UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 17 december 2015
Goedkeuring van het reglement betreffende de seizoenskramen rond de basiliek.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Joris De Vriendt,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Sara De Kock, Koen Vranken, Benny Vangelder: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet 17.05.2005;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitvoering van ambulante activiteiten en de organisatie
van openbare markten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
ambulante activiteiten;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 9.11.2015 houdende
opzegging van de gebruiksovereenkomst voor de seizoenskramen rond de basiliek;
Overwegende dat in de plaats daarvan een reglement wordt opgesteld voor ambulante handel op het
openbaar domein buiten de markten met vaste abonnementsplaatsen;
Overwegende dat dit reglement een antwoord kan bieden op de problemen die er de laatste tijd
geweest zijn tussen de kraampjeshouders, namelijk door aansluiting bij de algemene
politieverordening van 26.11.2015 – sanctionering van overtredingen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Er wordt een reglement goedgekeurd houdende de ambulante handel op het openbaar
domein buiten de openbare markten – meer bepaald de handel in de kramen rond de
basiliek. Hier volgt de tekst:
Organisatie van de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markt – de
kramen rond de basiliek.
Art. 1 Op volgende site is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten na
voorafgaande machtiging door het College van burgemeester en schepenen:
LOCATIE: 4 kramen links (Isabellaplein) en 4 kramen rechts (Albertusplein) voor de hoofdtoegang tot
het terrein van de basiliek

PERIODE: van 15 maart tot en met 15 november
UUR: tussen 8u en zonsondergang
AARD: abonnementsplaatsen
BEZETTING: in het hoogseizoen (mei t.e.m. september) minimum 4 dagen per week, waaronder in
elk geval 1 weekenddag.
SPECIALISATIE: de specialisaties zijn snoep, traditionele artikelen, streek- en fairtradeproducten,
ambacht artisanaat en artisanale bereidingen, speelgoed en hobby, kruiden en kruidenbereidingen,
exotische producten (vb. olijven, fetakaas…) suikergoed en banket, delicatessen, chocolade en
kwaliteitsfantasiejuwelen en decoratie. Het assortiment dient steeds te passen in de aard en het
karakter van de historische locatie.
De specialisaties worden ingedeeld in 4 categorieën:
cat. 1: snoep
cat. 2: traditionele artikelen
cat. 3: streekproducten- en fairtradeproducten
cat. 4: restcategorie; de uitbater maakt een keuze voor een product/dienstengamma uit de
restcategorie. Eens de keuze gemaakt, ligt de specialisatie vast voor de betrokken uitbater.
Product/dienstengamma’s:
Ambacht artisanaat en artisanale bereidingen, speelgoed en hobby
Kruiden en kruidenbereidingen, exotische produkten (vb. olijven, fetakaas…)
Suikergoed, banket, delicatessen, chocolade
Kwaliteitsfantasiejuweeltjes en decoratie
Aan elke standplaats wordt een specialisatie toegewezen zoals aangeduid op bijgevoegd plan.
(categorie van 1 tot en met 4)
Degustaties zijn toegelaten.
Proeverijen van alcoholhoudende dranken zijn beperkt tot maximum 2 cl per proeverij.
Noveenkaarsen mogen door elke uitbater verkocht worden.
Art. 2 Het bijgevoegde plan geeft weer:
- ligging, grootte van de standplaats
- aanduiding van de specialisatie (categorie van 1 tot en met 4)
- de aard van de standplaats – alle plaatsen worden toegekend bij abonnement
Art. 3. De gemeenteraad vertrouwt aan het College van burgemeester en schepenen de
bevoegdheid toe om de indeling te wijzigen, inbegrepen wijziging van specialisatie zo daartoe
aanleiding bestaat (nl. wanneer er onvoldoende uitbaters zouden zijn in een bepaalde specialisatie).
Het College van burgemeester en schepenen kan een item uit de restcategorie promoveren tot
eigenlijke specialisatie dan wel een specialisatie onderbrengen onder de restcategorie. Het College
van burgemeester en schepenen houdt daarbij rekening met de vereisten van een evenwichtig en
gediversifieerd aanbod, vraag- en aanbodevolutie, marktvernieuwing en –traditie binnen de globale
context van het gamma dat de gemeenteraad als passend voor de site heeft bepaald in art. 1.
Eenmaal per jaar zal een geactualiseerd overzicht aan de gemeenteraad worden voorgelegd zo er in
de loop van het jaar wijzigingen werden aangebracht.
Overeenkomstig het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan het
geactualiseerd plan door iedere geïnteresseerde geraadpleegd worden; desgevraagd worden er
gedateerde afschriften van verstrekt.
