Gemeentelijk reglement ambulante handel op het
openbaar domein
AFDELING 1 Organisati an ambulanti act itiitin op di opinbari markt.
Artkel 1 Gegeeen ean openbare markten (weet art. 8, §2)..
De stad richt op het openbaar domein volgende openbare markten in en vertrouwt aan het college
van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten in te delen en wijzigingen op te
nemen. Het college zal voor elke standplaats de ligging, de groote en het gebruik bepalen.
MARKT:
PLAATS:
DAG:
UUR:
SPECIALISATIE:
ZONERING VAN DE
STANDPLAATSEN:

Sint-Niklaas: wekelijkse donderdagse markt
Grote Markt te Sint-Niklaas en wordt zo nodig uitgebreid op andere
plaatsen, aan te duiden door het college van burgemeester en schepenen
Donderdag. Als Kerstdag en Nieuwjaarsdag op een donderdag vallen zal de
markt worden verplaatst naar een ander tjdsstp.
Van 6.00 uur tot 13.00 uur
Markt van gemengd productaanbod met volgende categorieën: Voeding,
Textel, Diversen (quota: zie artkel 3)
Opstellingsplan: zie bijlage

MARKT:
PLAATS:
DAG:
UUR:
SPECIALISATIE:

Sint-Niklaas: wekelijkse groente- en plantenmarkt op zondag
H. Heymanplein, Sint-Niklaas
Zondag, behalve als Kerstdag en Nieuwjaarsdag op een zondag vallen
Van 7.00 uur tot 12.30 uur
Bloemen-, groente- en fruitmarkt

ZONERING VAN DE
STANDPLAATSEN:

Opstellingsplan: zie bijlage

MARKT:
PLAATS:
DAG:
UUR:
SPECIALISATIE:
ZONERING VAN DE
STANDPLAATSEN:

Sinaai: wekelijkse boerenmarkt
Dries, Sinaai
Zaterdag
13.00 uur tot 16.00 uur
Markt met lokale voedingsproducten
Opstellingsplan: zie bijlage

1

AFDELING 1.1 Toiwijzing standplaatsin
Artkel ) Voorweaarden inzaake toeweijzaing ean tandplaat en (weet art. 8, §2), art. 1,, §21 en
K.B. art )5..
1. Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:
- De natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante actviteit uitoefenen en
houders zijn van een ‘machtging als werkgever’;
- Rechtspersonen die dezelfde actviteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend
door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de
vennootschap die houder is van de ‘machtging als werkgever’.
2. De standplaatsen kunnen occasioneel en maximaal vijf maal per jaar ook toegewezen
worden aan de verantwoordelijken van verkoopactes zonder commercieel karakter, hiervoor
toegelaten overeenkomstg art. 7 van voornoemd koninklijk besluit van 24 september 2006,
gewijzigd door BVR van 21 april 2017. Per marktdag worden maximaal 2 occasionele
verkoopactes toegelaten.
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming
beperkt tot 1.
Verkrijgers van een vaste standplaats beschikken hierover slechts voorlopig. Het college van
burgemeester en schepenen heef steeds het recht om de standplaatsen blijvend of tjdelijk, geheel
of gedeeltelijk te ontnemen of er één in ruil aan te bieden, zonder gehouden te zijn tot het betalen
van enige schadevergoeding.

Artkel 3 Verhouding abonnementen – lo e tandplaat en (K.B. art. )3 §21.
Di standplaatsin op di opinbari markt wordin toigiwizin:
-

Hetzij op risico of genoemd losse plaats, d.w.z. van dag tot dag (zie artkel 4). Het totaal
aantal plaatsen op risico maakt minimum 5% van het totaal aantal plaatsen uit.
Hetzij per abonnement (zie artkel 5). Het aantal vaste plaatsen is maximum 95% van het
totaal aantal plaatsen.

Een abonnementsplaats kan maximum 20 lopende meter bedragen. Afwijkingen kunnen, mits
grondige motvering, toegestaan worden door een beslissing van het schepencollege.
Een losse standplaats heef een maximumafmetng van 10 meter breedte en 3 meter diepte. Per
uitzondering en bij voldoende vrij liggende aantal meters kan de organisator ambulante handel
beslissen om meer meters te verdelen. De standplaatsen van de houders van een abonnement, die
hun afwezigheid niet hebben gemeld bij de organisator ambulante handel en die niet zijn ingenomen
om 7u00, kunnen toegewezen worden aan de marktkramers die zich op risico hebben aangeboden.
Bij een verplaatste markt, naar aanleiding van andere actviteiten of evenementen op het marktplein,
kunnen in sommige gevallen geen losse standplaatsen voorzien worden. De data waarop geen losse
plaatsen worden toegelaten, worden 4 weken op voorhand aangekondigd.

Artkel 4 Toeweijzaing regel tandplaat en ean dag tot dag en toeeallig openliggende
tandplaat en (K.B art. )7, geweijzaigd door BVR ean )1 april ),17.
De standplaatsen die niet het voorwerp uitmaken van een abonnement en de toevallig openliggende
standplaatsen komen in aanmerking als standplaats van dag tot dag.
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De toewijzing van standplaatsen van dag tot dag gebeurt bij lotng tussen de aanwezige deelnemers.
De lotng vindt plaats vanaf 7.00 uur tot 7.15 uur, aansluitend gevolgd door de plaatstoewijzing.
De houder ean de machtging ambulante handel al weerkgeeer moet bij de lotng en toeweijzaing ean
de tandplaat aanweezaig zaijn. Daarenboeen dienen ook eerzaekering poli en BA en brandri ico, en
de geeallend toelatng ean het FAVV bij de eerkoop ean eoeding, eoorgelegd te weorden. Het niet
kunnen eoorleggen ean dezae documenten betekent automat ch dat de tandhouder niet kan
deelnemen aan de lotng.
Per machtging als werkgever kan er slechts één maal deelgenomen worden aan de lotng.
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen, wordt de toekenning van standplaatsen
beperkt tot 1 standplaats van maximum 10 meter breedte en 3 meter diepte per onderneming in het
geval van marktkramers op risico. Ook wordt een gelimiteerd aantal plaatsen toegekend, zijnde in
totaal 16. Per categorie wordt maximaal onderstaand aantal standplaatsen voorzien:

