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DE RAAD:

Gelet op het decreet van 22 december 2011 betreffende het l-okaal bestuur,
artikel- 40;

Gel-et op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambul-ante
activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewij zì-qd bij wet van
4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, de artikel-en B tot en met 10;

Gelet op het koninklijk besluiL van 24 september 2006 betreffende de
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, de artikelen 23 tot
en met 44;

GeJ-et op zijn besluit van 19 november 2008 houdende de bepaling van het
gemeentelíjk regJ-ement betreffende de organisatie van ambulante
activiteiten in Zelzate, zoals gewijziqd bij gemeenteraadsbesluiten van
24 februari 2009, 31 maart 2009 en 24 september 2009;

Gel-et op de vergadering van de marktcommissie dd. 1 april 2019 waarbij de
reorganisatie van de maandagmarkt en het marktplan werd besproken;

Overwegende volgende voorstefl-en van de marktcommissie:

om de varieteit. in het aanbod te behouden en te bevorderen en de
l-eefbaarheid van de onderneming te waarborgen worden de special-isaties
voor de maandagmarkt herverdeeld;

om de mogeJ-ijkheid voor standwerkers om hun abonnement voor een
standplaats onder te verhuren aan andere standwerkers te beperken wordt
ín artikel 15 een bepal-ing opgenomen die stelt dat een standwerker
minimaal t\^/ee maal per trimester persoonlijk de standplaats waarvan hij
een abonnement bezit moet gebruiken;
j-n artikel- 25 wordt een bepaling opgenomen die stelt dat het
gemeentebestuur te allen tijde en om wefke reden ook kan overgaan tot
een herschikking van de markt en/of standplaatsen of kan beslissing te
markt tijdelijk of definitief over te brengen naar een andere locatie
zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding;

Overwegende dat het college van burgemeester zich wenst te laten adviseren
door een commissie inzake markten; dat hiertoe een gemeentelijke
marktcommissie werd opgericht; dat wordt voorgesteld om de werking van
deze commissie op te nemen in het reglement betreffende de organisatie van
ambulante activiteiten in Zel-zate;

Gel-et op het aangepaste reglement zoafs
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Aanwezig:
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Gelet op het principieel akkoord van
schepenen dd. 25 mei 2019;

gevoegd in bijlage;

college van burgemeester enhet



Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd.

BESLUIT:

in openbare zitting, met 19 ja-sLenmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert
Isabel, Van lVaesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matt.hias,
De Beule Jan, De Vl-eesschauwer Debbie, D'Haene Gino, DrHaeseleer Guy,
Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck
Kristof, Uytterhaegher Kevinr'Van Bever Karel en Van De Velde Lucien) bij 1

onthouding (Bruggheman Filip) :

Artikel 1: - artikel 3 van het gemeentelijk reglement betreffende de
organisatie van ambul-ante activiteit.en in Zel-zate wordt opgeheven en
vervangen door:
Art,ikel 3 - Verhouding abonnementen - losse plaatsen (KB art. 24 51)

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

o hetzij per abonnemenL (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen)
o hetzij van dag tot. dag (minimum 5 % van het totaal- aantal- standplaatsen)
Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezent wordt voorrang
gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de
markt. Als standwerker wordt beschouwd, de persoon van wie de activiteit
uiLsluitend bestaat uit verkoop, op verschiffende markten, van producten of
diensten waarvan hij de kwaflteit 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.

Teneinde de variëteit in het aanbod te behouden en te bevorderen en de
leefbaarheid van de onderneming t.e waarborgen worden voor de maandagmarkt de
specialisaties als volgt bepaald:

Artikel 2 artikel- 15 van voormeld reglement wordt opgeheven en vervangen
door:
Artikel 15 - Onderverhuur standwerkers (KB art. 36)

De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben,
kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan
andere standwerkers namelijk:

rechtstreeks aan een andere standwerker;

die voor al-l-e standwerkers zonder discriminatievia een vereniging om
openstaat.

