UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie

ZITTING VAN 29.11.2007

VLAAMS-BRABANT
---------Stad

SCHERPENHEUVELZICHEM
---------Dagorde:

Aanwezig:
Marleen Van Meeuwen, voorzitter;
Manu Claes, burgemeester;
Bergmans, Jacquemyn, Renders, Decat, Van der Auwera,
en T. Vancauwenbergh, schepenen;
Vandenbroucke, Laureys, Corens, Swinnen, Naulaerts, Van Dijck,
Van de Wouwer, Pauwels, Cortens, Sannen, Van Meerbergen,
Weckx, Bervoets, Peetermans, Van Gossum, Van der Bruggen,
N. Vancauwenbergh, Lemmens, G. Van Meeuwen, raadsleden;
Hendrickx, schepen, met raadgevende stem;
Liesbeth Verdeyen, gemeentesecretaris

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42,
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer
bepaald de artikelen 8 tot en met 10,
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44,
Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante
en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk
reglement,
Gelet op art. 119bis NGW
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de bespreking;
Uitslag van de stemming:
Claes: ja, Bergmans: ja, Jacquemyn: ja, Renders: ja, Decat: ja, Van der Auwera: ja,
T. Vancauwenbergh: ja, Laureys: ja, Corens: ja, Swinnen: ja, Naulaerts: ja, Van Dijck: ja, Pauwels: ja,
Cortens: ja, Sannen: ja, Van Meerbergen: ja, Weckx: ja, Bervoets: ja, Peetermans: ja,
Van Gossum: ja, Van der Bruggen: ja, N. Vancauwenbergh: ja, Lemmens: ja, G. Van Meeuwen: ja,
M. Van Meeuwen: ja;
Besluit:
Art. 1.
Het hierbijgevoegde gemeentelijk marktreglement wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Afschrift van onderhavig reglement wordt overeenkomstig art. 119 NGW bezorgd aan de
bestendige deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
en aan die van de politierechtbank .
Een exemplaar wordt bezorgd aan de Minister die bevoegd is voor Middenstand en aan de
korpschef van de lokale politie

Namens de Gemeenteraad,
in opdracht:
de secretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de voorzitter,
get. Marleen Van Meeuwen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht :
de secretaris,

de burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
Artikel 1 Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2)
1.1 De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
a) wekelijkse markten
PLAATS: Scherpenheuvel-centrum
DAG: zaterdag
UUR: 14u15 tot 18u
SPECIALISATIE: allerhande goederen en diensten - gediversifieerde markt
PLAATS: Zichem marktplaats
DAG: donderdag
UUR: 14u30 tot 18u
SPECIALISATIE: allerhande goederen en diensten - gediversifieerde markt
b) P.M. De gemeente richt onder de benaming ‘jaarmarkt’ een manifestatie in die erkend wordt als
een manifestatie ter bevordering van het leven in de gemeente zoals bedoeld in art. 5, 2° van de wet
van 15.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
PLAATS: Scherpenheuvel centrum
DAG: eerste zondag na Allerheiligen
UUR: 9u tot 18 u
SPECIALISATIE: allerhande goederen en diensten
c) P.M. De gemeente richt onder de benaming ‘avondmarkt’ een manifestatie in die erkend wordt als
een manifestatie ter bevordering van het leven in de gemeente zoals bedoeld in art. 5,2° van de wet
van 15.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
PLAATS: Scherpenheuvel centrum
DAG: zondag vóór 1 mei
UUR: 17u tot 22u
SPECIALISATIE: allerhande goederen en diensten

.

