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Punt A.12:  Intrekking van de beslissing van de gemeenteraad van 31 augustus 2009 tot 

goedkeuring van het reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de 

openbare markt en het openbaar domein in Zoersel en goedkeuring van het reglement betreffende 

de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein in Zoersel 

De gemeenteraad; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 

kermisactiviteiten, zoals gewijzigd bij wet van 4 juli  2005 en de wet van 20 juli 2006, meer bepaald 

de artikelen 8 tot en met 10; 

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie 

van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2009 tot goedkeuring van het gemeentelijk 

reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar 

domein in Zoersel; 

Gelet op de adviezen van de FOD Economie van 15 december 2009 en 1 februari 2010; 

Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante 

activiteiten op de openbare markten wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: De beslissing van de gemeenteraad van 31augustus 2009 tot goedkeuring van een 

gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt en 

het openbaar domein in Zoersel  wordt ingetrokken. 

Artikel 2: Het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de 

openbare markt en het openbaar domein in Zoersel dat hierna volgt, wordt goedgekeurd. 

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN 

OP DE OPENBARE MARKT EN HET OPENBAAR DOMEIN IN ZOERSEL 

Artikel 1: Gegevens van de openbare markt 

1.1. Het college van burgemeester en schepenen richt op het openbaar domein maandelijks een 

openbare markt in. 

Dag: de eerste dinsdag van de maand. De markten die op een feestdag vallen, worden op die dag zelf 

gehouden, tenzij het college van burgemeester en schepenen, na advies van de marktcommissie, 

anders beslist. 

Plaats: De markt wordt gehouden in de Kerkstraat en de Voorne, tussen de Pastorijstraat en de 

Kortestraat 

Uur: van 8 uur tot 12.30 uur 

Specialisatie: de markt heeft geen specialisatie. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor 

de vaste standplaatsen, na advies van de marktcommissie, quota op voor de producten en diensten. 

Plan van de standplaatsen: zie bijlage.  

1.2. De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe 

om de markt in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college zal voor elke standplaats de ligging, 

de grootte en het gebruik bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de quota vermeld in art. 1.1. 



Artikel 2: Voorwaarden inzake toewijzing van de standplaatsen 

2.1. Een standplaats op de markt kan enkel worden toegewezen 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”. 

De standplaatsen kunnen occasioneel toegewezen worden aan de verantwoordelijken van 

verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van het 

voornoemde KB van 24 september 2006. 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen, is het aantal plaatsen per onderneming beperkt 

tot twee. 

2.2 De standplaatsen bestaan uit één of meerdere kavels. Een kavel is één meter breed. Er moet steeds 

een vrije ruimte van drie meter tussen de luifels gerespecteerd worden. In deze ruimte mag niets 

geplaatst of gehangen worden.  

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, na advies van de marktcommissie te hebben 

ingewonnen,  het aantal kavels waarvoor een abonnement kan worden bekomen, het aantal kavels 

waarvoor geen abonnement kan worden bekomen en ook het aantal kavels dat wordt gereserveerd 

voor standwerkers. 

2.3. Wordt beschouwd als standwerker, de ambulante handelaar van wie de activiteit uitsluitend 

bestaat uit de verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit 

aanprijst en/of het gebruik uitlegt door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een 

betere bekendheid bij het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten. 

2.4. De standplaatsen dienen ingenomen te worden vanaf 8 uur tot 12.30 uur.  

De vaste marktkramers moeten aanwezig zijn om 8 uur.  

Het verkeer op de markt wordt afgesloten vanaf 6.30 uur. Vanaf dan kunnen de marktkramers hun 

plaatsen innemen. 

2.5 Standplaatshouders met een abonnement die niet om 8 uur aanwezig zijn, verliezen die betreffende 

marktdag hun standplaats ten voordele van de losse verkopers. Zij  kunnen eventueel achteraan de 

markt aansluiten. 

2.6. Na het beëindigen van de markt om 12.30 uur moet iedere standplaatshouder zo snel mogelijk de 

markt ontruimen. Uiterlijk om 14 uur moeten alle verkoopinrichtingen van het terrein verwijderd zijn. 

Artikel 3: Verhouding abonnementen - losse plaatsen 

3.1 De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen 

-per abonnement (maximum 90% van het totaal aantal standplaatsen) 

of 

-per loting (voor de standplaatsen die niet per abonnement kunnen  worden verkregen) 

Artikel 4: Toewijzingsregels losse plaatsen 

De aanvragen waarvoor geen abonnement kan worden uitgereikt, worden toegewezen door loting. 