Een standwerker kan per markt slechts 1 abonnement aanvragen. Hij moet
minimaal- 2 maal per trimester persoonlijk de standplaats r,'/aarvan hij een
abonnement bezit, gebruiken.
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van
standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd
onderverhuurd.
De prijs van de onderverhuring mag

a

a

abonnementprij s voor de duur

Artikel 3: - artikel 25 van
door:
Artikel 25

De burgemeester en de
redenen, tijdelijk de

niet hoger zijn dan het deel- van de
onderverhuring.van de

voormefd reglement wordt opgeheven en vervangen

aangeduide marktleider kunnen steeds/ om gegronde
standplaatsen veranderen, zonder recht van

1. textiefwaren: max.30%

2. voedingswaren max. 30å

3. diverse producten: max.30?

(*) het saldo van 108 betreft 5t standwerken en 5t losse plaatsen



schadevergoedíng. Dit kan bljvoorbeeld naar aanleiding van kermis,
wegeniswerken, er\z. Iedereen moet zich tevreden stel-l-en met de aanger^/ezen
marktplaats. Het is de verkopers verboden zich onderling of tegenover het
publiek of de aangeduide marktl-eider op hinderlij ke of onbehoorlj-j ke wij ze te
gedragen. Het is hen tevens verboden enige vergoeding of voordeel- aan te
bieden, te verstrekken of te aanvaarden voor het verkrijgen, het. overdragen
of het ruil-en van standplaatsen.
Het gemeentebestuur kan te allen tíjde/ om \^/elke reden ook, overgaan tot een
herschikking van de markt en/of standplaatsen, o.f de markt ti¡detijk of
definitief overbrengen naar een andere l-ocatie zonder gehouden te zijn tot
enige schadevergoeding.
Artíkel 4: - aan voormeld reglement wordt een artikel 29 toegevoegd dat
volgende inhoud bevat:
Artikel 29

Het college van burgemeester en schepenen laat zich adviseren door een
commissie : gemeentelij ke marktcommissie.
Die commissie is samengesteld aJ-s voJ-gt:

. de burgemeester die de commissie zal voorzitten
¡ twee schepenen
o twee gemeenteraadsleden (geen lid van het col-l-ege van burgemeester en

schepenen)
¡ de algemeen directeur of de persoon die hem vervangt die zorgt voor de

verslaggeving
. de marktleider
. een vertegenwoordiger van de politiezone
o één afgevaardigde per marktkramersbond die zich kandidaat stelt voor

Ìidmaatschap
¡ drie vertegenwoordigers van marktkramers die op de maandagmarkt sLaan: één

vertegenwoordiger voor de voedingskramen, één vertegenr{oordiger voor de
textíelkramen en één voor de overige kramen

De gemeentelijke marktcommissie vergadert onder voorzitterschap van de
burgemeester telkens wanneer zíj dit nodig acht. Zfj adviseert het college op
eigen initiatief of op aanvraag over al-Ie aangelegenheden die de goede en
ordelijke werking van de openbare markten/ jaarmarkten, foren, kermismarkten,
feest- en avondmarkten betreffen.
De l-eden van de gemeentefijke marktcommissie worden door het col-lege van
burgemeester en schepenen aangesteld voor een termijn van zes jaar. De
commissie wordt om de zes jaar vernieuwd, in de loop van de eerste maand
volgend op de install-atie van de nieuwe gemeenteraad.

Artikel 5: - het aangepaste reglement bet.reffende de organisatie van
ambul-ante actj-viteiten in Zelzate, zoals gevoegd in bijlage, wordt
goedgekeurd.

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zel-zate op
24 juni 2019.

In opdracht:
Guy Verbuys
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REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGAN]SAT]E VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN

GESTEMD IN DE

GEMEENTER.ADEN VAN
GEMEENTERAAD VAN 19 NOVEMBER 2OOB EN GEWIJZIGD
24 FEBRUARI, 31 MAART, 24 SEPTEMBER 2009 en 24

IN DE

JUNI 2079

AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Artikel 1 - Gegevens van openbare markten (wet art. 8 52)

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
PLAATS: Grote MarKt
DAG: maandag (wekelijks)
UUR: 07.00u - 13.00u
SPECIALISATIE: voeding, textiel- en diverse producten
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: in bijlage
De burgemeester kan gedurende de jaarJ-ijkse kermissen of telkens wanneer
hi1/zí1 het nuttig acht de markt op een andere plaats laten doorgaan.
üIanneer de markt vaft op een wettelijke feestdag, kan de burgemeester de
markt l-aten doorgaan op de voorafgaande vrijdagmiddag.
Artikel 2 - Yoorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. I 52,
art. 10 51 en KB arÈ. 25)

