
--------------------------------------------------- -------------------------- 
REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN 

--------------------------------------------------- -------------------------- 
GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 19 NOVEMBER 2008 EN GEWIJZIGD IN DE 

GEMEENTERADEN VAN 24 FEBRUARI, 31 MAART EN 24 SEPTE MBER 2009 
--------------------------------------------------- -------------------------- 
AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten  op de openbare markten 

Artikel 1 - Gegevens van openbare markten (wet art.  8 §2) 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende o penbare markten in: 
PLAATS: Grote Markt   
DAG: maandag (wekelijks) 
UUR: 07.00u – 13.00u 
SPECIALISATIE: voeding, textiel en diverse producte n  
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: in bijlage 

De burgemeester kan gedurende de jaarlijkse kermiss en of telkens wanneer 
hij/zij het nuttig acht de markt op een andere plaa ts laten doorgaan. 
Wanneer de markt valt op een wettelijke feestdag, k an de burgemeester de 
markt laten doorgaan op de voorafgaande vrijdagmidd ag.” 

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaa tsen (wet art. 8 §2, 
art. 10 §1 en KB art. 25) 

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toeg ewezen worden aan:  
− de natuurlijke personen die voor eigen rekening een  ambulante activiteit 

uitoefenen houders van een “machtiging als werkgeve r” 
− rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen 

worden toegekend door tussenkomst van een persoon v erantwoordelijk voor 
het dagelijks bestuur van de vennootschap die houde r is van de 
“machtiging als werkgever”  

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de 
verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commer cieel karakter, hiervoor 
toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd K B van 24 september 2006 . 

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

Artikel 3 - Verhouding abonnementen – losse plaatse n (KB art. 24 §1) 

De standplaatsen op de openbare markt worden toegew ezen: 
− hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen) 
− hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)  

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toeg ewezen, 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 
uitsluitend bestaat uit verkoop, op verschillende m arkten, van producten of 
diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of h et gebruik uitlegt, door 
middel van argumenten en/of demonstraties gericht o p een betere bekendheid 
bij het publiek en zodoende de verkoop ervan te pro moten.  

Teneinde de variëteit in het aanbod te behouden en te bevorderen en de 
leefbaarheid van de onderneming te waarborgen worde n voor de maandagmarkt de 
specialisaties als volgt bepaald: 

textielwaren: max. 44 % 

voedingswaren:  max. 26 % 

diverse producten:  max. 20 % 

(*) het saldo van 10% betreft 5% standwerken en 5% losse plaatsen.  

Artikel 4 - Toewijzingsregels losse plaatsen (KB ar t 27) 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting . 
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de 
standplaats aanwezig zijn. De losse standplaatsen z ijn beperkt tot 8 lm per 
standplaats. 



Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaa lt de vergoeding aan de 
marktleider of concessionaris tegen afgifte van een  ontvangstbewijs.  

Artikel 5 - Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats pe r abonnement (KB art. 28 
en 30) 
 
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewez en wordt, vrijkomt ,zal 
deze vacature bekend gemaakt worden door publicatie  van een kennisgeving.  
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het 
gemeentelijk infobord en via de website. 
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een meld ing van vacature of op elk 
ander tijdstip. 
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorsch riften van artikel 30 §1, 
tweede lid van het KB van 24 september 2006 en binn en de termijn voorzien in 
de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die h ieraan niet voldoen, 
worden niet weerhouden.  
Bij ontvangst van de kandidatuur volgt de onmiddell ijke afgifte van een 
ontvangstbewijs door de gemeente of de concessionar is aan de kandidaat met 
vermelding van de datum van de volgorde van zijn ka ndidatuur en welk hem 
informeert over zijn recht om het register van de k andidaturen te raadplegen. 
De afgifte geschiedt hetzij bij een ter post aanget ekend schrijven met 
ontvangstbewijs, hetzij bij overhandiging tegen ont vangstbewijs, hetzij op 
een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. 

5.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31) 

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst ( chronologisch) bijgehouden 
in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart  2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur kan dit register steeds ge raadpleegd worden.  
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werde n nagekomen of ingetrokken 
door hun auteur. Marktkramers die een wijziging / r uil van marktplaats 
aanvragen, dienen zich op dezelfde wijze kandidaat te stellen en hun 
kandidatuur wordt eveneens chronologisch in het reg ister opgenomen. 
Om de 3 jaar dienen de  kandidaten opgenomen in het  register hun kandidatuur 
te bevestigen om in het register opgenomen te blijv en. 

