Met uitzondering van de voertuigen bestemd voor de verkoop en voor zover ze conform zijn
aan de geldende regels, mag er zich geen enkel voertuig op de marktplaats bevinden gedurende
de verkoopperiode.
De voertuigen die goederen aanbrengen zullen verzet worden buiten de plaats van de markt en
parkeren met inachtname van de wettelijke parkeerregels.

Artikel 10 : Betaling van het standrecht
Elke marktkramer, rechthebbende op een standplaats op de openbare markt is ertoe gehouden
het door het retributiereglement bepaald standgeld te betalen door storting op het
rekeningnummer van het Gemeentebestuur of van hand tot hand aan haar vertegenwoordiger.
De inning van het standgeld voor de gewone plaatsen toegekend aan toevallige handelaars met
inbegrip van demonstrateurs onderhuurders, gebeurt op elke marktdag, de betaling van de
abonnementen gebeurt per overschrijving op de rekening van de gemeente en van tevoren: vóór
de eerste marktdag van de maand voor de volledige maand.

De standgelden zijn betaalbaar vanaf de bezetting van de standplaats, zij zijn niet vatbaar voor
enige vermindering noch teruggave voor welke reden dan ook en in het bijzonder in geval van
toewijzing aan een gelegenheidshandelaar van een niet binnen de reglementaire tijd bezette
plaats van een abonnee.
Voor elke hand tot hand betaling dient de gemeente of zijn afgevaardigde de voorziene kwijting
te overhandigen.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid – Verzekering
De toelating om goederen of allerhande voorwerpen te stapelen op en tijdens de markt behelst
in geen geval de bewaring en het behouden ervan.
De betaling van het standgeld houdt niet in dat het Gemeentebestuur verplicht wordt hiervoor
een speciale bewakingsdienst in te richten.
De handelaar is verantwoordelijk ten opzichte van het Gemeentebestuur voor de schade door
hem toegebracht of tengevolge van zijn nalatigheid of die van zijn personeel aan de voetpaden,
bomen, banken, fonteinen of andere openbare voorzieningen die zich op de standplaats of in de
onmiddellijke omgeving bevinden.
De daders van vernielingen, van welke aard ook, stellen zich bloot aan wettelijke vervolgingen.
De ambulante handelaars dienen de nodige verzekeringspolissen af te sluiten om hun
burgerlijke aansprakelijkeheid en dat van hun personeel te dekken en ook herstelling van schade
tengevolge van een werkongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk te dekken.
Elke overtreding aan deze bepaling brengt de verantwoordelijkheid van de handelaar mee voor
elke schade toegebracht aan de inrichtingen van de gemeente.
De handelaar is eveneens persoonlijk verantwoordelijk voor elke schade toegebracht aan derden
tengevolge van het gebruik of de verplaatsing van materieel van de gemeente door hem of door
zijn personeel en voor de gevolgen die eruit voortvloeien.
Hij dient de nodige verzekeringspolissen af te sluiten om zijn verantwoordelijkheid te dekken.

Artikel 12 : Beperkende maatregelen
Het is de handelaars verboden:



om binnen de kramen zijlen of schermen van welke aard ook, aan te brengen die het
zicht op de omliggende kramen belemmert;
om vooraan de kramen goederen te plaatsen die de kledij van de voorbijgangers kunnen
besmeuren;







om de kramen in de lengte of in de breedte uit te breiden door toevoeging van
verlengsels;
om haken in de grond te slaan;
om de delen van de markt bedoeld voor het verkeer te versperren door goederen of
materieel;
om zich in zijn delen op te houden om klanten te ronselen;
om dekzeilen te hebben die minder dan 2,20 m. hoog zijn (vanaf de grond).

Artikel 13 : Ordehandhaving van de openbare veiligheid
Het is verboden om inbreuken te plegen op de vrijheid van verkoop of om de orde op een of
andere manier te verstoren.
Het is de handelaars of hun aangestelden eveneens verboden om personen uit te schelden of te
mishandelen met betrekking tot hun offerten of voor elke andere oorzaak.
Hetzelfde verbod geldt voor het publiek, ten overstaan van de handelaars om hun koopwaar of
vraagprijs ervan.
Zij die inbreuken plegen op een of andere van deze beschikkingen kunnen van de markt
verwijderd worden.
Elke agent die een overtreder verwijderd, is gehouden hiervan verslag te brengen aan het
Gemeentebestuur.