Textel: maximum 4 standplaatsen
Voeding: maximum 3 standplaatsen
Dieer en: maximum 16 standplaatsen
Indien er zich geen risico-kramers uit de categorieën textel ennof voeding aanbieden, kunnen alle 16
standplaatsen ingenomen worden door standhouders uit de categorie diversen.
De risico-kramers dienen voor de eventuele toekenning van een standplaats hun marktvoertuig te
parkeren op het H. Heymanplein. Het is dus absoluut verboden om de wagens te parkeren voor het
stadhuis, dit om de vlote inrit van de markt te waarborgen. Dit verbod zal worden gecontroleerd
door parkeerwachters van de stad die aanwezig zijn op de marktdag.
Bij een verplaatste markt dienen de risico-kramers zich te parkeren op het Kokkelbeekplein.
Het niet naleven van dit parkeerverbod kan aanleiding geven tot weigering van toekenning van een
standplaats.

Verloop ean de toeweijzaing ean de plaat en:
-

De risico-kramer meldt zich tussen 7.00 uur en 7.15 uur aan bij de organisator ambulante
handel aan het stadhuis;
- Na het vertoon van de ‘machtging ambulante handel als werkgever’, de identteitskaart
en de wetelijke verplichte documenten, nl. verzekeringspolissen BA en brandrisico, en
toelatng FAVV bij verkoop van voeding, kiest de kramer een nummer. De organisator
ambulante handel noteert ondubbelzinnig dit nummer bij de bijhorende naam op het
registrateblad;
- De kramer geef aan welke categorie van producten hijnzij zal verkopen (textel, voeding
of andere). Bij twijfel tot welke categorie de kramer behoort, zal de organisator
ambulante handel beslissen.
Wanneer meer kramers dan het maximum toegelaten aantal, binnen een bepaalde
categorie zich aanmelden, zullen per categorie de 5 of 6 hoogste cijfers (1= hoogste
cijfer) een plaats kunnen krijgen op de markt. De andere kramers zullen worden
geweigerd.
- De kramer geef aan hoeveel meter hijnzij wenst in te nemen (niet meer dan 10 lopende
meter);
De inname van een losse standplaats geef aanleiding tot het innen van standgelden zoals bepaald in
het retributereglement op de privatsering van het openbaar domein. De vergoeding kan enkel
tjden de betrefende marktdag en met bancontact betaald worden aan de organisator ambulante
handel, of diens vervanger, tegen afgife van een ontvangstbewijs.
Voor risicokramers gelden volgende tarieven:
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Standplaat op de markt: €5 per lopende meter
Stallen auto op de markt: €7,20 per auto
Elektriciteit eerbruik: €3 per dag
Wanneer, na het opstellen van het kraam, blijkt dat de risico-kramer andere waren verkoopt dan
opgegeven bij de lotng, of de maximumafmetngen zijn overschreden zal er een schrifelijke
vermaning worden opgesteld. Bij herhaaldelijke overtreding, en na 3 schrifelijke vermaningen zal de
kramer de toegang tot de markt defnitef worden ontzegd (zie artkel 11). De vermaningen zullen
worden verstuurd per aangetekend schrijven.
Het verkoopkraam van de risico-kramer dient tegen 8u00 opgebouwd te zijn. De risico-kramer dient
dan ook onmiddellijk na het opbouwen zijnnhaar wagen van de markt te verwijderen.
De voormelde wijze van toewijzing vervalt van zodra een systeem met voorinschrijvingen voor risicoplaatsen wordt uitgerold.
Bij het ingaan van dit systeem zullen de gekende marktkramers op risico tjdig verwiigd worden,
zodat zij zich kunnen schikken naar deze plaatsingswijze.

Artkel 5 Toeweijzaing regel tandplaat en per abonnement (K.B. art. )8 en 3,, geweijzaigd
door BVR ean )1 april ),17.
Artkil 5.1 Quota
Teneinde enige diversiteit in het aanbod van producten te behouden, zijn voor het totaal aantal
standplaatsen per abonnement maximum quota van toepassing op de hieronder vermelde
producten, zijnde:
1. Textelwaren: 43 standplaatsen
2. Voeding: 67 standplaatsen
a. Groenten en fruit: 14
b. Vis en schaaldieren: 5
c. Vlees n charcuterie n kaas: 18
d. Verbruik ter plaatse: 10
e. Andere: 20
3. Diversen: 43 standplaatsen
Artkil 5.2 Volgordi an toikinning an di standplaatsin
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning
ervan de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register, rekening houdend met eventuele
specialisate:
a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de ophefng van hun standplaats die ze
op de markt innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heef gegeven omwille van
defniteve ophefng van de markt of een deel van de standplaatsen;
b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen (voor zover deze naast de vacante
standplaats ligt);
c) personen die een wijziging van hun standplaats vragen ;
d) de externe kandidaten (chronologische lijst);
e) en ten slote volgens datum.
Bij het vacant komen van een vaste standplaats zal de stad bij het bekendmaken van de vacature de
specialisate nader bepalen. Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie
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tezelfdertjd ingediend worden, wordt de voorrang bepaald bij lotng. Voor de externe kandidaten
wordt de chronologische volgorde van de aanvragen gerespecteerd. Wanneer deze dezelfde is,
wordt de voorrang bepaald bij lotng.
Artkil 5.3 Vacaturi in kandidatuurstilling standplaats pir abonnimint
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de gemeente na of
er een geschikte kandidaat is in het register. Pas al het register geen geschikte kandidaten bevat,
maakt de gemeente de vacature bekend door publicate van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal
gebeuren via de website van de stad Sint-Niklaas: www.sint-niklaas.be en via de lokale pers. De
kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tjdstp.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschrifen van artkel 30 § 1, tweede lid van het KB
van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.
De kandidaturen tot het innemen van een standplaats met abonnement moeten volgende gegevens
bevaten:
- Volledige naam en adres van de aanvrager;
- Soort van producten die te koop worden aangeboden of soort van diensten die worden
aangeboden;
- Kopie van de machtging ambulante handel;
- Ondernemingsnummer;
- Minimum en maximum gevraagd aantal meters;
- Soort van uitstalling (kraam of winkelwagen);
- Atest van verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en brandrisico’s;
- Duidelijke foto van het opgestelde marktkraam.
Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
De kandidaturen kunnen ingediend worden:
- Per e-mail, per duurzame drager;
- Per aangetekende zending; de postdatum geldt als indiendatum