Art. 4. Voorafgaande machtiging (KB art. 38)
4.1. Aanvraag machtiging
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op een of meerdere van de vermelde plaatsen in art.
1 om ambulante activiteiten uit te oefenen moet voldoen aan de voorwaarden in artikel 5 en is
onderworpen aan een voorafgaande machtiging van het College van burgemeester en schepenen.
De aanvrager dient te vermelden welke specialisatie (zie artn. 1 en 3) hij kiest, gebonden aan welke
specifieke plaats(en) van de betreffende specialisatie.

4.2. Beslissing machtiging
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld
- de aard van de producten en diensten die hij gemachtigd is te verkopen (specialisatie)
- de standplaats
- de periode, uurregeling, bezetting
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande
redenen:
- redenen van openbare orde
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument
De gemeente zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de
aanvrager en verwijst tevens naar de rechtsmiddelen inzake beroep.
Art. 5. Voorwaarden inzake toewijzing en inname van de standplaatsen (KB art. 40 en 41)
5.1. Een standplaats kan enkel worden toegewezen (KB artn. 40 en 25)
a) aan de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders
van een “machtiging als werkgever”
b) aan 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”
c) Wanneer een kraam niet bezet raakt bij abonnement, of tijdens een vacature, kan het College van
burgemeester en schepenen toestemming geven tot ingebruikname van het kraam door ambulante
handelaars op tijdelijke basis (buiten abonnement en voor ten hoogste 14 dagen ) voor
producten/diensten die in overeenstemming zijn met het karakter van de site en in lijn met het
productgamma zoals bepaald in art. 1.
Bij gelijktijdige aanvraag wordt de plaats toegewezen bij loting.
d) Wanneer een kraam niet bezet raakt bij abonnement, of tijdens een vacature, kan het College van
burgemeester en schepenen toestemming geven tot ingebruikname van het kraam op tijdelijke basis
(buiten abonnement en voor ten hoogste 1 maand) aan de verantwoordelijken van verkoopacties
zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig art. 7 KB van 24 september 2006.
De uitbaters bedoeld in punt c) hebben voorrang op de uitbaters bedoeld in punt d).
5.2. Een standplaats kan enkel worden ingenomen (KB artn. 41 en 26)
a) door de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders
van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen.
b) door de verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de
standplaats is toegewezen, houder(s) van een “machtiging als werkgever”
c) door de feitelijke vennoot/vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houders van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante
activiteit voor eigen rekening
d) door de echtgenoot/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
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 en met d)
De personen opgesomd in b) tot en met 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.
De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties
bedoeld in art. 7 van het KB van 24.09.2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de
verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van
de verantwoordelijke van de actie.

Art. 6. Toewijzingsregels per abonnement
6.1. Vacature, kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30)
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, wordt deze vacature door
toedoen van het College van burgemeester en schepenen bekend gemaakt door publicatie van een
kennisgeving.
Deze kennisgeving gebeurt 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 melding van een vacature of op elk ander tijdstip.
Zij worden hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstbewijs, hetzij bij ter post aangetekend schrijven
tevens met ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan de
gemeente.
Om geldig te zijn moeten de kandidaturen ingediend worden volgens deze voorschriften en binnen de
termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature; ze moeten de gegevens of documenten bevatten
die door de kennisgeving van de vacature of onderhavig gemeentereglement vereist worden; in elk
geval moet de machtiging voor ambulante handel als werkgever worden voorgelegd.
Uiterlijk 1,5 maand na afloop van de indieningstermijn wordt een beslissing over de toewijzing
getroffen, voor zover de machtiging voor ambulante handel als werkgever wordt voorgelegd.
De inname kan niet plaatsvinden voordat alle documenten worden voorgelegd die in de kennisgeving
van de vacature of onderhavig reglement vereist worden. De termijn hiervoor is 1,5 maand te rekenen
vanaf de kennisgeving van de toewijzing - kennisgeving die desgevallend vergezeld is van een
overzicht van de ontbrekende stukken.
Wanneer de aanvraag wordt geweigerd omdat deze niet voldoet aan de vereiste procedures of
formaliteiten, wordt de aanvrager in kennis gesteld uiterlijk 14 dagen na de weigerende beslissing van
het College van burgemeester en schepenen.
6.2. Register van de kandidaturen
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.
Dit register kan geraadpleegd worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 26.03.2004
betreffende de openbaarheid van bestuur.