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen \^rorden aan:

¡ de natuurlij ke personen die voor eigen rekening een ambufante activiteit
uitoefenen houders van een "machtiging als werkg'ever"

o rechtspersonen die dezel-fde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden
toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordefijk voor het
dageli-jks bestuur van de vennootschap die houder is van de "machtiging al-s
werkgever"

De standplaatsen kunnen occasioneef ook toegewezen worden aan de
verantwoordelijken van verkoop acties zonder commercieel- karakter, hiervoor
toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006 .

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal-
standplaatsen per onderneming beperkt tot 1.

ArtikeJ. 3 - Verhouding abonnementen - losse plaatsen (KB art. 24 51)

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

¡ hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal- aantal standpJ-aatsen)

¡ hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal- aantal standplaatsen)
Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezent wordt voorrang
gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standpfaatsen op de
markt. Al-s standwerker wordt beschouwd, de persoon van wie de activiteit
uitsluitend bestaat uit verkoop, op verschillende markten, van producten of
diensten waarvan hij de kwaliteit aanpri¡st enlof 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.

Teneinde de variëteit in het aanbod te behouden en te bevorderen en de
l-eefbaarheid van de onderneming te waarborgen worden voor de maandagmarkt de
specialisaties als volgt bepaald:

4. textielwaren: max. 302 1-ç4&+

5. voedingswaren: max. 30?" 1244¡

6. diverse producten: max. 30% {+.0*+

(*) het saLdo van 10* betreft 5t standwerken en 5t losse plaatsen.



ArtikeL 4 ' Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27)

De toewilzing van losse plaatsen gebeurt bij loting.
De houder van de machtiginq als werkgever moet bij de toewi)zíng van de
standplaats aanwezig zi)n. De losse standplaatsen zijn beperkt tot B lm per
standplaats.
Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaal-t de vergoeding aan de
marktfeider of concessionaris tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Artikel 5 - Toewijzingsregels per abonnement op de operrbare markten

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per al¡onnement (KB art. 28
en 30)

lrlanneer een standplaats die per abonnement toegeÌ^iezen wordt, vrijkomt ,zaL
deze vacature bekend gemaakt worden door pubficatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een berj-cht aangeplakt aan het
gemeentelij k infobord en via de website.
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk
ander tijdstip.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 51,
tweede lid van het KB van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in
de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen,
worden niet weerhouden.

Bij ontvangst van de kandidatuur volgt de onmiddellijke afgifte van een
ontvangstbewijs door de gemeente of de concessionaris aan de kandidaat met
vermel-ding van de datum van de volgorde van zijn kandidatuur en welk hem
informeert over zijn recht om het register van de kandidaturen te raadplegen.
De afgifte geschiedt hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs, hetzij bij overhandiging teqen ontvangstbewijs, hetzij op
een duurzame drager tegen ontvangstbewi¡ s.

5.2. Register van de kandidaturen (I(B art. 31)

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden
in een register. Overeenkomstigr het decreet van 26 maarL 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur kan dit register steeds qeraadpleegd worden.

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken
door hun auteur. Marktkramers die een wijziging / ruii- van marktplaats
aanvragen, dienen zich op dezelfde wijze kandidaat te stel-i-en en hun
kandidatuur wordt eveneens chronol-ogisch in het register opgenomen.

Om de 3 jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur
te bevestigen om in het register opgenomen te blijven.
5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art. 29 en 31)

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oogt op
de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register

f. in eerste orde per specialisatie
2. vervolgens voorrang aan standwerkers voor zover ze 5? van het
totaal aantal standplaatsen niet bereiken
3. vervolgens voorrang aan de kandidaturen van de volgende
categorie,ên:

a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan
die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de
gemeente een vooropzeq heeft gegeven omwil-l-e 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 wij ziginq / ruiL van hun standplaats vragen;

d) de externe kandidaten.



Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie
tezel-fderti;d ingediend worden, wordt als voJ-gt voorrang gegeven:

a) voorrang wordt gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op
de markten van de gemeente heeft; \^ranneer de anciënniteit niet kan
vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bi¡ lotinq;

b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
Bij het wi¡ ziqingen / ruilen van standplaatsen wordt de standplaats
toegewezen volgens chronologische volgorde van indiening van de aanvragen tot
wij ziging / ruil- van de standplaats.
5.4. Bekendmaking van de toewijzíng van de standplaatsen (KB art. 33)

De toewijzinq van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
o bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
o of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
Bij een wij ziging / ruiJ- van marktpJ-aats wordt deze beslissing bekendgemaakt
via aanplakking op het infobord en via de website.
5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34)

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor el-ke standplaats
toegewezen per abonnement vermel-d staat:
o de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens

tussenkomst de standplaats werd toegekend;

o in voorkomend geval-, de handel-snaam van de rechtspersoon aan wie de
standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappeJ-ijke zetef;

r het ondernemingsnummer;

o de producten enlof diensten die te koop aangeboden worden;

o in voorkomend geval-, de hoedanigheid van standwerker;
r de datum van de toewij zing van de standplaats en de duur van het

gebruiksrecht;
o indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
o de pri;s van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze

vastgelegd is;
¡ desqevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de

overdracht.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.

ArtikeL 6 - Identifícatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op
operrbare markt (KB art. 2ll
Elke persoon die een ambufante activitej-t uitoefent op de openbare markt,
dient zich te identificeren aan de hand van een l-eesbaar uithangbord,
zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hi¡ de activiteit
aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de
aangestel-den aangebracht worden \¡ranneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:

1" hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambul-ante activiteit
uitoefent als natuurl-ijk persoon voor eigen rekening of voor wiens
rekening of in wj-ens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de
naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een
rechtspersoon \^raarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend;
2" de firmanaam en/of de benaming van de onderneminq;



3" al naargel-ang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke
van de uitbatingszeteli en indien de onderneming niet in BeJ-gië
is, het l-and en de gemeente waar deze zich bevindt;
4" het inschrijvingsnunmer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een
identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenl-ands bedrijf
gaat).

Artikel 7 - Duur abonnenrent (KB art. 321

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 72 maanden.

Na verloop van deze termi¡n worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders
bepaald door de aanvrager (cf. artikel B en 9 van onderhavig marktregl-ement)
en behoudens j-ntrekkinq bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in
de grevallen bepaald in artikel 10 van onderhavig marktreglement
Artikel 8 - Opschorting abonnement (KB art. 32,

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene
periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit
te oefenen:

¡ door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
. door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.

De opschorting gaat in de dag \^/aarop de gemeente op de hoogtte gebracht wordt
van de ongeschiktheid en houdt op ten faatste vij f dagen na de melding van
het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de
geabonneerde zijn standpJ-aats terug.
De opschorting implj-ceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen
die uit de overeenkomst voorkomen.

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden afs
l-osse plaats.
ArtikeL 9 - Afstand van het abonnement (KB art. 321

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement

. bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermi¡n van tenminste 30
dagen

o bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van
tenminste 30 dagen

o indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen
omwifle van redenen vermeld in artikel B van dit reglement. In dit geval
is geen vooropzeg nodig.

. op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.

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

De aanvragen van opschorting, herneminq of opzegging van een abonnement
worden betekend voJ-gens één van de vermel-de modaliteit.en:
. bij per post aangetekend schri¡ven met ontvanqstbewijs

r overhandiging teqen ontvangstbewij s

. op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs
Artikel 10 - Schorsing en opzegging van al¡onnement (KB art. 32 laatste lid)
Het abonnement zal door het col-lege van burgemeester en schepenen geschorst
of ingetrokken worden in volgende gevall-en:

o bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding
o bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktl-eider

vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te
steflen

zetel of
gelegen



. bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te vol-doen aan
voorl^/aarden bepaald in artikeÌ 14 van onderhavig gemeentelijk reglement

. I¡ianneer andere l^/aren verkocht worden of andere diensten aangeboden worden
dan diegene vermeld op zijn abonnement

. bij afwezigheid van meer dan 40 marktdagen per jaar, tenzij deze
afwezigheid qewettigd is door een ziekteattest of door overmacht
aangetoond op een verantwoorde wijze

o bij onvol-ledige of on¡uiste verkl-aringen van de aanvrager.
De besl-issing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen
ontvangstbewij s.