Artkil 5.4 Rigistir an di kandidaturin (K.... art. 31 giwijzigd door .VR an 21 april 2017)r
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register.
Deze kandidaturen worden geklasseerd:
- Eerst volgens categorie, zoals bepaald in artkel 5.1;
- Dan volgens aangevraagde standplaats en specialisate;
- Tenslote volgens datum (overhandiging, indiening bij de post, ontvangst op duurzame
drager).
Overeenkomstg het decreet van 26 maart 2004 betrefende de openbaarheid van bestuur, kan dit
register steeds geraadpleegd worden.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.
Deze aanvragen dienen jaarlijks aangetekend vernieuwd te worden voor 31 januari van het
betrefende jaar.

Artkil 5.5 .ikindmaking an di toiwijzing an di standplaatsin
De toewijzing van de standplaatsen wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
- bij een per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- of per e-mail met ontvangstbevestging.
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Artkil 5.6 Hit rigistir an di standplaatsin toigiwizin pir abonnimint (K.... art. 34 giwijzigd
door .VR an 21 april 2017)r
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement
vermeld staat:
1. de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de
standplaats werd toegekend;
2. in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
3. het ondernemingsnummer;
4. de producten ennof diensten die te koop aangeboden worden;
5. de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
6. indien de actviteit seizoensgebonden is, de periode van actviteit;
7. de prijs van de standplaats, behalve indien deze op uniforme wijze vastgelegd is;
8. desgevallend, de naam en het adres van de overlater en datum van de overdracht.
De marktkramers die houder zijn van een abonnement zijn er toe gehouden elke wijziging schrifelijk
mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen. Het register wordt in een niet te
wijzigen digitaal bestand bijgehouden. Overeenkomstg het decreet van 26 maart 2004 betrefende
de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.

AFDELING 1.3 Toiwijzing an di standplaatsin
Artkel 6 – Inname ean de tandplaat en
De standplaatsen op de openbare markten kunnen ingenomen worden door:
1. de natuurlijke persoon die voor eigen rekening een ambulante actviteit uitoefent, houder
van een “machtging als werkgever” aan wie de standplaats is toegewezen;
2. de verantwoordelijke(n) van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de
standplaats is toegewezen, houder(s) van een “machtging als werkgever”;
3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijk persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houders van een “machtging als werkgever” voor de uitoefening van een
ambulante actviteit voor eigen rekening;
4. de echtgeno(o)t(e) en wetelijk samenwonende van de natuurlijk persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen, houder van een “machtging als werkgever” voor de
uitoefening van een ambulante actviteit voor eigen rekening;
5. de standwerker, houder van een “machtging als werkgever” aan wie het tjdelijk
gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstg de bepalingen van
artkel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van
een “machtging als aangestelde A en B “ voor de uitoefening van een ambulante actviteit
voor rekening of in dienst van de persoon aan de standplaats werd toegewezen of
onderverhuurd;
6. de personen die beschikken over een “machtging als aangestelde A” of een “machtging als
aangestelde B” die een ambulante actviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de
natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1° tot en met 4°.
De personen bedoeld in 2° tot 6°, kunnen de standplaats innemen, toegewezen of onderverhuurd
aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de actviteit
uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats
werd toegewezen of onderverhuurd.
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De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van een goed
doel kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan een verantwoordelijke van de acte.
Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze verantwoordelijke. Deze
standplaats moet minstens 3 weken voor de gewenste datum aangevraagd worden bij de dienst
belastngen.

Artkel 7 Identfcateeerei te bij het uitoeeenen ean ambulante acteiteiten op de
openbare markt
Elke persoon die een ambulante handel uitoefent op de openbare markt dient zich te identfceren
aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien
hij de actviteit 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 actviteit uitoefent
als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst
de actviteit 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 actviteit wordt uitgeoefend;
2. de frmanaam ennof de benaming van de onderneming;
3. al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatngszetel 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
identfcate die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat)

Artkel 8 Duur ean het abonnement (K.B. art. 3) en 37, geweijzaigd door BVR ean )1 april
),17.
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. Na verloop van deze termijn
worden zij stlzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artkel 10 van
onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking door het college van burgemeester en
schepenen in de gevallen voorzien in artkel 11 van onderhavig reglement, bij aangetekend schrijven
met ontvangstbewijs of via duurzame drager tegen ontvangstbewijs. De standhouders zullen jaarlijks
een schrijven ontvangen met daarin de details van hun abonnement voor het volgende jaar.
8.1 Siizoinsabonnimintin.
Een seizoensgebonden actviteit is in het algemeen een actviteit die betrekking heef op producten
of diensten die wegens hun aard of tradite slechts gedurende een periode van het jaar verkocht
worden. De standhouder die seizoensgebonden producten wenst te verkopen, dient hiervoor een
aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, minstens 30 kalenderdagen
voor de start van een nieuw jaar. Zij dienen bij deze aanvraag volgende zaken aan te geven:
- welke producten wenst de standhouder te verkopen;
- waarom moeten deze producten behandeld worden als seizoensgebonden producten;
- wanneer wenst de standhouder op de markt te staan?
De standhouder zal dan enkel in de opgegeven periode van seizoensactviteit op de markt kunnen
staan. Wanneer de standhouder niet aanwezig is tjdens deze periode gelden dezelfde voorwaarden
i.v.m. afwezigheden als in artkel 11.
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Gedurende de periode van non-actviteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden aan
andere seizoensabonnements-houders of toegewezen worden als losse standplaatsen.