5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen ( KB art. 29 en 31) 

Bij het vacant komen van een standplaats per abonne ment worden met het oog op 
de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt gekl asseerd in het register  

1.  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 volg ende categorieën: 

a)  personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan 
die ze op één van de markten van de gemeente inname n of aan wie de 
gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van de finitieve opheffing 
van de markt of een deel van de standplaatsen; 

b)  personen die een uitbreiding van hun standplaats vr agen; 
c)  personen die een wijziging / ruil van hun standplaa ts vragen; 
d)  de externe kandidaten. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dez elfde categorie 
tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voo rrang gegeven: 

a) voorrang wordt gegeven aan de aanvrager die de h oogste anciënniteit op de 
markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënnit eit niet kan vergeleken 
worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; 

b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bep aald bij loting. 

Bij het wijzigingen / ruilen van standplaatsen word t de standplaats 
toegewezen volgens chronologische volgorde van indi ening van de aanvragen tot 
wijziging / ruil van de standplaats. 

5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standpla atsen (KB art. 33) 

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaa kt aan de aanvrager: 
− bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangs tbewijs; 



− of door overhandiging van een brief tegen ontvangst bewijs; 
Bij een wijziging / ruil van marktplaats wordt deze  beslissing bekendgemaakt 
via aanplakking op het infobord en via de website. 

5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen p er abonnement (KB art. 34) 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats 
toegewezen per abonnement vermeld staat: 

− de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie  of door wiens 
tussenkomst de standplaats werd toegekend; 

− in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspe rsoon aan wie de 
standplaats toegekend werd en het adres van haar ma atschappelijke zetel; 

− het ondernemingsnummer; 
− de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 
− in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerke r; 
− de datum van de toewijzing van de standplaats en de  duur van het 

gebruiksrecht; 
− indien de activiteit seizoensgebonden is, de period e van activiteit; 
− de prijs van de standplaats, behalve indien deze op  een uniforme wijze 

vastgelegd is; 
− desgevallend, de naam en het adres van de overlater  en de datum van de 

overdracht. 

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

Artikel 6 - Identificatievereiste bij uitoefenen am bulante activiteiten op 
openbare markt (KB art. 21) 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent  op de openbare markt, 
dient zich te identificeren aan de hand van een lee sbaar uithangbord, 
zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, i ndien hij de activiteit 
aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord m oet 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 e en ambulante activiteit 
uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekenin g of voor wiens 
rekening  of in wiens dienst de activiteit wordt ui tgeoefend; hetzij de 
naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een 
rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of i n wiens dienst de 
activiteit wordt uitgeoefend; 

2° de firmanaam en/of de benaming van de ondernemin g; 
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar ma atschappelijke zetel of 

van de uitbatingszetel; en indien de onderneming ni et in België gelegen 
is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;  

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een 
identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf 
gaat). 

Artikel 7 - Duur abonnement (KB art. 32) 

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 1 2 maanden.  
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend  verlengd behoudens anders 
bepaald door de aanvrager (cf. artikel 8  en 9 van onderhavig marktreglement) 
en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven d oor het gemeentebestuur in 
de gevallen bepaald in artikel 10 van onderhavig ma rktreglement  

Artikel 8 - Opschorting abonnement (KB art. 32) 

De houder van een abonnement kan het abonnement ops chorten voor een voorziene 
periode van tenminste een maand wanneer hij ongesch ikt is zijn activiteit uit 
te oefenen: 
− door ziekte of ongeval op grond van een medisch att est 
− door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond . 

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op  de hoogte gebracht wordt 
van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van 



het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de 
geabonneerde zijn standplaats terug. 
De opschorting impliceert de opschorting van de wed erzijdse verplichtingen 
die uit de overeenkomst voorkomen.  
Gedurende de periode van opschorting kan  de standp laats toegewezen worden 
als losse plaats. 

Artikel 9 - Afstand van het abonnement (KB art. 32)  

De houder van een abonnement kan afstand doen van h et abonnement 
− bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegt ermijn van tenminste 

30 dagen 
− bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van 

tenminste 30 dagen 
− indien hij definitief ongeschikt is om zijn activit eit uit te oefenen 

omwille van redenen vermeld in artikel 8 van dit re glement. In dit geval 
is geen vooropzeg nodig. 