Artikel 14 : Beslechting van meningsverschillen
Elk meningsverschil tussen een handelaar en de afgevaardigde dient aan de bevoegde
gemeentelijke dienst voorgelegd te worden die het zal voorleggen aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
Elk meningsverschil tussen handelaars onderling of tussen handelaars en kopers dient
onmiddellijk ter kennis gebracht te worden van de aangestelde van de gemeente en van de
politiediensten die partijen verhoren, ze indien nodig zullen verzoenen en indien niet, ze naar
de bevoegde gemeentelijke dienst zal doorverwijzen.

Artikel 15 : Dringende maatregelen
Er wordt herhaald dat de geabonneerde ambulante handelaars voor elke van de markten het
abonnement per maand en op voorhand dienen te voldoen.
Zonder afbreuk te doen aan vervolgingen of aan elke andere procedure is het de aangestelde
van de gemeente toegelaten, onder voorbehoud om de verantwoordelijke van de politiedienst

aanwezig op de markt op te vorderen, om vanaf de derde week van de markt de handelaar te
verbieden om uit te pakken op de openbare markt in geval van niet betaling van de standplaats
en dit zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, vermits het openbare karakter van de
reglementaire beschikkingen voldoende is.
Dit verbod om uit te pakken blijft gehandhaafd zolang de achterstallige standgelden niet
volledig vereffend zijn.
Elke standplaats kan rechtsgeldig en zonder vergoeding ontnomen worden aan de abonné die,
zonder geldige reden, gedurende vier opeenvolgende marktdagen afwezig is.
Nochtans zal de abonné, ingeval van verlengde afwezigheid voor belangrijke of dwingende
redenen, onmiddellijk en schriftelijk de aangestelde van de gemeente verwittigen, met redenen
omkleed en indien mogelijk met vermelding van de duur van afwezigheid.
Het abonnement zal dus ontnomen worden aan de ambulante marktkramer die meer dan vier
opeenvolgende weken ongeldig afwezig is.
Onafhankelijk van deze oorzaak, kan de uitsluiting op de markt om volgende redenen
uitgesproken worden:











onregelmatig bekomen van een standplaats;
regelmatige overtreding van huidig reglement;
weigering van de handelaar om de herstelling van schade die hij zou toegebracht hebben
op zijn kosten te laten herstellen;
het niet op voorhand betalen van de prijs van de standplaats;
onregelmatige aanwezigheid op de markten;
dader van een schandaal of een ruzie op de markt;
niet conforme presentatie van de kramen;
gebrek aan schoonmaak of het ter plaatse achterlaten van kartons, kratten, verpakkingen
van allerlei aard, leeggoed of elk ander soort afval;
niet naleven van de hygiënenormen;
niet naleven van de bevelen van de politiediensten, van de gemeentelijke ambtenaren of
van de aangestelde van de gemeente.

Artikel 16 : Administratieve boeten
Op markten, moeten handelaren het Algemene Politiereglement naleven. Anders kunnen zij
boetes krijgen opgelegd uitgesproken door de Sanctionerende Ambtenaar.

Artikel 17
De gevallen die niet voorzien zijn in huidig reglement zullen beslecht worden door de bevoegde
gemeentelijke autoriteit, binnen de wettelijke bepaling.

Hoofdstuk 2. Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de
openbare markten
De plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit kan plaatsvinden zijn niet op
voorhand bepaald.

Artikel 18: Toepassingsgebied
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 hiervoor een
voorafgaande toelating aan te vragen bij de gemeente.

Artikel 19: Voorafgaandelijke toelating
1.- Aanvraag toelating
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 4 moet voldaan zijn aan de
voorwaarden vermeld in artikel 3 en dient men te beschikken over een toelating. Deze
machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te
worden bij de gemeente.