Artkel 9 Op chortng abonnement door de tandhouder (K.B. art. 3), geweijzaigd door BVR
ean )1 april ),17.
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van
tenminste één maand wanneer hij of zij ongeschikt is zijn of haar actviteit uit te oefenen:
-

door ziekte of ongeval op grond van een medisch atest;
door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.

De opschortng 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
actviteiten. Dit kan volgens één van de vermelde modaliteiten:
-

bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
op een duurzame drager (e-mail) tegen ontvangstbewijs

Na afoop van de opschortng krijgt de geabonneerde zijn of haar standplaats terug. De opschortng
impliceert de opschortng van de wederzijdse verplichtngen die uit de overeenkomst voorkomen.
Gedurende de periode van opschortng kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.

Artkel 1, Ae tand ean het abonnement door de tandhouder (K.B. art. 3), geweijzaigd door
BVR ean )1 april ),17.
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
-

-

bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegging van tenminste 30
kalenderdagen;
bij stopzeing van de ambulante actviteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30
kalenderdagen;
indien de standhouder defnitef ongeschikt is om zijn of haar actviteit uit te oefenen
omwille van redenen vermeld in artkel 9 van dit reglement. In dit geval is geen
vooropzeg nodig;
op ieder ogenblik mits een opzegging van tenminste 30 kalenderdagen. Indien de
opzegging niet gebeurt binnen voormelde 30 kalenderdagen dient het abonnement voor
het eerstvolgende semester nog te worden betaald.

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn of haar actviteit
uitoefende kunnen bij zijn of haar overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement
waarvan hij of zij de houder was.
De aanvragen tot opzegging van een abonnement worden betekend volgens één van de hierna
vermelde modaliteiten:
-

bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
op een duurzame drager (e-mail) tegen ontvangstbewijs.

Artkel 11 Schor ing en intrekking ean een abonnement door het college ean
burgemee ter en chepenen (K.B. art. 3) laat te lid, geweijzaigd door BVR ean )1 april ),17.
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11.1 Onmiddillijki irwijdiring an hit marktgibiid tjdins di markt
De organisator ambulante actviteiten kan in volgende gevallen onmiddellijk de verwijdering van een
kramer (losse of vaste kramer of standwerker) van het marktgebied opleggen zonder enig recht op
schadevergoeding in hoofde van de kramer bij:
- weigering om de richtlijnen van de marktleiding op te volgen;
- inname van een andere marktplaats dan aan hemnhaar werd toegewezen;
- niet naleven van het reglement openbare markten en de Algemene Bestuurlijke
Politeverordening;
- ernstge verstoring van het marktgebeuren, openbare orde, rust en veiligheid;
- verkoop van bedorven of voor gebruik ongeschikte eetwaren (inbreuk vastgesteld na
controle van het FAVV)
- verkoop van beschadigde of vervalste goederen of bij verkoop van tweedehands
goederen;
- verkoop van andere waren, dan deze vermeld op zijn abonnement of bij inschrijving als
losse kramer;
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden
bepaald in artkel 14 van onderhavig reglement;
- bij onderverhuur van de standplaats, behalve voor standwerkers.
11.2 Tijdilijki ophifng abonnimint ( asti kramirr - tjdilijki wiigiring toigang tot
marktgibiid (lossi kramirr oor 1 marktdag.
Het college van burgemeester en schepenen zal het abonnement van een vaste kramer tjdelijk
ophefen of de toegang tot het marktgebied voor een losse kramer tjdelijk weigeren zonder enig
recht op schadevergoeding in hoofde van de kramer in volgende gevallen:
-

-

bij niet betaling na afoop van de betalingstermijn van een eerste schrifelijke aanmaning
tot betaling van abonnementsgeld, standgelden of hieraan verbonden kosten
(elektriciteit,…);
bij een eerste schrifelijke aanmaning via aangetekend schrijven in volgende gevallen:
o inname van een andere marktplaats dan aan hemnhaar werd toegewezen;
o niet naleven van het reglement openbare markten en de Algemene Bestuurlijke
Politeverordening;
o ernstge verstoring van het marktgebeuren, openbare orde, rust en veiligheid;
o verkoop van bedorven of voor gebruik ongeschikte eetwaren (inbreuk
vastgesteld na controle van het FAVV)
o verkoop van beschadigde of vervalste goederen of bij verkoop van tweedehands
goederen;
o verkoop van andere waren, dan deze vermeld op zijn abonnement of bij
inschrijving als losse kramer;
o bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan
voorwaarden bepaald in artkel 14 van onderhavig reglement;
o bij onderverhuur van de standplaats, behalve voor standwerkers.

11.3 Tijdilijki ophifng abonnimint ( asti kramirr - tjdilijki wiigiring toigang tot
marktgibiid (lossi kramirr oor iin tirmijn an 4 opiin olgindi marktin.
Het college van burgemeester en schepenen zal het abonnement van een vaste kramer voor 4
opeenvolgende marktdagen schorsen, of de toegang tot het marktgebied voor een losse kramer voor
4 opeenvolgende marktdagen weigeren, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de
kramer in volgende gevallen:
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-

bij een tweede aanmaning tot betaling (aangetekende 2e waarschuwing) van
abonnementsgeld, standgelden of hieraan verbonden kosten (elektriciteit,…);