Om in aanmerking hiervoor te komen, moet men zich op voorhand melden bij de gemachtigde. De 

loting heeft plaats om 8.15 uur op de hoek van de Kerkstraat en de Krekelenberg. 

Artikel 5: Toewijzingsregels per abonnement 
5.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement 

Het aantal standplaatsen waarvoor een abonnement kan worden verkregen, mag niet hoger zijn dan 

90% van het totaal aantal standplaatsen. 

De openverklaring van de standplaats wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Zoersel 

(www.zoersel.be) en uitgehangen op de markt. De termijn van de indiening van de aanvraag voor de 

openstaande standplaats is twee maanden.  

De kandidaturen kunnen bij het college van burgemeester en schepenen ingediend worden na een 

melding van een vacature of op elk ander tijdstip. 

De kandidaturen kunnen ingediend worden 

-hetzij bij neerlegging van een brief tegen ontvangstmelding 

-hetzij per post met een aangetekend schrijven met ontvangstmelding 

-hetzij op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs. 



De kandidaturen moeten ingediend worden binnen de termijn die in de kennisgeving van de vacature 

is voorzien.  

De kandidatuur moet volgende gegevens bevatten: 

- soort van producten die te koop worden aangeboden 

- een uittreksel van de Kruispuntbank 

- het aantal kavels waarover men wil beschikken 

- in voorkomend geval, de hoedanigheid van de standwerker  

5.2 Register van de kandidaturen 

De kandidaturen worden opgetekend in een register. Dit gebeurt in de volgorde van ontvangst, en 

zonder dat er stukken opengelaten of geschrapt worden. 

Dit register kan steeds geraadpleegd worden overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 

betreffende de openbaarheid van bestuur. 

De  kandidaturen worden in chronologische volgorde van inschrijving in aanmerking genomen. 

Elke kandidatuur vervalt na één jaar, of indien 

a. de toegekende standplaats niet wordt ingenomen, uiterlijk één maand na de kennisgeving van de 

toewijzing 

b. de kandidatuur niet jaarlijks wordt hernieuwd.  

c. de aanvrager zijn kandidatuur intrekt. 

5.3 Volgorde van toekenning van de standplaatsen 

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden, met het oog op de toekenning 

ervan, de kandidaturen in het register als volgt gerangschikt: 

1. rekening houdend met de eventuele specialisatie 

2. standwerkers voor zover ze de 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken  

3. volgens de kandidaturen bij voorrang aan volgende categorieën: 

a. personen die een standplaats vragen, aan wie de gemeente een marktopzeg heeft gegeven omwille 

van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen 

b. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen 

c. personen die een wijziging van hun standplaats vragen 

d. de externe kandidaten volgens chronologische volgorde van de aanvraag en wanneer deze gelijk is 

vervolgens via loting 

Binnen de verschillende categorieën van kandidaten worden de standplaatsen toegewezen volgens de 

chronologische volgorde van de aanvragen. Indien echter de standplaatsen gespecialiseerd zijn, komt 

de toewijzing tot stand, binnen iedere categorie, per specialisatie en binnen dezelfde specialisatie, per 

chronologische volgorde. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen die behoren tot dezelfde categorie (externe kandidaten 

uitgezonderd) en die in aanmerking komen voor de eventuele specialisatie, tezelfdertijd ingediend 

worden, wordt voorrang gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de 

gemeente heeft. Wanneer de anciënniteiten niet kunnen vergeleken worden, wordt de voorrang 

bepaald bij loting. 

5.4 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen  

De toewijzing van de standplaats wordt bekendgemaakt aan de aanvrager: 

-bij een per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 

-of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs 

-of bij elektronische post met ontvangstbewijs 

5.5 Ruilen van standplaatsen  

Bij het ruilen van vaste standplaatsen moeten de wettelijke modaliteiten gerespecteerd worden. 

Wanneer marktkramers hun vaste standplaats willen ruilen, moeten ze een kandidatuur voor een 

wijziging van een standplaats indienen. Deze kandidatuur wordt geregistreerd in het register van de 

kandidaturen. De betrokken marktkramers die een ruil voor ogen hebben, kunnen vooraf het 

kandidaturenregister raadplegen en de volgorde van hun eventuele kandidatuur in het register 

navragen 

Bij het ruilen van de standplaatsen moet deze ruil bekend worden gemaakt, zodat de andere kandidaten 

kunnen nagaan of de wettelijke volgorde van toewijzing door de gemeente gerespecteerd wordt. De te 

ruilen standplaatsen worden toegewezen volgens de categorieën van kandidaturen die het gemeentelijk 

reglement bij voorrang heeft vastgelegd in art. 5.3. Binnen elke groep, in voorkomend geval per 



specialisatie, wordt de standplaats toegewezen volgens de chronologische volgorde van de aanvraag. 