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 gerangschikt in het register – rekening houdend met de specialisatie
1° personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing van hun standplaats op de site
rond de basiliek
2° personen die een wijziging van standplaats vragen op de site rond de basiliek
3° externen
Binnen de gevraagde specialisatie en standplaats worden de kandidaturen geklasseerd volgens
datum. De datum is deze van de indiening van de kandidatuur.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie terzelfder tijd worden
ingediend, wordt als volgt voorrang gegeven:
1° aan de aanvrager met de hoogste anciënniteit als uitbater van een kraampje aan de basiliek.
Wanneer de anciënniteiten niet kunnen vergeleken worden, wordt de voorrang bij loting bepaald.
2° voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
De kraamhouders die tijdens het seizoen 2015 beschikten over een overeenkomst met de Stad voor
het gebruik van de kramen, werden automatisch op genomen in het register van de kandidaturen vóór
de externen. De chronologische volgorde van ontvangst van de bevestiging van hun kandidatuur is
bepalend voor de toewijzing van een kraam onder gelding van dit reglement.
6.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art 33)
De toewijzing van de standplaats wordt door het College van burgemeester en schepenen 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 toegewezen standplaatsen (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 zijn 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 overdracht.
Dit register kan geraadpleegd worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 26.03.2004
betreffende de openbaarheid van bestuur.
Art. 7. Identificatievereiste bij de uitoefening van ambulante activiteiten (KB art. 21).
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, 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 identificaite die deze
vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
Art. 8. Duur abonnement (KB art. 32)
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden ze stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur.
Art. 9. Opschorting abonnement (KB art. 32)
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, met name ernstig ongeval of ziekte overkomen aan ascendenten of
descendenten van de titularis of zijn echtgenoot of partner – gestaafd door een medisch attest
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.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst
voorkomen.

Art. 10. Afstand van 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 art.
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 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
- bij overhandiging tegen ontvangstbewijs
- op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs
Art. 11. Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 32 laatste lid)
11.1. Het abonnement wordt door het College van burgemeester en schepenen geschorst of
ingetrokken
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder dat voldaan is aan de voorwaarden
bepaald in art. 13 van onderhavig reglement
- indien niet meer voldaan is aan de voorwaarden van art. 5 van onderhavig reglement (toewijzing en
inname standplaatsen)
11.2. De beslissing tot schorsing of opzegging wordt aan de houder van het abonnement betekend bij
een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen
ontvangstbewijs.
Art. 12. Vooropzeg vanuit de gemeente
Wanneer een standplaats, of meerdere standplaatsen definitief wordt/worden opgeheven, geldt een
termijn van vooropzeg aan de abonnementshouder van één jaar. Voor de voorrang wordt verwezen
naar art. 6 van dit reglement.
Art. 13. Overdracht van standplaats (KB art. 35)
13.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet
of overlijdt of wanneer de rechtspersoon zijn ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de
overlater of zijn rechthebbenden een bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
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
standplaats.
13.2. In afwijking van 13.1 wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
- echtgenoten bij feitelijke scheiding, scheiding van tafel en bed en van goederen, echtscheiding
- wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning
op voorwaarde dat
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde
toestand in 13.2.
- de gemeente heeft vastgesteld dat de overnemer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen
van ambulante activiteiten in de specialisatie(s) van de overlater of in deze die de gemeente toestaat.
13.3. De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de
overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.

13.4. De standplaats mag pas worden ingenomen door de overnemer na schriftelijke instemming
vanwege het College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 14. De marktleider
De marktleider is bevoegd om de documenten voorzien in de artn. 15 en 20 van het KB van
24.09.2006 – welke de identiteit en de hoedanigheid van de personen die een ambulante activiteit
uitoefenen op het grondgebied van de gemeente aantonen, te controleren.
Art. 15. Praktische uitvoering (gebods- en verbodsbepalingen)
15.1 Er mogen geen producten/diensten verkocht worden die behoren tot een andere specialisatie
dan die vermeld in het abonnement.
Er mogen geen frisdranken verkocht worden.
15.2. Het bedevaartseizoen loopt van 15 maart tot en met 15 november.
Tijdens die periode stelt de Stad op de betreffende locatie geprefabriceerde kramen ter beschikking
voor de uitoefening van de vergunde ambulante activiteiten.
De uitbater stort eenmalig een borgsom van 250 euro aan de Stad ter garantie van het correcte
gebruik van de ter beschikking gestelde constructie onverminderd vervolging wegens schade via
administratieve of juridische weg. Kleinere schadegevallen kunnen onmiddellijk op de borgsom
verhaald worden.
De waarborg moet gestort worden vóór de ingebruikname van het kraam.
15.3. De Stad verzekert een tijdige (her)plaatsing van de kramen vóór het begin van het seizoen
alsook de goede staat van het kraam.