− op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenmins te 30 dagen. 

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die vo or eigen rekening zijn 
activiteit uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zo nder vooropzeg afstand 
doen van het abonnement waarvan hij de houder was. 

De aanvragen van opschorting, herneming of opzeggin g van een abonnement 
worden betekend volgens één van de vermelde modalit eiten: 
− bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbew ijs 
− overhandiging tegen ontvangstbewijs 
− op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangs tbewijs 

Artikel 10 - Schorsing en opzegging van abonnement (KB art. 32 laatste lid) 

Het abonnement zal door het college van burgemeeste r en schepenen geschorst 
of ingetrokken worden in volgende gevallen: 

− bij niet of niet tijdige  betaling standplaatsvergo eding 
− bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider 

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

− bij overdracht van een abonnement aan een derde zon der te voldoen aan 
voorwaarden bepaald in artikel 14 van onderhavig ge meentelijk reglement 

− wanneer andere waren verkocht worden of andere dien sten aangeboden worden 
dan diegene vermeld op zijn abonnement 

− bij afwezigheid van meer dan 40 marktdagen per jaar , tenzij deze 
afwezigheid gewettigd is door een ziekteattest of d oor overmacht 
aangetoond op een verantwoorde wijze 

− bij onvolledige of onjuiste verklaringen van de aan vrager.    

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt bete kend bij een ter post 
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een  duurzame drager tegen 
ontvangstbewijs.  

Artikel 11 - Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art.  8 § 2) 

Wanneer de manifestatie of een deel van de standpla atsen definitief worden 
opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de h ouders van een standplaats 
per abonnement van één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen 
van een vacante standplaats per abonnement (cf. art ikel 5.3). 

Artikel 12 - Seizoensgebonden ambulante activiteite n (KB art. 37) 

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die 
betrekking heeft op producten of diensten die wegen s hun aard of traditie 
slechts gedurende een periode van het jaar verkocht  worden. 
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoo p van hoger vernoemde 
activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. 
De opschorting impliceert de opschorting van de wed erzijdse verplichtingen 
die uit de overeenkomst voortkomen. 
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze  standplaatsen toegewezen 
worden als losse standplaatsen.  



Artikel 13 - Inname standplaatsen (KB art. 26) 

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingeno men worden door: 

a) 1° de natuurlijke personen die voor eigen rekeni ng een ambulante 
activiteit uitoefenen houders van een “machtiging a ls werkgever”, aan 
wie een standplaats is toegewezen 

2° de verantwoordelijke  voor het dagelijks bestuur  van een rechtspersoon, 
aan wie de standplaats is toegewezen,  houder  van een “machtiging als 
werkgever”  

b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke p ersoon aan wie de 
standplaats werd toegewezen, houder van een “machti ging als werkgever” 
voor de uitoefening van een ambulante activiteit vo or eigen rekening; 

c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwo nende van de natuurlijke 
persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, hou der van een “machtiging 
als werkgever” voor de uitoefening van een ambulant e activiteit voor eigen 
rekening; 

d) de standwerker, houder van een “machtiging als w erkgever” aan wie het 
tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onde rverhuurd, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voo rnoemd KB van 24 
september 2006 alsook aan de standwerker, houder va n een “machtiging als 
aangestelde A en B” voor de uitoefening van een amb ulante activiteit voor 
rekening of in dienst van de persoon aan wie de sta ndplaats werd 
toegewezen of onderverhuurd;  

e) door de personen die beschikken over een “machti ging als aangestelde A” of 
een “machtiging als aangestelde B”, die een ambulan te activiteit 
uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuur lijke 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 voorno emd KB van 24 september 
2006, kunnen geen standplaats innemen die deel uitm aakt van het marktplan; 
hun wordt een locatie toegewezen in een aparte zone  buiten de 
standplaatsen (losse en vaste) die deel uitmaken va n het marktplan. Indien 
deze personen een standplaats binnen het marktplan wensen, vallen zij 
onder de toewijzigingsregels voor losse plaatsen (z ie art.4) 

De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de stan dplaatsen innemen, 
toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke pers oon 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 st andplaats 
werd toegewezen of onderverhuurd.  