1.2 De bijgevoegde plannen geven weer:
- Voor de wekelijkse markt van Scherpenheuvel centrum: afbakening en zonering (abonnement vs
losse standplaats) – specialisatie per vaste standplaats
- Voor de wekelijkse markt van Zichem: de afbakening van de locatie waar de manifestatie plaatsvindt
Dit plan omvat niet de exacte locatie gelet op de heraanleg van de marktplaats. Het CBS zal zodra
mogelijk voor elke standplaats de ligging, de zonering, de grootte en het gebruik bepalen.
1.3 De gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid toe
om de wekelijkse markten in te delen en wijzigingen – inbegrepen wijziging van de specialisaties of
technische specificaties - op te nemen. Het College zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en
het gebruik bepalen.
Het College zal daarbij rekening houden met de vereisten van een evenwichtige en gediversifieerde
markt, vraagevolutie en marktvernieuwing.

Eenmaal per jaar zal een geactualiseerd overzicht aan de gemeenteraad worden voorgelegd zo er in de loop van
de referteperiode wijzigingen werden aangebracht.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan het
geactualiseerd plan door iedere geïnteresseerde geraadpleegd worden; desgevraagd worden er gedateerde
afschriften van verstrekt.
Art. 2 De marktcommissie
2.1 Per wekelijkse markt wordt een commissie opgericht als volgt samengesteld:
- de voorzitter, de schepen bevoegd voor de markten

- de Burgemeester
- twee gemeenteraadsleden
- de politiecommissaris en/of zijn afgevaardigde
- de marktleider
- twee tot vier ambulante handelaars
- afgevaardigden van handelaarsverbonden uit de Stad SZ kunnen worden opgenomen
2.2 De marktcommissie vergadert indien de noodzakelijkheid het vereist
De marktcommisse heeft een adviserende functie; ze verstrekt advies over alle aangelegenheden betreffende de
markt die worden voorgelegd door een van de leden van de commissie
Personen van wie de aanwezigheid nuttig zou zijn voor de bespreking van een bepaald onderwerp, kunnen
worden uitgenodigd de vergadering bij te wonen
De voorzitter of de Burgemeester roept de commissie schriftelijk samen minstens 7 kalenderdagen vóór de
vergadering

Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25)
3.1 Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :
de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders
van een “machtiging als werkgever”
rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de
vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”
3.2 De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van
verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van
voornoemd KB van 24 september 2006 .
3.3 Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming
beperkt tot 1.
3.4 De lengte van de standplaats wordt beperkt tot 12 meter. Bestaande abonnementshouders
bewaren de eerder toegekende lengte. Bij overdracht van standplaats of vacature is de beperking van
12 meter eveneens van toepassing. Het CBS beslist dan over de lengte, de specialisatie en eventueel
de technische specificatie van de vrijgekomen plaats – rekening houdend met de beginselen bedoeld
in art. 1 punt 3 (diversiteit, vernieuwing en vraagevolutie); het CBS kan de vrijgekomen meters ook
bestemmen voor losse deelnemers.
Artikel 4 Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1)
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:
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 toegewezen , wordt voorrang gegeven aan de
standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.
Artikel 5 Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27)
5.1 De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

Vooraleer hij tot de loting overgaat controleert de marktleider de identiteit en de machtiging voor ambulante
handel die de kandidaat hem voorlegt.

- Wekelijkse markt Scherpenheuvel:
De loting gebeurt door de marktleider onderaan de Noordervest ter hoogte van het duivenlokaal; het
invullen van de deelnemersfiches gebeurt om 13u45; de loting om 13u55 en verloopt als volgt: de
eerste vrije plaats valt toe aan het nummer 1, de tweede aan het nummer 2 enzovoort.

Wanneer een deelnemer zijn plaats afwijst, wordt de deelnemersfiche achteraan gestoken; wanneer
de toegevallen plaats onvoldoende ruimte biedt voor het kraam, wordt de fiche opzij gehouden tot de
eerstvolgende plaats die voldoet aan de ruimtebehoefte.
- Wekelijkse markt Zichem:
Zie supra art. 1; het betreft een veeleer kleine markt; losse plaatsen worden ingenomen in
chronologische volgorde van aankomst. Ingeval van uitbreiding van het deelnemersaantal kan het CBS
een systeem van loting instellen vergelijkbaar met dat van Scherpenheuvel