Artikel 11 - Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. I S 2)

Vrlanneer de manifestatie of een deel- van de standplaatsen definitief worden
opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats
per abonnement van één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen
van een vacante standpJ-aats per abonnement (cf. artikef 5.3).
ArtikeL 12 - Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37)

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die
betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie
sl-echts qedurende een periode van het jaar verkocht worden.

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde
activiteiten worden geschorst qedurende de periode van non-activiteit.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen
die uit de overeenkomst voortkomen.

Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toeger^/ezen
worden als l-osse standplaatsen.
Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 26,
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
a)

1o de natuurlijke personen die voor eiqen rekening een ambulante
activiteit uitoefenen, houders van een "machtiging als werkgever", aan wie
een standplaats is toegei^rezen

2" de verantwoordefijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon,
aan wie de standplaats is toeger^/ezen, houder van een "machtiging als
werkgever"
b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen, houder van een "machtiging a1s 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 standpJ-aats werd toegewezen, houder van een
"machtiginq als werkgever" vooy de uitoefening van een ambulante
activiteit voor eigen rekening;
d) de standwerker, houder van een "machtiging als werkgever" aan wie het
ti;delijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd KB van 24
september 2006 al-sook aan de standwerker, houder van een "machtiging als
aangeste.Ide A en B" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor
rekening of in dienst van de persoon aan wie de standpJ-aats werd
toegewezen of onderverhuurd;
e) door de personen die beschikken over een "machtiging als aangestelde A"
of een "machtiging als aangestel-de B", die een ambulante activiteit
uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurl-ij ke persoon of
rechtspersoon bedoeld in a) tot c)



f) De personen die verkopen real-iseren zonder commercieeL karakter binnen
het kader van de acties bedoefd in artike] 7 van voornoemd KB van 24
september 2006, kunnen geen standplaats innemen die deel uitmaakt van het
marktplan; aan hen wordt een locatie toegerr'rezen in een aparte zone buiten
de standplaatsen (losse en vaste) die deel- uitmaken van het marktplan.
Indien deze personen een standplaats binnen het marktplan r^/ensen, va]l-en
zil onder de toewijzigingsregels voor l-osse plaatsen (zie art.4)

De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen,
toegeb/ezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor
wiens rekening of in wiens dj-enst zij de activiteit uitoefenen, buiten de
aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel- van wie de standplaats
werd toegewezen of onderverhuurd.
Artikel 14 - Overdracht standplaats (KB art. 35)

L4.L. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende
voorwaarden:

l-" wanneer de houder van de standplaats (en) zi¡n ambulante activiteiten
al-s natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon
haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overfater
of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrappinq van zijn
ambulante activíteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

2o en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het
uitoefenen van ambulante activiteiten afs werkgever en de specialisatie
van de overl-ater voortzetten op eJ-ke overgedragen standplaats. Een
eventuele wij ziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per
aangetekend schrijven bij het colfege van burgemeester en schepenen. fn
beide gevallen (behoud specialisatie of toegefaten wijziging van
specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het
uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken)
3o De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan
1 standpfaatsen beschj-kken (cf. art. 2)

t4.2. In afwijking van 1-4.I. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten
tus sen

o echtqenoten bij feitelijke scheiding,
o echtgenoten bij scheiding van tafel- en bed en van goederen

o echtqenoten bij echtscheiding
r wettefij k samenwonenden bij stopzetting van de wettelij ke samenwoning

op voorl^/aarde dat

o de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als
bewijs van de vermefde toestand in 14.2.

r de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermel-d in 14.1 2o en 3o

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement
van de overfater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens
stilzwij gend vernieuwd.

Artikel 15 - Onderverhuur standwerkers (KB art. 36)

De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben,
kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan
andere standwerkers namelijk:
o rechtstreeks aan een andere standwerker;

o via een vereniging om die voor al-l-e standwerkers zonder discriminatie
openstaat.

Een standwerker kan per markt sl-echts 1 abonnement aanvragen. Hij moet
minimaal 2 maal- per trimesLer persoonli¡k de standplaats waarvan hij een
abonnement bezit, gebruiken.