Artikel 14 - Overdracht standplaats (KB art. 35) 

14.1.  De overdracht van een standplaats is toegelaten on der de volgende 
voorwaarden: 
1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn am bulante activiteiten als 

natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar 
ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bez orgt de overlater of 
zijn rechthebbenden een document als bewijs van sch rapping van zijn 
ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondern emingen. 

2° en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een  machtiging tot het 
uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever  en de specialisatie 
van de overlater voortzetten op elke overgedragen s tandplaats. Een 
eventuele wijziging van de specialisatie dient aang evraagd te worden per 
aangetekend schrijven bij het college van burgemees ter en schepenen. In 
beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van 
specialisatie) dient de overnemer over de gepaste m achtiging tot het 
uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken ) 

3° De onderneming van de overnemer mag door de over name over niet meer dan 1 
standplaatsen beschikken (cf. art. 2) 

14.2.  In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van sta ndplaatsen toegelaten 
tussen  
• echtgenoten bij feitelijke scheiding,  
• echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van g oederen 
• echtgenoten bij echtscheiding 



• wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wett elijke samenwoning 

op voorwaarde dat 
− de overlater of de overnemer aan de gemeente een do cument voorlegt als 

bewijs van de vermelde toestand in 14.2. 
− de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1 2° en 3°  

De overdracht is geldig voor de resterende geldighe idsduur van het abonnement 
van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens 
stilzwijgend vernieuwd.  

Artikel 15 - Onderverhuur standwerkers (KB art. 36)  

De standwerkers, die een abonnement voor een standp laats verkregen hebben, 
kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standpla ats onderverhuren aan 
andere standwerkers namelijk:  
− rechtstreeks aan een andere standwerker; 
− via een vereniging om die voor alle standwerkers zo nder discriminatie 

openstaat. 

Een standwerker kan per markt slechts 1 abonnement aanvragen. 

Al naargelang, deelt de standwerker of de verenigin g de lijst van 
standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrec ht 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.  

AFDELING 2 Organisatie van ambulante activiteiten o p het openbaar domein 
buiten de openbare markten 

Artikel 16 - Toepassingsgebied (KB art. 43) 
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op é én 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. 

Artikel 17 - Voorafgaande machtiging 

1. Aanvraag machtiging (KB art. 43) 
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in art ikel 16 dient men te 
beschikken over een machtiging. Deze machtiging die nt voorafgaand aan het 
uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het College 
van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate. 

2. Beslissing machtiging  
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanv rager een machtiging met 
daarin vermeld  
− de aard van de producten of diensten die hij gemach tigd is te verkopen 
− de plaats 
− de datum en duur van de verkoop 

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwill e van één of meerdere van 
onderstaande redenen: 
− redenen van openbare orde 
− redenen van volksgezondheid 
− bescherming van de consument 
− activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in g evaar brengen 

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn k ennisgeving van de 
negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst t evens naar rechtsmiddelen 
inzake beroep. 

Artikel 18 - Voorwaarden inzake toewijzing en innam e standplaatsen 

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra 
Afdeling 1 artikel 2) en innemen van de standplaats en op de openbare markt 
(cf. supra Afdeling 1 artikel 13) kunnen standplaat sen op het openbaar domein 
verkrijgen en innemen.  



Artikel 19 - Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2) 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de  chronologische volgorde 
van aanvragen en desgevallend in functie van de gev raagde plaats en 
specialisatie. 
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaats en gelijktijdig ingediend 
worden, gebeurt de toewijzing via loting. 

Artikel 20 - Toewijzingsregels per abonnement  

hier gelden dezelfde regels als voor de openbare ma rkten, de voorrang voor 
standwerkers uitgezonderd.  
Voorwaarden inzake melding van vacature (cf. Afdeli ng 1 artikel 5.1 van dit 
reglement) geldt niet. 

Artikel 21 - Identificatievereiste bij uitoefenen a mbulante activiteiten (KB 
art. 21) 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent  op het openbaar domein, 
dient zich te identificeren aan de hand van een lee sbaar uithangbord, 
zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, in dien hij de activiteit aan 
het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de 
aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen  werken.  