Bij gelijke datum wordt de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente vergeleken. Wanneer 

de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bij loting bepaald. Indien de geruilde 

standplaatsen dezelfde specialisatie betreffen, hoeft er daarbij geen afzonderlijke goedkeuring van de 

marktcommissie te zijn, daar de gemeente de standplaatsen moet toewijzen volgens de chronologische 

volgorde en bij dezelfde datum volgens loting. Indien de geruilde standplaatsen een andere 

specialisatie betreffen, worden deze vacante standplaatsen toegewezen aan de kandidaten die in 

aanmerking komen voor deze specialisatie, uiteraard volgens dezelfde bovenvermelde 

toewijzingsregels. Hier moet de marktcommissie wel de toelating geven om een andere specialisatie 

op de betrokken standplaats toe te laten. Enkel wanneer bij het ruilen van vaste standplaatsen de 

specialisatie verandert, moet het marktplan gewijzigd worden. 

5.6 Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement  

Het college van burgemeester en schepenen houdt een register bij waarin voor elke standplaats 

toegewezen per abonnement vermeld staat: 

a. de naam, voornaam een adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats 

werd toegekend 

b. in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats werd toegekend 

en het adres van haar maatschappelijke zetel 

c. het ondernemingsnummer 

d. de producten en/of diensten die te koop worden aangeboden 

e. in voorkomend geval, de hoedanigheid van de standwerker 

f. de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht 

g. indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit 

h. de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is  

i. desgevallend de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht 

In overeenstemming met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan 

dit register steeds geraadpleegd worden. 

Bij iedere wijziging aan de in dit register opgenomen vermeldingen, dient het gemeentebestuur 

hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. 

Artikel 6:  Duur van het abonnement  

Een abonnement wordt toegekend voor de duur van 12 maanden. Na verloop van deze termijn wordt 

het stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager van dit marktreglement (cfr. 

art. 7 en 8)  en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het college van burgemeester en 

schepenen in de gevallen bepaald in artikels 9 en 10. 

Artikel 7: opschorting van het abonnement 

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van 

tenminste één maand wanneer hij ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen door 

-ziekte of ongeval op grond van een medisch attest of 

-door overmacht die op een verantwoorde wijze kan worden aangetoond. 

De opschorting gaat in op de dag waarop de gemeente op de hoogte wordt gebracht 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 schorsing impliceert 

de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen. 

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

Artikel 8: Afstand van het abonnement 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement indien hij definitief ongeschikt 

is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in art. 7 van dit reglement. In dit geval 

is geen vooropzeg nodig. 

Op andere momenten geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Deze opzegtermijn geldt ook bij de 

vervaldag van het abonnement en bij stopzetting van ambulante activiteiten. 

De rechthebbende van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteiten uitoefent, kan 

bij zijn overlijden zonder vooropzegging afstand doen van het abonnement waarvan hij houder was. 

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend  

-ofwel bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 

-ofwel bij overhandiging tegen ontvangstbewijs 



-ofwel op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs. 

 Artikel 9: Schorsing en opzegging van een abonnement 

Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden 

in volgende gevallen: 

-bij niet of niet tijdig betaalde standplaatsvergoeding 

-bij afwezigheid gedurende drie opeenvolgende marktdagen zonder de marktleider vooraf of tijdens de 

eerste maand van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen  

-bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in 

artikel 12 van dit gemeentelijk reglement. 

-wanneer andere waren verkocht worden dan degene die vermeld staan op zijn abonnement. 

Indien de abonnementshouder of zijn plaatsvervanger zonder geldige reden de standplaats niet bezet, 

kan ze hem worden ontnomen zonder teruggave van het abonnementsgeld. Op advies van de 

marktcommissie kan het college van burgemeester en schepenen opschorting, uitstel of vrijstelling van 

betaling verlenen. 

Bij afwezigheid moet de reden opgegeven worden aan de gemachtigde. Het college van burgemeester 

en schepenen oordeelt over de geldigheid van de opgegeven reden en kan om nadere uitleg of bewijs 

vragen. 

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met 

ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. 

Artikel 10: Vooropzeg vanuit de gemeente 
Wanneer de markt of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven, geldt een termijn van 

vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement, van 1 jaar, tenzij uit absolute 

noodzaak. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per 

abonnement. 