5.2:
Een losse deelnemer kan een vrije standplaats innemen zoals bedoeld in art. 4 of een tijdelijk
vrijgekomen standplaats op een abonnementsplaats, i.h.b. in het geval van een schorsing of
opschorting bedoeld in de artn. 9 en 11, gedurende de periodes van non-activiteit bedoeld in art. 13,
gedurende de periode dat een abonnementsplaats niet toegewezen is, of wanneer de houder van een
abonnementsplaats deze niet (tijdig) inneemt.
5.3 De losse deelnemer neemt onmiddellijk na de loting zijn standplaats in.
5.4 Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de marktleider tegen
afgifte van een ontvangstbewijs.
Artikel 6 Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
6.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30)
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze vacature door
toedoen van het CBS bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk
infobord (ad valvas stadhuis) en via de website http://www.scherpenheuvel-zichem.be.
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 §1, 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.
6.2. 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 geraadpleegd worden.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.
De marktleider zal 1 keer per jaar de kandidaten opgenomen in het register vragen hun kandidatuur
te bevestigen teneinde hun inschrijving in het register te bewaren.
6.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art 29 en 31)

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 de eventuele specialisatie:
-

aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken

-

en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën:
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 vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve
opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen
b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen
c) overige

-

en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie

-

en tenslotte volgens datum.

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt
voorrang gegeven :
a)voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste
anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden,
wordt de voorrang bepaald bij loting;
b)voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
6.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33)
De toewijzing van de standplaats wordt door het CBS bekend gemaakt aan de aanvrager :
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
- of bij elektronische post met ontvangstbewijs.
6.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per 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 rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en
het adres van haar maatschappelijke zetel;
-het ondernemingsnummer;
-de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
-in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker;
-de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
-indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode 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 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit
register steeds geraadpleegd worden.
Artikel 7 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante 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 leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of
het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen
werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk 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 waarneemt of voor wiens rekening of in wiens
dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; 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 identificatie die deze vervangt,
indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
Artikel 8 Duur abonnement (KB Art. 32)
De abonnementen worden toegekend voor de duur van twaalf maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur .
Titularissen die bij de inwerkingtreding van onderhavig reglement over een vaste standplaats
beschikken, bekomen een abonnement voor de effectief verkochte goederen behoudens tegenbericht.
Artikel 9 Opschorting abonnement (KB Art. 32)

9.1 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.
omwille van sociale redenen, m.n. ernstig ongeval of ziekte overkomen aan ascendenten of
descendenten van de tituaris of zijn echtgenoot of partner – gestaafd door een medisch attest

.
9.2 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 wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst
voorkomen.

Artikel 10 Afstand van het abonnement (KB art. 32)
10.1 De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement
bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld
in artikel 9.1 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig.
op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 50 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 was.
10.2 De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend
volgens één van de vermelde modaliteiten:
bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
overhandiging tegen ontvangstbewijs
op een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs
Artikel 11 Schorsing en opzegging van abonnement ( KB art 32 laatste lid)
11.1 Het abonnement zal door CBS geschorst of ingetrokken worden in de gevallen bepaald in art. 25.
punt 1°.

11.2 De schorsing of intrekking kan maar gerealiseerd worden nadat de overtreder voorafgaand een
waarschuwing heeft ontvangen waarbij een uittreksel van het overtreden reglement gevoegd is.
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 12 Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2)
Wanneer 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 standplaats per abonnement (cf. artikel

6.3) voorzover er voor deze standplaats geen standwerkers kandidaat zijn tot 5% van het totaal aantal
standplaatsen.
Artikel 13 Seizoensgebonden ambulante activiteiten(KB art. 37)
13.1 Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op
producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar
verkocht worden.
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden
geschorst gedurende de periode van non-activiteit.
13.2 De titularis is gehouden de periodes van deelname vooraf mee te delen aan het
gemeentebestuur; deze periodes zijn vast voor de looptijd van het abonnement. Het CBS kan op
verzoek van de titularis de periode wijzigen.
.
Artikel 14 Inname standplaatsen (KB art. 26)
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
a) 1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders
van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”
b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor
eigen rekening;
c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van
een ambulante activiteit voor eigen rekening;
d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk gebruikrecht
van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van
voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een “machtiging
als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst
van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd;
e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging
als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de
natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c)
f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de
acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats
innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze
innemen buiten de aanwezigheid van deze.
Het CBS kan beslissen deze personen toelating te geven om verkopen op de markt te realiseren
zonder dat ze hoeven deel te nemen aan de loting.
De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of
onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij
de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de
standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.