Het bord bevat volgende vermeldingen: 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die e en ambulante activiteit 
uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekenin g of voor wiens 
rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uit geoefend; hetzij de 
naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een 
rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of i n wiens dienst de 
activiteit wordt uitgeoefend; 

2° de firmanaam en/of de benaming van de ondernemin g; 
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar ma atschappelijke zetel of 

van de uitbatingszetel; en indien de onderneming ni et in België gelegen 
is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;  

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een 
identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf 
gaat). 

AFDELING 3: Marktleider  

Artikel 22 - Bevoegdheid marktleider (KB art. 44) 

De marktleider is bevoegd om documenten die de mach tiging en identiteit van 
de personen die een ambulante activiteit uitoefenen  aantonen te controleren. 
Hij wordt aangesteld door de burgemeester onder het  gemeentepersoneel. 

AFDELING 4: Reglement van inwendige orde  

Artikel 23 

De houders van een standplaats moeten de standplaat svergoeding betalen, 
overeenkomstig de modaliteiten van de desbetreffend e gemeentelijke 
belastingsverordening. 
In geval van niet-betaling van de standplaatsvergoe ding overeenkomstig de 
modaliteiten bedoeld in het eerste lid, worden de a bonnementen en hun 
hernieuwingen zonder aanmaning ingetrokken.  

Artikel 24 

Het is verboden na het sluitingsuur van de markt, o p de markt te kopen of te 
verkopen. Een uur na het sluiten van de markt moete n alle koopwaren van de 
marktplaats verwijderd zijn. Marktkramers mogen de markt niet verlaten voor 
het einduur van de markt, tenzij zij dit kunnen doe n zonder de andere 
marktkramers te hinderen bij het uitoefenen van hun  handelsverrichtingen. Wie 
tot 1 uur na de openingstijd zich aanbiedt en zonde r hinder voor de andere 
marktkramers en marktbezoekers zijn standplaats nog  kan innemen, mag dit 
doen. Wie 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 marktleider kunnen  steeds, om gegronde 
redenen, tijdelijk de standplaatsen veranderen, zon der recht van 
schadevergoeding. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleid ing van kermis, 
wegeniswerken, enz. Iedereen moet zich tevreden ste llen met de aangewezen 
marktplaats. Het is de verkopers verboden zich onde rling of tegenover het 
publiek of de aangeduide marktleider op hinderlijke  of onbehoorlijke wijze te 
gedragen. Het is hen tevens verboden enige vergoedi ng of voordeel aan te 
bieden, te verstrekken of te aanvaarden voor het ve rkrijgen, het overdragen 
of het ruilen van standplaatsen. 

Artikel 26 

Het is de marktkramers verboden om hun afval van hu n waren, papieren, enz. , 
op de marktplaatsen 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 vuilnis of afval achtergelaten worden.  

Artikel 27 

De marktkramers moeten zich schikken naar de voorsc hriften die de aangeduide 
marktleider nodig acht. Degene die weigert eraan ge volg te geven kan 
verplicht worden zijn standplaats te verlaten. 

Artikel 28 

Het is de marktkramers verboden voertuigen op de ma rkt te laten staan langer 
dan nodig voor het lossen en laden van koopwaren, b ehalve die welke nodig 
zijn voor de normale uitoefening van hun activiteit . De aangeduide 
marktleider zal hierover oordelen.  
Teneinde brandgevaar op de markt te voorkomen diene n de marktkramers, die 
gebruik maken van gasvuren (o.a. verkopers van kip aan het spit), volgende 
voorzorgsmaatregelen in acht nemen:  

A.  alle gasflessen en toebehoren dienen te voldoen aan  de vigerende Belgische 
normen; 

B.  onbrandbare schotten dienen geplaatst tussen de gas flessen en de 
braadovens; 

C.  een voldoende en ruime afstand dient gelaten te wor den tussen deze kramen 
en de kramen ernaast; 

D.  slechts twee gasflessen per braadoven mogen ter pla atse gelaten worden; 
E.  één brandblusapparaat dient in de nabijheid van een  braadoven geplaatst te 

worden. 

Zij dienen zich burgerlijk aansprakelijk te stellen  tegen brand- en ontplof-
fingsgevaar; op elk verzoek van de marktleider moet  het bewijs worden voorge-
legd dat aan deze verplichting wordt voldaan. 
Zij dienen een brandblusapparaat met minimum 1 kg p oederinhoud in hun onmid-
dellijke nabijheid te hebben.  