-

wanneer de gevraagde documenten in artkel 5.3 niet tjdig bezorgd of hernieuwd
worden;
wanneer wijzigingen aan gegevens die moeten worden bijgehouden in het marktregister
niet onmiddellijk worden doorgegeven door de betrefende abonnementhouder;
bij de tweede schrifelijke aanmaning via aangetekend schrijven binnen het jaar, voor
volgende inbreuken:
o weigering om de richtlijnen van de marktleiding op te volgen;
o inname van een andere marktplaats dan aan hemnhaar werd toegewezen;
o bij onderverhuur van de standplaats, behalve voor standwerkers;
o niet naleven van het reglement openbare markten en de Algemene Bestuurlijke
Politeverordening; - ernstge verstoring van het marktgebeuren, openbare orde,
rust en veiligheid;
o verkoop van bedorven of voor gebruik ongeschikte eetwaren (inbreuk
vastgesteld na controle van het FAVV)
o verkoop van beschadigde of vervalste goederen of bij verkoop van tweedehands
goederen.
Bij afwezigheid zonder akkoord van de organisator ambulante handel (tegen bewijs) van
3 opeenvolgende weken. Een akkoord tot afwezigheid (= geldige afwezigheid) kan
gevraagd worden voor het volgende:
o Verlofnvakante (minstens 2 weken op voorhand te melden). De standhouder kan
maximum 7 weken per jaar vakante opnemen;
o Ziekte ennof ongeval (atesten voor te leggen maximum in 1 dag na de melding,
organisator ambulante handel rechtstreeks verwiigen ten laatste op eerste dag
afwezigheid voor 7u);
o Onvoorziene omstandigheden, geval van overmacht (voldoende bewijsstukken
voor te leggen), organisator ambulante handel rechtstreeks verwiigen ten
laatste op de dag van afwezigheid om 7u;
o Uitermate slechte weersomstandigheden voorspeld: hevige regenval, hevige
wind n storm, hevige sneeuwval, extreme hite (bron KMI, code geel). De
organisator ambulante handel moet worden verwiigd, ten laatste 15 uur voor
het begin van de markt;
bij een eerste inbreuk op de sociale wetgeving, na controle door bevoegde instantes.

-

-

-

11.4 Difniti i ophifng abonnimint ( asti kramirr – difniti i wiigiring toigang tot
marktgibiid (lossi kramirr.
Het college van burgemeester en schepenen zal het abonnement van een vaste kramer defnitef
intrekken of de toegang tot het marktgebied voor een losse kramer defnitef weigeren zonder enig
recht op schadevergoeding in hoofde van de kramer in volgende gevallen:
-

10

wanneer moet overgegaan worden tot een dwangbevel voor het innen van
abonnementsgeld, standgelden of hieraan verbonden kosten (elektriciteit,…)
bij de derde schrifelijke aanmaning via aangetekend schrijven binnen het jaar, voor
volgende inbreuken:
o weigering om de richtlijnen van de marktleiding op te volgen;
o inname van een andere marktplaats dan aan hemnhaar werd toegewezen;
o bij onderverhuur van de standplaats, behalve voor standwerkers;

o

o

niet naleven van het reglement openbare markten en de Algemene Bestuurlijke
Politeverordening; - ernstge verstoring van het marktgebeuren, openbare orde,
rust en veiligheid;
verkoop van bedorven of voor gebruik ongeschikte eetwaren, beschadigde of
vervalste goederen of bij verkoop van tweedehands goederen;

o

-

-

voor risicokramers: een standplaats op de markt innemen met een breedte van
meer dan 10 meter, en een diepte van meer dan 3 meter ennof het verkopen van
andere waren dan degene die werden gemeld bij het inschrijven voor de lotng.
bij afwezigheid zonder akkoord van de organisator ambulante handel (tegen bewijs) van
meer dan 1)x per jaar voor vaste marktkramers. Een jaar start op 1 januari, en stopt op
31 december. Een akkoord tot afwezigheid (= geldige afwezigheid) kan gevraagd worden
voor onder andere:
o Verlofnvakante (minstens 2 weken op voorhand te melden). De standhouder kan
maximum 7 weken per jaar vakante opnemen;
o Ziekte ennof ongeval (atesten voor te leggen maximum 1 dag na de melding,
organisator ambulante handel rechtstreeks verwiigen ten laatste op eerste dag
afwezigheid voor 7u);
o Onvoorziene omstandigheden, geval van overmacht (voldoende bewijsstukken
voor te leggen), organisator ambulante handel rechtstreeks verwiigen ten
laatste op de dag van afwezigheid om 7u;
o Uitermate slechte weersomstandigheden voorspeld: hevige regenval, hevige
wind n storm, hevige sneeuwval, extreme hite (bron KMI, code geel). De
organisator ambulante handel moet worden verwiigd, ten laatste 15 uur voor
het begin van de markt;
bij herhaalde inbreuken op de sociale wetgeving, na controle door bevoegde instantes.

De beslissing tot schorsing of ophefng wordt per elektronische post tegen ontvangstbewijs en per
brief aangetekend kenbaar gemaakt.

Artkel 1) Vooropzaeg eanuit de gemeente (Weet art. 8 §2), geweijzaigd door decreet.
Wanneer één of meer standplaatsen defnitef worden opgeheven (bijvoorbeeld bij openbare
werken,…), geldt een termijn van vooropzeg van 6 maand aan de houders van een standplaats per
abonnement. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per
abonnement. (cfr. artkel 6.3.2a), voor zover ze in aanmerking komen voor de vastgelegde
specialisate en technische specifcates van de betrokken standplaats.
In gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hiervan afgeweken worden.

Artkel 13 Tijdelijk eerplaat en ean een tandplaat per abonnement tjden occa ionele
acteiteiten, ee teiteiten, eeenementen, maniee tate
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen dat de standplaatsen van
abonnementhouders tjdelijk verplaatst of geschorst kunnen worden zonder enig recht op
schadevergoeding tjdens occasionele actviteiten, evenementen, manifestates, sport- en
cultuurevenementen, enz.
In geval van een uitzonderlijke opportuniteit kan in overleg met de betrokken marktkramers
onderhandeld worden over bijkomende verplaatsingen.
Voor een verplaatste markt worden geen uitzonderingsregels bepaald ten opzichte van de normale
marktdagen. Alle hierboven vermelde afspraken (bv i.v.m. afwezigheden) blijven ook tjdens
verplaatste markten gelden.
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Volgende criteria worden aangehouden bij het toewijzen van een tjdelijke standplaats:
- Bevestging van de aanwezigheid van de marktkramer
- Technische mogelijkheid
Er wordt bij het toewijzen van tjdelijke standplaatsen geen rekening gehouden met anciënniteit op
de markt van Sint-Niklaas of standplaatsen bij vorige verplaatste markten. Er zal echter wel rekening
gehouden worden met het nakomen van de aanwezigheidsbevestging van de marktkramers.
Bevestgde aanwezigheden op de verplaatste markten zullen steeds worden gecontroleerd. Deze
gegevens zullen worden gebruikt bij eventuele latere aanpassingen aan het opstellingsplan.
De marktkramers worden minimum een maand voor de verplaatsing formeel op de hoogte gebracht
van hun verplaatsing.
Er zal geen kortng worden toegestaan voor het verplaatsen van de standplaatsen.