Artikel 15 Overdracht standplaats (KB art. 35)

15.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
1° wanneer de houder van de standplaats zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of
wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn
rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.

2° en indien de overnemer houder is van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever
en de specialisatie van de overlater voortzet op de overgedragen standplaats.
Rekening houdend met de gewenste diversiteit, de vernieuwing van de markt en de evolutie van de vraag kan het
CBS de wijziging van specialisatie of technische specificatie toestaan.
3 ° De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 1 standplaats beschikken (cf. art.
3.3.
15.2. In afwijking van 15.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
• echtgenoten bij feitelijke scheiding,
• echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
• echtgenoten bij echtscheiding
• wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning
op voorwaarde dat
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand in 15.2.
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 15.1 2° en 3°

15.3 De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval
van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
15.4 De standplaats mag pas worden ingenomen door de overnemer na schriftelijke instemming
vanwege het CBS.
Artikel 16 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;
-via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat.
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging aan het gemeentebestuur de lijst 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.
Art. 17.

17.1 De waren en de marktwagens van de vaste standhouders mogen op de markt gebracht worden twee uren
vóór aanvang van de markt. Afwijking kan toegestaan worden door de marktleider of de politie om reden van
veiligheid of praktische overwegingen.
Uitgezonderd winkelwagens of winkelaanhangwagens dienen alle voertuigen bij de aanvang van de
markt verwijderd te zijn.
Onder geen beding kunnen persoonlijke voertuigen geparkeerd worden op het marktcircuit – dat
verkeersvrij is.
Alleen de marktleider of de politie kunnen hierop in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden een
afwijking toestaan.
17.2 De marktplaatsen bij abonnement dienen een kwartier voor het openingsuur ingenomen te zijn.
Het CBS of de marktleider kunnen een afwijking toestaan aan marktkramers die ernstige argumenten
aanvoeren en bewijzen.
Alle standplaatsen moeten uiterlijk 3 kwartier na het sluitingsuur ontruimd zijn.
Art. 18
18.1 Bij het opstellen van de kramen en marktwagens zullen de marktkramers zich schikken naar de