A1 naargelang, deei-t de standwerker of de vereniging de lij st van
standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd
onderverhuurd.
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel- van de
abonnementprijs voor de duur van de onderverhuring.
ÀFDELING 2 Organisatie van ambula.nte activiteiten op het openbaar domein
buiten de openbare markten

Artikel 16 - Toepassingsgebied (KB art. 43)

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

Àrtikel 17 - Voorafgaande machtiging
1. Aanvraag machtiging (KB art. 43)

Om een standplaats in te nemen zoals vermel-d in artikel 16 dj-ent men te
beschikken over een machtiging. Deze machtiging dient voorafgaand aan het
uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het College
van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt I, 9060 ZeIzaLe.
2. BesLissing machtiging
In geval van positieve besl-issing verkrijgt de aanvrager een machtiging met
daarin vermel-d

e de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen

o de plaats
o de datum en duur van de verkoop

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwil-le van één of meerdere van
onderstaande redenen:

a redenen van openbare orde

r redenen van volksgezondheid

o bescherming van de consument

o activlteit kan het bestaand commerci-eel aanbod in gevaar brengen

De gemeente zaL deze reden (-en) motiveren in zijn kennisgeving van de
negatieve besl-issing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen
inzake beroep.

Artikel 18 - Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen
De personen die voldoen aan de voorü/aarden tot het verkrijgen (cf. supra
Afdeling 1 artikel 2) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt
(cf. supra AfdeJ-ing 1 artikef 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein
verkrijgen en innemen.

Artikel 19 - Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 52)

De toewijzing van l-osse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde
van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en
specialisatie.
V'ianneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend
worden, gebeurt de toewijzing via loting.
ArtikeL 20 - ToewijzingsregeJ.s per al¡onnement

Hier gelden dezel-fde regels als voor de openbare markten (cf. supra).
Voorwaarden inzake melding van vacature (cf. Afdeling 1 artikel 5.1 van dit
reglement) geldt niet.
Artikel 21 - Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten (KB
art. 2L,

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein,
dient zich te identificeren aan de hand van een l-eesbaar uithangbord,



zichtbaar gepÌaatst op de kraam of het voertuig, indien hij
het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens
aangestelden aangebracht worden l^Ianneer deze affeen werken.

Het bord bevat volgende vermeldingen:

1o hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambul-ante activiteit
uitoefent al-s natuurl-ijk persoon voor eigen rekening of voor wiens
rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de
naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een
rechtspersoon r^raarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend;
2" de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;

3o al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of
van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in Belgie geJ-egen
is, het l-and en de gemeente waar deze zich bevindt;
4o het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een
identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenl-ands bedrij f
gaat).

AFDELING 3: Marktleider

de activiteit aan
door de

art.44l
die de machtiging en identiteit van

Hij wordt aangesteld door de burgemeester

AFDELING 4: Reglement van inwendige orde

Artikel 23

uitoefenen aantonen te controferen.
onder het gemeentepersoneel.

De houders van een standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen,
overeenkomstig de modal-iteiten van de desbetreffende gemeentelijke
be las tingsverordening .

In geval van niet-betal-ing van de standplaatsvergoeding overeenkomstig de
modaliteiten bedoeld in het eerste lid, worden de abonnementen en hun
hernieuwinqen van rechtsln/ege en zonder aanmaning ingetrokken.
Artikel 24

Het is verboden na het sluitinqsuur van de markt, op de markt te kopen of te
verkopen. Een uur na het sluiten van de markt moeten afle koop\^/aren van de
marktplaats verwijderd zi)n. Marktkramers mogen de markt niet verl-aten voor
het einduur van de markt, Lenzil zij dit kunnen doen zonder de andere
marktkramers te hinderen bij het uitoefenen van hun handel-sverrichtingen. Vüie

tot 1 uur na de openingstijd zich aanbiedt en zonder hinder voor de andere
marktkramers en marktbezoekers zijn standplaats nog kan innemen, mag dit
doen. lVie zich later dan 1 uur na de opening van de markt aanbiedt, wordt
niet meer toegelaten tot de marktplaats,
Artikel 25