Artkel 14 Oeerdracht ean de tandplaat (K.B. art. 35, geweijzaigd door BVR ean )1 april
),17.
Di o irdracht an iin standplaats is toigilatin ondir di olgindi oorwaardin:
1. indien de overnemer(s) houder(s) isnzijn van een machtging tot het uitoefenen van
ambulante actviteiten als werkgever;
2. indien de specialisate van de overlater voortgezet wordt op de overgedragen standplaats.
Een eventuele wijziging van de specialisate kan aangevraagd worden per aangetekend
schrijven bij het college van burgemeester en schepenen of per duurzame drager met
ontvangstbewijs. In beide gevallen (behoud specialisate of toegelaten wijziging van
specialisate) dient de overnemer over de gepaste machtging en documenten (cfr. Artkel 4
van dit reglement) tot het uitoefenen van ambulante actviteiten te beschikken;
3. binnen het eerste jaar kan de standplaats niet opnieuw overgedragen worden, behalve na
expliciete goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen;
4. de onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 1 standplaats
beschikken;
5. Overdrachten kunnen niet gebeuren tussen standhouders die reeds een abonnement
hebben op de donderdagse markt.

Artkel 15 Ondereerhuur tandweerker (K.B. art. 36.
Artkil 15.1 Difniti standwirkir
Standwerker mag enkel diegene zich noemen die houder is van een machtging ambulante handel, en
wiens actviteit uitsluitend erin bestaat op verschillende markten, producten of diensten te koop aan
te bieden waarvan hij de kwaliteit aanprijst ennof waarvan hij het gebruik toelicht dmv argumenten
ennof demonstrates die bedoeld zijn om deze producten of diensten beter bij het publiek bekend te
maken en zo de verkoop ervan te bevorderen.
Artkil 15.2 .ipalingin
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tjdelijk
gebruiksrecht op deze standplaats enkel via een vereniging onderverhuren.
- De vereniging deelt de lijst van de standwerkers mee aan wie het tjdelijk gebruiksrecht
van de standplaats werd onderverhuurd;
- De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de
abonnementsprijs voor de duur van de onderverhuring.
- De specialisate ‘standwerker’ en bijgevolg de mogelijkheid tot onderverhuur valt onder
een uitdoofeleid. Dit betekent dat de specialisate ‘standwerker’ met onmiddellijke
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ingang vervalt bij overdracht of stopzeing van de standplaats door de
abonnementhouder.

Artkel 16 Bepalingen aangaande de deelnemende handelaar
Artkil 16.1 Algimini bipalingin
1. Personen aan wie een standplaats op een van de markten te Sint-Niklaas wordt toegewezen,
beschikken over alle nodige geldige atesten voor de uitbatng van een markthandel
(machtging ambulante handel, verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en
desgevallend tegen brandrisico’s, keuringsatesten gas en elektriciteit, atest FAVV, enz.), de
belastngen op de toegevoegde waarde en de handel in het algemeen.
2. Handelaars in voedingswaren dienen alle voorschrifen van het ministerie van
Volksgezondheid dienaangaande stpt na te leven. Volgens de aard van de goederen dienen
tevens prijs, gewicht, volume, maten of aantal stuks aangeduid te worden op de koopwaren
of de prijslijst.
3. Het gebruik van een geluidsinstallate is verboden. Enkel de verkopers van geluidsdragers en
dergelijke mogen zich van een geluidsinstallate bedienen, op voorwaarde dat de
geluidssterkte niet meer dan 75 decibel bedraagt, gemeten op 5m van de geluidsbron.
4. Personen aan wie een standplaats op een van de markten is toegewezen, moeten alle
veiligheidsmaatregelen nemen die nodig of nuig zijn om brand, diefstal of andere schade of
verliezen te voorkomen. Zij blijven burgerlijk aansprakelijk tegenover derden voor alle
ongevallen, schade of verliezen, die zijzelf of hun kramen zouden veroorzaken. Hiertegen
dienen zij zich te verzekeren.
5. Elektriciteitsaansluitng gebeurt uitsluitend door aansluitng op de daartoe voorziene
stroomverdelingskasten. Het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen is verboden.
Het verbruik wordt vastgesteld tjdens onaangekondigde controles, en wordt aangerekend
per semester aan volgende tarieven:
Monofasig 20A
Driefasig 16A
Driefasig 32A
Driefasig 63A
Driefasig 125A

€ 3 n dag
€ 9 n dag
€ 18 n dag
€ 36 n dag
€ 72 n dag

6. Marktkramers mogen enkel een verwarmingstoestel op gas gebruiken tjdens de markt. Op
verzoek van de gemachtgde ambtenaren (organisator ambulante handel, brandweer, polite,
…) moet worden aangetoond dat aan alle verplichtngen i.v.m. keuring van het toestel en
vereiste verzekeringen werd voldaan. Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken
die niet voldoen aan de vigerende veiligheidsvoorschrifen, of waaruit gassen of rook
ontsnappen. De marktkramers zijn ertoe gehouden een brandblustoestel, minimaal
inhoudend 6 kg poeder ABC of 3 kg CO2, in het onmiddellijk bereik te hebben. De kramen of
winkelwagens moeten op zodoende wijze worden ingericht dat geen brandbare, schadelijke,
hinderlijke ennof onwelriekende vloeistofen op de grond kunnen druipen. Indien zulks
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onmogelijk blijkt, moeten de marktkramers deze vloeistofen in emmers of waterdichte
kuipen opvangen.
7. Voor het gebruik van plastc draagtassen, drank- en voedingswarenverpakking wordt
verwezen naar het algemeen politereglement van de stad.