aanwijzigingen van de politie, de brandweer of de marktleider.
Bij hoogdringende veiligheidsvoorzieningen kan de politie, de brandweer of de marktleider bevel geven
tot verplaatsen of ontruimen van één of meerdere standplaatsen.
De marktkramers zullen de plaatsaanduidingen eerbiedigen. Het is verboden om buiten de
toegewezen standplaats een andere of zelfs een gedeelte van een andere standplaats in te nemen.
De aan het publiek voorbehouden doorgangen moeten vrij blijven van alle voorwerpen die het verkeer
en de voetgangers zouden kunnen hinderen, zoals: afval, manden, bakken, hangende voorwerpen,
reclameborden,…
18.2 Het is verboden de waren op de grond uit te stallen – uitgezonderd bloemen, planten en
plantgoed. De waren moeten op een kraam gelegd worden met een minimum hoogte van 50 cm.
18.3 Het is verboden pinnen of andere voorwerpen in de grond te slaan. Voor het vastmaken van de
kramen en dekzeilen kunnen gebeurlijk gewichten of andere methoden gebruikt worden. De
marktkramers zijn aansprakelijk voor de door hen aangerichte schade.
Art. 19
De marktkramers zijn verplicht te zorgen voor de reinheid van hun standplaats, hun kraam of
winkelwagen.
Het is verboden afval van welke aard ook op de grond te werpen of op te stapelen. Tijdens de markt
zullen de marktkramers alle afval voorkomend op en in de onmiddellijke omgeving van hun
standplaats verzamelen in emmers, bakken of zakken. Gedurende de warme dagen moet afval dat
insecten of ongedierte aantrekt , in gesloten recipiënten geplaatst worden.
Marktkramers met voeding zijn verplicht een open vuilzak met staander te plaatsen aan hun kraam.
De marktkramers staan persoonlijk in voor het opruimen en proper maken van hun standplaats en de
omgeving van hun standplaats zoals doorgangen. Dit moet gebeuren na het sluiten van de markt.
Ze dienen alle afval en verpakkingsmateriaal en andere voorwerpen mee te nemen of achter te laten in
de gepaste vuilniszakken van de Stad.
Art. 20
De personen aan wie een standplaats is toegewezen, moeten alle veiligheidsmaatregelen nemen die
nodig of nuttig zijn om brand, diefstal of andere schade te voorkomen. Ze blijven burgerlijk
aansprakelijk voor alle ongevallen, schade of verliezen die zijzelf of hun kramen zouden veroorzaken;
hiervoor dienen zij zich te verzekeren.
Art. 21
Electriciteit wordt enkel betrokken door aansluiting op de daartoe voorziene stroomverdelingskasten.
Tijdens de jaarmarkt is geen aansluiting voorzien.
Verwarmingstoestellen mogen niet aangesloten worden op de stroomverdelingskasten.
Art. 22
Het is verboden de activiteiten als marktkramer uit te oefenen op een manier die de normale
activiteiten van de andere marktkramers ernstig stoort .
Het gebruik van geluidsinstallaties, megafoon of geluidsversterkende middelen is verboden met
uitzondering voor de verkopers van geluidsdragers.
Art. 23
Door de toegewezen standplaats te aanvaarden, verklaren de marktkramers zich te onderwerpen aan
alle geldende voorschriften van onderhavig reglement.

Art. 24
Het is iedereen verboden de verkoop te belemmeren of de orde op de markt te verstoren.
Het uitdelen van folders e.d. op de markt is onderworpen aan de voorafgaande, schriftelijke toelating
van het CBS. Het ronddelen van folders mag het vlot verloop van de markt geenszins belemmeren.
Art. 25 Strafbepalingen
De overtreding van de bepalingen van dit reglement - uitgezonderd de overtredingen die door of
krachtens een wet of decreet worden gesanctioneerd - kunnen worden gestraft met een gemeentelijke
administratieve sanctie overeenkomstig art. 119bis NGW:
1° bij administratieve schorsing of intrekking van het abonnement in volgende gevallen:
- niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding
- 3 of meer ongewettigde afwezigheden per kwartaal of in het geval van
seizoensgebonden activiteit bedoeld in art. 12 een verhoudinggewijze afwezigheid
- overdracht van een abonnement aan een derde zonder dat voldaan is aan de
voorwaarden bepaald in artikel 15 van onderhavig gemeentelijk reglement
- verkoop van andere waren of diensten dan die vermeld op het abonnement
- indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een
standplaats zoals omschreven in art. 3 van onderhavig reglement
- overtreding van de bepalingen van de artn. 17 t/m 22 wanneer ze begaan wordt door
een houder van abonnement of desgevallend zijn aangestelde
2° bij administratieve geldboete van maximum 250 euro
- de overtreding van de bepalingen van de artn. 17 t/m 22 wanneer ze begaan wordt door
een losse deelnemer
- de overtreding van de bepalingen van art. 24
Art. 26
Onverminderd de sanctieregeling zullen kosten voor reiniging, opruiming of herstel bedoeld in de artn
18 en 19 verhaald worden op de ingebreke zijnde marktkramer.
Art. 27
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 Gemeentedecreet en treedt in
werking op. 1.12.2007.
Art. 28
Het marktreglement d.d. 28.06.1996 wordt opgeheven m.i.v. 1.12.2007
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