15.4. De verkoop start niet vóór 15 maart; uiterlijk op 15 november moeten de kramen vrijgemaakt
worden door de uitbater.
Bij het opstellen van de kramen zullen de uitbaters 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 ontruimen van de standplaats(en).
Vóór de overhandiging van de sleutels bij het begin van het seizoen wordt een plaatsbeschrijvng
opgemaakt door de stedelijke technische dienst en de uitbater.
Bij de overhandiging van de sleutels op het einde van het seizoen (uiterlijk 16 november) controleert
de stedelijke technische dienst in het bijzijn van de uitbater het kraam op de verwijdering van
gepersonaliseerde elementen en op schade.
15.5. Het is de uitbater toegestaan het interieur van het kraam aan te passen met kleine nietconstructieve ingrepen zoals het aanbrengen van krammen en nagels om de koopwaar op te hangen,
het aanbrengen van lichte en gemakkelijk verwijderbare panelen, het aanbrengen van stopcontacten
voor onder meer verlichting, verwarming, onderhoud van het kraam.
Aan de buitenwanden mag er niets gewijzigd worden.
15.6. Het gebruik van elektriciteit via aansluiting op de voorziene elektriciteitskasten op het openbaar
domein is toegestaan. Het afgenomen vermogen wordt beperkt tot 2500 Watt. De belasting hiervoor is
verrekend in de huurprijs van het kraam.
15.7. De ruimte tussen de kramen mag niet benut worden als verkoopruimte.
De stoep gelegen vóór het kraam mag als terras worden benut voor de verkoop; de waren mogen niet
rechtstreeks op de grond worden uitgestald.
Er moet een stoepbreedte van 1,5 m - gerekend tot aan de stoeprand van de rijbaan - vrij gelaten
worden voor een veilige doorgang.
Er zijn vier mogelijkheden:
* er wordt geen gebruik gemaakt van terras
* klein terras: de ruimte vóór het kraam tot aan de stoeprand van de rijbaan verminderd met de veilige
doorgang van 1,5 m; dit stemt overeen met 9 m² (lengte kraam 6 m x diepte terras 1,50 m)

* groot terras: op dagen waarop de rijweg wordt afgesloten, kan de volledige ruimte gelegen vóór het
kraam tot aan de stoeprand van de rijbaan benut worden; dit stemt overeen met 18 m² terrasruimte
(lengte kraam 6 m x 3 m diepte terras);
* hoekterras (enkel mogelijk voor de hoekkramen) in combinatie met groot terras; het betreft een extra
meter aansluitend bij de lengte van het kraam; dit stemt overeen met 21 m² (6 m lengte van de kraam
+ 1 m extra lengte x 3 m).
De uitbaters moeten vóór 1 februari aan de stedelijke dienst Middenstand hun terraskeuze meedelen
voor het komend seizoen; de gebeurlijke belasting moet voldaan worden vóór de opening van het
kraam.
15.8. Er mogen geen markeringen worden aangebracht op de grond, noch mag enig voorwerp aan de
grond bevestigd worden; het is verboden pinnen of andere voorwerpen in de grond te slaan.
De uitbater is aansprakelijk voor de aangerichte schade.
15.9. Voor het begin van het nieuwe seizoen levert de uitbater het bewijs dat het kraam behoorlijk
gedekt wordt door een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s.
15.10. De uitbater garandeert de netheid van het kraam.
De kraamhouders staan in voor de netheid van de openbare plaats overeenkomstig de bepalingen
van de algemene politieverordening van 26.11.2015
15.11. De uitbaters 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.
15.12. Het is iedereen verboden de verkoop te belemmeren of de orde en veiligheid in en rond de
kramen te verstoren. Dat geldt ook voor de uitbaters.
Elke uitbater is bovendien gehouden zijn handel zo te organiseren en zijn gedrag zo te leiden dat
hinder voor de andere kraamhouders vermeden wordt.
15.13. De gemeentelijke belasting voor ambulante activiteiten en de gemeentelijke belasting voor
inname terrassen moeten vóór 15 maart voldaan zijn voor de bestaande kraamhouders en in elk geval
vóór de start van de verkoop.
Art. 16. Strafbepalingen
De overtreding van de bepalingen van dit reglement – uitgezonderd de overtredingen die door of
krachtens een wet of decreet worden gesanctioneerd – kunnen gestraft worden met een
gemeentelijke administratieve sanctie overeenkomstig hoofdstuk IX (sancties, procedures en
slotbepalingen) van de algemene politieverordening van 26.11.2015.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Geert Janssens.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