Artkil 16.2 Opbouw abraak an di markt
1. De standplaatsen voor abonnementen worden maximum 3 uur voor het openen van de
markten ingenomen. De standplaatsen dienen voor 7.00 uur opgebouwd of geopend te zijn.
Zoniet kan de organisator ambulante handel de standplaats aan een losse marktkramer
toewijzen. De standplaatshouder dient alle voorzorgen te nemen opdat dit zou gebeuren
zonder lawaai- of milieuhinder. De standhouders houden er zich ook aan dat zij andere
standhouders niet hinderen tjdens het opbouwen van hun kraam.

2. De voertuigen van de abonnementhouders die de marktwaren aanbrengen dienen gelost en
van de markt verwijderd te worden voor 07u15. Deze voertuigen moeten geparkeerd
worden buiten de markt. Voertuigen van risico-kramers, die niet kunnen worden ingebouwd
in de standplaats, dienen voor 08u00 van de markt verwijderd te worden.

3. Tussen 08u00 en 12u30 mogen er geen gemotoriseerde voertuigen
over de markt rijden, uitgezonderd hulp- of veiligheidsdiensten.
4. Voertuigen die niet in de marktstandplaats kunnen worden ingebouwd dienen onder alle
omstandigheden geparkeerd te worden buiten de markt.

5. Handelaars met een marktkraam waaraan een luifel is bevestgd, mogen niet verder dan 1
meter van de voorgevel van het kraam waren uitstallen onder en aan de luifel. Dit om de
bezoekers van de markt een vlote en veilige doorgang te waarborgen.
6. De marktkramen moeten worden opgesteld binnen de daartoe voorziene plaatsen,
aangeduid met wite blokjes op de Grote Markt. Er mogen onder geen beding waren worden
uitgestald in de wandelgang voor of naast het kraam.
7. De standplaats mag niet verlaten worden voor 12u30.
8. Alle verkoopactviteiten dienen gestaakt te worden bij het sluitngsuur van de markt, zijnde
13u00. De volledig markt moet ontruimd zijn door alle standhouders en hun voertuigen
moeten verwijderd zijn ten laatste om 15u00.
9. Afval dient na de markt meegenomen te worden door de marktkramers (zowel
marktkramers met abonnement als marktkramers op risico). Er worden door de stad geen
huisvuilwagens ter beschikking gesteld. Bij overtreding, en onverminderd de strafrechtelijke
en administrateve sanctes, kan het College van Burgemeester en Schepenen het
achtergelaten vuilnis door de eigen diensten laten opruimen op kosten van de overtreder. Bij
niet naleven van deze maatregel zal een belastng worden geheven van 61,97 € per
overtreding.

Artkel 17 Marktcommi ie
Artkil 17).1
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Het College van Burgemeester en Schepenen laat zich adviseren door de ‘Stedelijke
Marktcommissie’. De leden van de marktcommissie hebben als taak advies te verlenen over allerlei
onderwerpen die de openbare markt aanbelangen. Zij hebben een voorbeeldfuncte naar alle
marktkramers toe, en zetelen in de marktcommissie in het belang van álle marktkramers met een
abonnement op de donderdagse markt. De commissie is samengesteld als volgt :
1.
2.
3.
4.
5.

de schepen onder wiens bevoegdheid de openbare markten vallen;
de organisator ambulante handel, die de functe van secretaris uitoefent;
een vertegenwoordiger van de horeca-uitbaters met een zaak rond de Grote Markt;
De centrummanager;
Minimum 6, maximum 8 vertegenwoordigers vanuit de marktkramers met een vast
abonnement op de wekelijkse markt. Deze vertegenwoordigers worden voor 3 jaar verkozen
door de marktkramers zelf. De verkiezing wordt georganiseerd door, en staat onder toezicht
van het college van burgemeester en schepenen. De desbetrefende marktkramers moeten
voldoen aan volgende voorwaarden:
- Minstens 1 van de marktkramers is woonachtg in Sint-Niklaas;
- Minstens 1 vertegenwoordiger per categorie (textel, voeding, diversen)
Bij het indienen van de kandidatuur zal men de keuze hebben om zich individueel kandidaat te
stellen, of als vertegenwoordiger van een marktbond. Indien een kandidaat een marktbond wil
vertegenwoordigen, dient de wetelijke erkenning van deze marktbond te worden aangetoond d.m.v.
een publicate van erkenning in het Belgisch Staatsblad, het verslag van de algemene vergadering van
deze vereniging, en een actuele ledenlijst.
Personen van wie wordt geoordeeld dat hun aanwezigheid nuig kan zijn voor de bespreking van
een bepaald onderwerp, kunnen worden uitgenodigd om de vergadering van de marktcommissie bij
te wonen, doch enkel ter bespreking van het betrokken onderwerp.
Maximum twee derden van het aantal leden van de marktcommissie mag van hetzelfde geslacht zijn.
De Stedelijke Marktcommissie kan geldig vergaderen en beslissen ook al is zij niet volledig
samengesteld en ongeacht het aantal aanwezige leden.
Artkil 17).2
De Stedelijke Marktcommissie vergadert minstens 2 maal per jaar. Zij adviseert het College van
burgemeester en schepenen op eigen initatef of op aanvraag, over alle aangelegenheden die de
goede en ordelijke werking van de donderdagse markt betref.
Artkil 17).3
De leden van de Stedelijke Marktcommissie worden door het College van Burgemeester en
Schepenen aangesteld voor een termijn van 3 jaar. Deze termijn begint op de installatevergadering
van de nieuwe marktcommissie die volgt op de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen hierover.
Artkil 17).4
Elk lid van de Marktcommissie dat 3 opeenvolgende vergaderingen zonder geldige reden afwezig is,
wordt als ontslagnemend beschouwd. De uitnodiging tot de vergaderingen gebeurt schrifelijk en ten
minste 10 werkdagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid wordt de uitnodiging 5 werkdagen
voor de vergadering verstuurd.
Artkil 17).5
Op het einde van de 3-jaarlijkse termijn van de marktcommissie zal er aan de marktkramers met een
abonnement de kans gegeven worden zich verkiesbaar te stellen.
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Na het verzamelen van deze kandidaturen zal er tjdens 2 marktdagen een verkiezing worden
georganiseerd op het stadhuis, onder toezicht van het college van burgemeester en schepenen.
Minimum 6, maximum 8 kandidaten met de meeste stemmen zullen deel uitmaken van de nieuwe
marktcommissie.
Wanneer er meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben, zal lotng beslissen wie er deel
zal uitmaken van de marktcommissie.
Artkil 17).6
Leden van de marktcommissie die als ontslagnemend beschouwd worden, of hun actviteiten op de
donderdagse markt stopzeten tjdens hun 3-jaarlijkse termijn zullen worden vervangen door de
personen die bij de verkiezing van de leden eerstvolgende in stemmenaantal waren.
Artkil 17).7)
Alle standhouders met een abonnement op de donderdagse markt zullen elk jaar worden
uitgenodigd voor een algemene vergadering op een nader te bepalen datum.