2.- Beslissing machtiging
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een toelating met daarin vermeld




de aard van de producten of diensten die hij mag verkopen
de plaats
de datum en duur van de verkoop

De gevraagde toelating kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande
redenen :





redenen van openbare orde
redenen van volksgezondheid
bescherming van de consument
in gevaar brengen van het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in haar kennisgeving van de negatieve beslissing
aan de aanvrager en zal tevens verwijzen naar rechtsmiddelen inzake beroep.

Artikel 20 : Voorwaarden inzake toewijzing bezetting standplaatsen

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. artikel 3) en bezetten van
de standplaatsen op de openbare markt (cf. artikel 4) kunnen standplaatsen op het openbaar
domein verkrijgen en bezetten.

Artikel 21 : Toewijzingsregels losse standplaatsen
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van de 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 22 : Toewijzingsregels per abonnement
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra). Voorwaarden inzake
melding van vacature (cf. artikel 4/1 van huidig reglement) zijn niet van toepassing.

Artikel 23 : Identificatievereiste bij het uitoefenen van ambulante activiteiten
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 een kraam of een
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 :
1. 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
dagelijkse beheer binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in
wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
2. de firmanaam en/of haar commerciële benaming
3. al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of haar
exploitatiezetel; 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 de identificatie
die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

Artikel 24 : Bevoegdheid van de plaatser

De marktleider is bevoegd om documenten die de toelating en identiteit van de personen die
een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren.

Artikel 25 : Mededeling van het reglement aan de Minister van Middenstand
Overeenkomstig artikel 10, par. 2, van de wet van 25 juni 1993, werd op 4 juli 2016 een ontwerp
van huidig reglement overgemaakt aan de Minister van Middenstand.
Zonder opmerkingen binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de volgende dag
van verzending van het ontwerp van het reglement en rekening houdend met de ontvangst van
een bericht van conformiteit op … overeenkomstig de wet, wordt huidig reglement definitief
goedgekeurd.
De Gemeenteraad zal huidig reglement overmaken aan de Minister van Middenstand, binnen
de maand na zijn goedkeuring.

Artikel 26 : Bekendmaking en inwerkingtreding van huidig reglement
Huidig reglement zal bekendgemaakt en uitgehangen worden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Huidig reglement wordt aan de Toezichthoudende overheid overgemaakt en zal van kracht
worden nadat het gepubliceerd werd krachtens de bepalingen van de Nieuwe gemeentewet.

Elk ander administratief reglement houdende organisatie van ambulante activiteiten op
openbare markten en domein wordt opgeheven.

Bijlagen

Bijlage I
Lijst van de openbaren markten
Wekelijks openbare markt : Koningin Paolaplein – vrijdag van 14u tot 19u

Bijlage II
Regeling van de markt op de Koningin Paolaplein
De Charter van de Duurzame Markt maakt deel uit en vormt een bijlage aan huidig reglement
voor wat de wekelijkse markt betreft.
Plaats en uurooster

Plaats: Koningin Paolaplein
Dag en uren: vrijdag van 14u tot 19u
Verkrijgbare produkten
Enkel deze die toegestaan zijn door de Charter
De standplaatsen
Totaal aantal: 15
Aantal abonnementen: 14
Aantal losse: 1
Diepte van de plaatsen : max. 3,5 m
Retributie
Prijs per verkoopsmeter: 3€/dag (abonnement) – 5€/dag (losse)
Forfaitaire bedrag verbruik : 2 €/dag (grote consumptie) – 1 €/dag (kleine consumptie)
Planning van de markt
Aankomst van geabonneerde ambulante handelaars:
Plaatsing van gelegenheidshandelaars:
Opening van de verkoop aan het publiek:
Vertrek van de voertuigen niet nodig voor de verkoop:
Sluiting van de verkoop aan het publiek:
Vertrek van de ambulante handelaars:

13 uur
13 uur 30
14 uur
14 uur
20 uur
tussen 20 uur en 20 uur 30.

De geabonneerde handelaars moeten hun standplaats nemen vóór 13 uur 30
Nadien is het de aangestelde toegelaten over de niet bezette standplaatsen te beschikken en deze
toe te wijzen aan gelegenheidsmarktkramers (losse).
De handelaars mogen de markt niet verlaten voor het officiële einde van de markt; een afwijking
kan toegestaan worden in geval van buitengewone omstandigheden.