Artikel 11: Seizoensgebonden ambulante activiteiten  

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. 

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger genoemde activiteiten worden 

geschorst gedurende de periode van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit kunnen 

deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen. 

Artikel 12: Inname standplaatsen (KB van 24 september 2006 art. 26) 

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door  

a. 1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van 

een ‘machtiging als werkgever’ aan wie een standplaats is toegewezen 

    2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats 

werd toegewezen, houder van een ‘machtiging als werkgever’ 

b. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, 

houder(s) van een ‘machtiging als werkgever’ voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor 

eigen rekening 

c. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen, houders van een ‘machtiging als werkgever’ voor de uitoefening van 

een ambulante activiteit voor eigen rekening 

d. de standwerker, houder van een ‘machtiging van werkgever’ aan wie het tijdelijke gebruiksrecht 

van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd 

KB van 24 september 2006, alsook aan de standwerker, houder van een ‘machtiging als aangestelde A 

en B’ voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan 

wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd 

e. de personen die beschikken over een ‘machtiging als aangestelde A’ of een ‘machtiging als 

aangestelde B’, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke 

persoon of rechtspersoon bedoeld in a. tot c. 

f. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter, binnen het kader van de acties 

bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, 

toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. 

Desgevallend kunnen zij die innemen buiten de aanwezigheid van deze. 



g. De personen opgesomd in a.2)  tot e. kunnen de standplaats 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 13: Overdracht van standplaatsen 
13.1 De overdracht van standplaatsen is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

a. wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet, 

of overlijdt, of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt 

de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante 

activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

b. en indien de overnemer houder is van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten 

als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzet op elke overgedragen standplaats, behalve 

indien de gemeente een wijziging van specialisatie toestaat. Een eventuele wijziging van specialisatie 

dient aangevraagd te worden bij aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen. 

13.2 In afwijking van 13.1 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 

toestand in 13.2 

-de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 13.b 

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. 

In geval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. 

Na overdracht mag het aantal standplaatsen per onderneming niet groter zijn dan 2 (zie art. 2.1 van het 

reglement). 

Artikel 14: Onderverhuur standwerkers  

De standwerkers die een abonnement voor standplaats hebben verkregen, 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, om. 

Al naargelang deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers aan wie het tijdelijke 

gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, mee. 

De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs voor de duur 

van de onderverhuring. 

Artikel 15: voorwaarden om een standplaats te mogen innemen 

Om een standplaats te mogen innemen, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn: 

a. een standgeld of abonnementsgeld betalen 

b. Markthandelaars die gebruik maken van gasinstallaties, elektrische vuren e.d. dienen in het bezit te 

zijn van een aangepast brandblusapparaat, type universeel poeder 6kg. De installaties en toestellen 

moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. 

c. Elke markthandelaar moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor derden afsluiten voor 

zijn exploitatie, met een voldoende dekking voor materiële schade en onbeperkte dekking voor 

lichamelijk letsel. Een document ter staving moet kunnen voorgelegd worden aan de 

marktverantwoordelijke. 

Artikel 16: Identificatievereisten bij het uitoefenen van ambulante activiteiten op de markt 
De markthandelaar die zijn activiteit voor eigen rekening uitoefent, of de rechtspersoon of zijn 

aangestelde die een ambulante activiteit op een openbare markt uitoefent, dient op een zichtbare plaats 

een identificatiebord te plaatsen met de onderstaande vermeldingen: 

a. naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijke persoon voor eigen rekening 

uitoefent, of naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich neemt 

b. de firmanaam en/of handelsbenaming 

c. de gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is. Indien de zetel van het 

bedrijf zich niet in België bevindt, land en gemeente waar deze is gesitueerd 



d. het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, of het identificatienummer dat 

dit vervangt wanneer het een buitenlands bedrijf betreft dat geen zetel in België heeft. 

Artikel 17: elektriciteit 
De elektriciteitsbedeling gebeurt door  

-aansluiting op de door de gemeente geplaatste stroomverdelingskasten en op de wijze door de wet 

bepaald 

-of mits toelating van het college van burgemeester en schepenen voor een stille (niet meer dan 80 

decibel) aangepaste energiebron, gemeten op één meter van het kraam. De gemeenteraad bepaalt het 

tarief en de wijze van betaling. 

Alle gebruikte materialen, onderdelen en installaties moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. 

Het gebruik van elektrische vuren voor verwarming is verboden. 

Het is verboden om elektriciteit af te nemen van particulieren. 