Artkel 18 Organi ator ambulante handel
De organiseren van ambulante handel op openbaar domein wordt door het College van
Burgemeester en Schepenen toevertrouwd aan een administratef personeelslid.
Richtlijnen en instructes van de organisator ambulante handel zijn bindend voor de marktkramers.
De organisator ambulante handel adviseert het college van burgemeester en schepenen om
beslissingen te nemen met betrekking tot de wekelijkse markt (abonnementen, standplaatsen,
veranderingen, …).
De organisator ambulante handel kent de plaatsen toe aan losse marktkramers en int hun
standgelden volgens het geldende gemeentelijk belastngreglement.

AFDELING 2 Organisati an ambulanti act itiitin op hit opinbaar domiin
buitin di opinbari marktin
Artkel 19 Toepa ing gebied
Eenieder die, met het oog op de uitoefening van een ambulante actviteit, een standplaats wenst in
te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein, buiten de openbare markten moet
dit voorafgaand aanvragen bij de stad.

Artkel ), Vooraegaande machtging
Artkil 20.1 Aan raag machtging
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artkel 19 moet voldaan zijn aan dezelfde
voorwaarden zoals die in artkelen 2 en 15 zijn voorzien, en men moet beschikken over een
machtging. Deze machtging moet voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante actviteit
aangevraagd worden bij de stad. De aanvrager moet ook vermelden op welke specifeke plaats(-en)
hij ambulante actviteiten wenst uit te oefenen.
Artkil 20.2 .islissing machtging
De machtging wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
1. In geval van positeve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtging met daarin vermeld:
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtgd is te verkopen;
- de plaats;
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- de datum en duur van de verkoop.
2. De gevraagde machtging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen:
- om redenen van openbare orde;
- om redenen van verkeersveiligheid;
- om redenen van volksgezondheid;
- ter bescherming van de consument;
De stad zal deze reden(-en) motveren in zijn kennisgeving van de negateve beslissing aan de
aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.

Artkel )1 Voorweaarden inzaake toeweijzaing en inname tandplaat en
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van de standplaatsen
op de openbare markt kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.

Artkel )) Toeweijzaing regel
De toewijzing van plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en
desgevallend in functe van de gevraagde plaats en specialisate. Wanneer twee of meerdere
aanvragen voor standplaatsen gelijktjdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via lotng.

Artkel )3 Betaling modaliteiten
De uitoefening van ambulante actviteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten is
onderworpen aan een gemeentelijke belastng. Deze belastng moet betaald worden na ontvangst
van het aanslagbiljet.

Artkel )4 Schor ing en opzaegging ean de machtging
De machtging kan door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken
worden in volgende gevallen:
1. bij niet of herhaalde laaijdige betaling van de belastng;
2. bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de bevoegde dienst vooraf op
de hoogte te stellen;
3. bij overdracht van de machtging aan een derde zonder de bevoegde dienst vooraf op de
hoogte te stellen;
4. wanneer andere waren verkocht worden of andere diensten aangeboden worden dan
diegene vermeld op de machtging.
5. wanneer niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een
standplaats zoals omschreven in artkelen 2 en 15 van het reglement.
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een per post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

Artkel )5 Identfcateeerei te bij uitoeeenen ean ambulante acteiteiten
Elke persoon die een ambulante actviteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te
identfceren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het
voertuig, indien hij de actviteit aan de kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens
door de aangestelden aangebracht worden, wanneer deze alleen werken. Het bord bevat volgende
vermeldingen:
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-

-

-

hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante actviteit uitoefent als
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de
actviteit 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 actviteit wordt uitgeoefend;
de frmanaam ennof de benaming van de onderneming;
al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatngzetel, en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de
gemeente waar deze zich bevindt;
het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identfcate
die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

AFDELING 3 Di irsi bipalingin
Artkel )6 Oneoorzaiene geeallen
Het college van burgemeester en schepenen beslecht alle onvoorziene gevallen en betwistngen die
voortvloeien uit de toepassing van dit reglement. Voor afdeling 1 (openbare markten) zal dit
gebeuren na advies van de marktcommissie en na de organisator ambulante handel vooraf te
hebben gehoord.

Artkel )7 Ophefng eroegere be li ingen
De politeverordening op de ambulante actviteit op openbaar domein, goedgekeurd door de
gemeenteraad in ziing van 28 september 2007 wordt opgeheven.

Artkel )8 Bekendmaking en inweerkingtreding
Onderhavig reglement zal worden bekendgemaakt en zal in werking treden op 1 juni 2020.
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