De burgemeester en de aangeduide marktl-eider kunnen steeds, om gegronde
redenen, tijdefijk de standpJ-aatsen veranderen, zonder recht van
schadevergoeding. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van kermis,
wegeniswerken, enz. Iedereen moet zich tevreden stel-l-en met de aanger^/ezen
marktplaats. Het is de verkopers verboden zich onderling of tegenover het
publiek of de aangeduide marktleider op hinderli¡ke of onbehoorlijke wijze te
qedragen. Het is hen tevens verboden enige vergoeding of voordeel- aan te
bì-eden, te verstrekken of te aanvaarden voor het verkrijgen, het overdragen
of het ruil-en van standplaatsen.
Het gemeentebestuur kan te al-l-en tíjde, om wel-ke reden ook, overgaan tot een
herschikking van de markt en/of standplaatsen, of de markt tijdelijk of
definitief overbrengen naar een andere l-ocatie zonder gehouden te zijn tot
enige schadevergoeding.

Artikel- 26

Artikel 22 - Bevoegdheid marktleider (KB

De marktleider is bevoegd om documenten
de personen die een ambul-ante activiteit



Het is de marktkramers verboden om hun afval van hun waren, papierent enz. ,
op de marktpJ-aatsen achter te laten. Na afloop van de marktdag dienen zij hun
afval met zich mee te nemen.

De marktkramer mag de bekleding van de marktplaats niet beschadigen. In geen
geval mag er vuil-nis of afval- achtergelaten worden.

ArtikeL 2T

De marktkramers moeten zich schikken naar de voorschriften die de aangeduide
marktleider nodig acht. Degene die weigert eraan gevolgr te geven kan
verplicht worden zijn standplaats te verlaten.
Artikel 28

Het is de marktkramers verboden voertuigen op de markt te l-aten staan langer
dan nodig voor het lossen en laden van koopü¡aren, behalve die wel-ke nodig
zijn voor de normale uitoefening van hun activiteit. De aangeduide
marktleider zaf hierover oordel-en.

Teneinde brandgevaar op de markt te voorkomen dienen de marktkramersdie
gebruik maken van gasvuren (o.a. verkopers van kip aan het spit)volgende
voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

a) alÌe gasffessen en toebehoren dienen te voldoen aan de vigerende
Belgische normen;

b) onbrandbare schotten dienen geplaatst tussen de gasflessen en de
braadovens;

c) een voldoende en ruime afstand dient gelaten te worden tussen deze
kramen en de kramen ernaast;
d) slechts twee gasflessen per braadoven mogen ter pJ-aatse gelaten
worden;

e) één brandblusapparaat dient in de nabijheid van een braadoven
qeplaatst te worden

Zij dienen zich burgerlijk aansprakelijk te stefl-en tegen brand- en
ontploffingsgevaar; op elk verzoek van de marktl-eider moet het bewijs worden
voorgelegd dat aan deze verplichting wordt voldaan.
ZL) dienen een brandblusapparaat met minimum 1 kg poederinhoud in hun
onmiddel-J-ijke nabijheid te hebben.

Àrtikel 29

Het cofl-ege van burgemeester en schepenen laat zich adviseren door een
commissie : gemeentelij ke marktcommissie.

Die commissie is samengesteld als volgt:
o de burgemeester die de commissie zaf voorzitten
. t\niee schepenen
. t\niee gemeenteraadsl-eden (geen lid van het college van burgemeester en

schepenen)
r de algemeen directeur of de persoon die hem vervangt die zorgL voor de

verslaggeving
o de marktleider
. een vertegenwoordiger van de potitiezone
o één afgevaardigde per marktkramersbond die zich kandidaat stel-t voor

lidmaatschap
¡ drie vertegenwoordigers van marktkramers die op de maandagmarkt staan: één

vertegenwoordiger voor de voedingskramen, één vertegeni^/oordiger voor de
textielkramen en één voor de overige kramen

De gemeenteJ-ijke marktcommissie vergadert onder voorzitterschap van de
burgemeester tel-kens wanneer zij dit nodiq acht. Zi) adviseert het coJ-lege op
eigen initiatief of op aanvraag over alle aangelegenheden die de goede en
ordelijke werking van de openbare markten, jaarmarkten, foren, kermismarkten,
feest- en avondmarkten betreffen.



De feden van de gemeentelijke marktcommissie worden door het college van
burgemeester en schepenen aangesteld voor een termijn van zes jaar. De
commissie wordt om de zes jaar vernieuwd, in de loop van de eerste maand
vol-gend op de instalfatie van de nieuwe gemeenteraad.