Artikel 18: geluid 

Het gebruik van geluidsinstallaties is verboden. Enkel de verkopers van audio-opnamen mogen zich 

van een geluidsinstallatie bedienen, op voorwaarde dat de geluidssterkte niet meer dan 80 decibel 

bedraagt, gemeten op één meter van het kraam. Bij overtreding kan de burgemeester of zijn 

afgevaardigde het recht op een standplaats schorsen of ontnemen. 

Artikel 19: vervoer op de markt 

19.1 Om de veiligheid te garanderen dienen bij het op - en afrijden van de markt de nadarhekken terug 

geplaatst te worden zodat de nodige signalisatie zichtbaar blijft. 

19.2 Vervoermiddelen mogen niet langer op de markt of in de wandelgangen blijven dan strikt 

noodzakelijk is voor het op- en afladen van de koopwaren. De voertuigen die niet als permanente 

verkoopsinrichting gebruikt worden, moeten van het marktterrein verwijderd zijn bij het aanvangsuur. 

De burgemeester kan hierop uitzonderingen toestaan. 

19.3 Behoudens toestemming van de burgemeester of zijn aangestelde, dient de markthandelaar zijn 

standplaats uit te baten tot het sluitingsuur. Hij mag slechts vanaf dat uur zijn kraam of wagen 

verplaatsen. Bij overtreding kan de burgemeester het recht op een standplaats schorsen of ontnemen. 

19.4 Behoudens toestemming van de burgemeester of zijn aangestelde, is het verboden om zich op de 

markt te begeven met een rijwiel, tenzij aan de hand, of motorvoertuig, uitgezonderd de voertuigen ten 

behoeve van minder validen waarmee niet sneller dan stapvoets kan worden gereden. 

Artikel 20: Afval 

20.1 De markthandelaar dient bij het beëindigen van de markt alle bedrijfsafval, afkomstig van of 

voortspruitend uit verhandelingen van koopwaar, die op de markt plaatsvonden, te verwijderen en mee 

te nemen.  

20.2 De kramen en wagens moeten altijd zo zijn ingericht dat er geen vloeistoffen op de grond lopen. 

Artikel 21: houding 

21.1 De markthandelaars gedragen zich steeds waardig. 

21.2 De markthandelaar dient zich achter zijn kraam te bevinden. Het is verboden om voorbijgangers 

op de markt tegemoet te gaan of aan te klampen om aanbiedingen te doen. 

21.3 Het bedelen van alle commerciële publiciteit vreemd aan de markt is op de markt verboden. 

Artikel 22: verkoop buiten de markt 

22.1 Koopwaren die bestemd zijn om op de markt te worden verkocht, mogen tijdens het vervoer van 

en naar de markt niet elders te koop worden aangeboden of verkocht. 

22.2 Tijdens de markturen is binnen een straal van 200 meter in de omliggende straten elke ambulante 

activiteit verboden.  

22.3 Elke handelsactiviteit betreffende de tot de markt bestemde waren is verboden voor de aanvang 

of na het sluiten van de markt. 

Artikel 23: schorsing en verwijdering van de markt 

23.1 Overtreders van de regels die in artikels 14 tot en met 21 worden bepaald, kunnen ogenblikkelijk 

van de markt worden verwijderd door de burgemeester of zijn aangestelde.  

23.2 Elke overtreding van één van de voorgaande bepalingen in verband met de markt kan, ongeacht 

de strafbepalingen voorzien in artikel 23, aanleiding geven tot volgende maatregelen: 

a. mondelinge of schriftelijke verwittiging. Dit gebeurt door de burgemeester. 

b. schorsing van het recht om op de markt plaats te nemen, gedurende 1 tot 12 maanden 

c. de definitieve verwijdering van de markt 



De maatregelen voorzien in 23.2 b en c worden opgelegd door middel van en gemotiveerde beslissing 

van de burgemeester. Deze beslissing wordt genomen nadat de betrokkene gehoord is. Ze wordt bij 

aangetekend schrijven tegen ontvangstmelding aan de betrokkene betekend. De betrokken 

markthandelaar mag zich steeds door een derde laten bijstaan.  

In geval van schorsing of verwijdering heeft de betrokkene nooit recht op een vergoeding van de 

retributie. 

Bij definitieve verwijdering wordt de standplaats opnieuw toegewezen volgens de wetgeving. 

Artikel 24: Overige strafbepalingen bij inbreuken op het marktreglement 

Ongeacht de strafbepalingen voorzien door wetten of besluiten, worden de inbreuken op dit 

marktreglement bestraft met politiestraffen.  
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