Markt- en kermisreglement
Gemeentelijk reglement Schilde met betrekking tot ambulante
activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein
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,
Overwegende dat volgens artikel 9 § 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en
kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, Na beraadslaging,
Met …. stemmen voor, … stemmen tegen en …. onthoudingen
AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Art.1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2)
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de
bevoegdheid toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college van
burgemeester en schepenen zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik
bepalen, na raadpleging van de marktcommissie.
Een openbare markt van allerlei producten/goederen wordt gehouden:
1.a. Elke dinsdag te Schilde op de parking van het dienstencentrum (Schoolstraat 44).
vanaf 8 u. Tot 13 u.(plan Schilde = bijlage 1)
Elke woensdag te „s-Gravenwezel op het Lodewijk De Vochtplein. vanaf 8 u. Tot 13
u.(plan „s-Gravenwezel = bijlage 2)
1.b. De markthandelaars mogen niet vóór 6.30 u. het marktterrein betreden.
1.c. Zij moeten hun standplaatsen steeds onmiddellijk innemen.
1.d. Geen enkele aan- of verkoop mag gedaan worden vóór het openingsuur of na
sluitingsuur van de markt.
1.e. Het opstellen van kramen en luifels mag niet gebeuren vóór 7 u.
Alle kramen, voertuigen, koopwaren en andere voorwerpen moeten van het marktterrein verwijderd zijn vóór 14 u.
1.f. Indien de marktdag samenvalt met een feestdag, kan het college van burgemeester
en Schepenen de markt naar een andere dag verschuiven of afgelasten.
1.g. Het college van burgemeester en schepenen heeft steeds het recht de markten op
een andere plaats te doen houden, ze af te gelasten of de opening - en sluitingsuren
te wijzigen, voor het inrichten van feesten, kermissen, het uitvoeren van werken, of
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om welke andere reden ook.
1.h. Op iedere markt zullen niet overdekte standplaatsen worden voorzien van 3 m
breedte of veelvoud ( behoudens uitzonderlijke regelingen). Tussen de rijen kramenof luifels moet minstens een doorgang van 4 m. vrij blijven voor toegang van de
veiligheidsdiensten.
1.i. De kramen zullen moeten opgesteld worden, in overeenstemming met het model en
de afmetingen die door het college van burgemeester en schepenen zijn
voorgeschreven:
a) Het tentdak of de luifel mag niet meer dan 1,5 m uitspringen en moet zich
minstens 2,10 m boven de begane grond bevinden.
b) De markthandelaars mogen de afmetingen van hun standplaats niet
overschrijden, zij moeten al hun koopwaar, inpakkisten en benodigdheden
binnen deze afmetingen houden.
Art.2.

Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en

KB
art. 25)
2.a. Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :
a) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit
uitoefenen houders van een “machtiging als werkgever”
b) 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”
2.b. De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de
verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten
overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006 .
2.c. Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
onderneming beperkt tot twee standplaatsen.
Art.3. Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1)
3.a. De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:
a) hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen)
b) hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)
3.b. Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang
gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de
markt.
Art.4. Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27)
4.a. De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting om 8.30 uur op de markt. De
houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats
aanwezig zijn.
4.b. De marktleider kan van de gunstig gelote handelaars de volgorde wijzigen om reden
van praktische aard: artikel, toegankelijkheid, openbare orde en veiligheid.
4.c. Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de
marktleider tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
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Art.5. Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
5.a. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30)
5.b. Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze
vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. Deze
kennisgeving zal gebeuren door middel van de gemeentelijke website www.schilde.be
en het gemeentelijk informatieblad.
5.c. De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk
ander tijdstip.
5.d. 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.
Art.6. Register van de kandidaturen (KB art. 31)
6.a. Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in
een register. Op deze aanvraag volgt de afgifte van een gedateerd en genummerd
ontvangstbewijs. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
6.b. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door
hun auteur.
6.c. Om de 12 maanden dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur
te bevestigen om in het register opgenomen te blijven.
Art.7. 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:
7.a. rekening houdend met de eventuele specialisatie:
a) Teneinde enige variatie in het aanbod te behouden en te bevorderen en
de leefbaarheid van de markthandelaars te waarborgen zal er rekening
gehouden worden bij de toewijzing van de abonnementen met een
voldoende spreiding van de aangeboden producten en specialisatie.
b) Aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen
niet bereiken.
7.b. en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën):
a) Wanneer een vaste standplaats vrijkomt zal ze bij voorkeur worden
toegewezen aan de markthandelaar die op dezelfde markt een
aanpalende vaste standplaats inneemt, met dien verstande dat aan elke
markthandelaar maximum 15 strekkende meter worden toegewezen.
b) Indien een bijkomende standplaats wordt aangevraagd door verschillende
markthandelaars die een aanpalende vaste standplaats innemen, zal de
voorkeur worden gegeven aan de aanvrager die over het minste aantal
strekkende meter beschikt, tenzij het college van burgemeester en
schepenen zou oordelen dat er omstandigheden zouden bestaan om
hiervan af
te wijken.
c) De markthandelaars die reeds een vaste standplaats innemen, hebben voor
het bekomen van een vrijgekomen vaste standplaats op dezelfde markt
voorkeur op de nieuwe aanvragen, op voorwaarde dat zij daardoor de hun
reeds toegewezen standplaats vrijgeven.
d) De externe kandidaten
3

e)

Binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde
standplaats en specialisatie,
f) Volgens datum van indienen van de kandidatuur

7.c. 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.
Art.8. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33)
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
8.a. bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
8.b. of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
8.c. of bij elektronische post met ontvangstbewijs.
8.d. Deze toewijzing zal als vervallen worden aanzien indien:
a) Geen gevolg geven wordt aan de uitnodigingen van het gemeentebestuur
om op de aangeduide dag en markt de toegekende vaste standplaats in te
nemen.
b) De aangeboden standplaats wordt geweigerd.

Art.9. 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:
9.a. de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de
standplaats werd toegekend;
9.b. in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
9.c. het ondernemingsnummer;
9.d. de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
9.e. in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker;
9.f. de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
9.g. indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
9.h. de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd
is;
9.i. desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de
overdracht ;
9.j. In overeenstemming met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid
van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
Art.10. Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt
( KB art 21)
10.a)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
aangestelde aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
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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;
b) de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
c) al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of
van de uitbatingzetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is,
het land en de gemeente waar deze zich bevindt;
d) het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een
identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

Art.11. Duur abonnement (KB Art. 32)
11.a.Indien een standplaats wordt toegekend per abonnement in de loop van het jaar loopt
de periode tot uiterlijk 31 december van dit jaar.
11.b.De abonnementen worden toegekend voor de duur van 3 of 12 maanden.
11.c. Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders
bepaald door de aanvrager (cf. artikel 12 en 13 van onderhavig marktreglement) en
behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen
bepaald in artikel 14 van onderhavig marktreglement
Art.12. Opschorting abonnement (KB Art. 32)
12.a.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:
a) door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
b) door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
12.b.Elke aanvraag tot opschorting moet schriftelijk gebeuren en wordt ter goedkeuring
voor gedragen aan het college van burgemeester en schepenen.
12.c. Terugbetaling is enkel mogelijk na goedkeuring van het college van burgemeester en
schepenen voor volledige maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de opschorting.
Voorafbetaalde abonnementsgelden zullen worden omgerekend naar
maandtarieven ( 1/3 t.o.v. kwartaalbedrag en 1/12 t.o.v. jaarbedrag).
12.d.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 her- nemen
van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats
terug.
12.e.De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voorkomen.
12.f. Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als
losse plaats.
Art.13. Afstand van het abonnement (KB art. 32)
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
13.a.bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
voor de vervaldag.
13.b.bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30
dagen
13.c. indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen
vermeld in artikel 12 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig.
13.d.op ieder ogenblik en zonder enig recht op terugbetaling van het resterende
abonnementsgeld mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.
uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het
abonnement waarvan hij de houder was.
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13.f. De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden
betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:
a) bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
b) overhandiging tegen ontvangstbewijs
c) op een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs
Art.14. Schorsing en opzegging van abonnement ( KB art 32 laatste lid)
Het abonnement zal door (het college van) (de) burgemeester (en schepenen) geschorst of
ingetrokken worden in volgende gevallen:
14.a.bij niet of laattijdige betaling van de standplaatsvergoeding
14.b.Indien een markthandelaar méér dan 2 weken na elkaar of in totaal méér dan 10 keer
per jaar afwezig is, verlof inbegrepen zonder geldige redenen aan de marktleider
mede te delen, zal het gemeentebestuur van Schilde zich het recht voorbehouden
zijn standplaats in te trekken zonder enig recht op schadevergoeding en de- ze
standplaats aan een andere kandidaat toewijzen.
14.c. bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan
voorwaarden bepaald in artikel 17 van onderhavig gemeentelijk reglement
14.d.wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement
14.e.Indien de afwezigheid wegens ziekte of ongeval de termijn van 6 maanden overtreft
behoudt de burgemeester zich het recht om over de standplaats te beschikken,
zonder enig recht op schadevergoeding.
14.f. Behoudens bijzondere toelating van het gemeentebestuur zijn de markthandelaars
verplicht hun standplaats op de markt in te nemen en te exploiteren tot het
sluitingsuur van de markt, en mogen zij hun verkoopstand niet eerder opbreken. In
geval van overtreding kan het recht op een standplaats tijdelijk geschorst of volledig
ontzegd worden.
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Art.15. 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.
Art.16. Inname standplaatsen (KB art. 26)
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
16.a.de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen
houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen
16.b.de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”
16.c. 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;
16.d.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;
16.e.de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk
gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 35 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de
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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;
16.f. 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.16.) tot d.16.)
16.g.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.
16.h.De personen opgesomd in b.16. tot f.16. ) 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.
16.i. Niemand mag op de markten een plaats innemen zonder in het bezit te zijn van een
geldig plaatsbewijs. Dit bewijs wordt, mits betaling van het standgeld, afgeleverd
door de afgevaardigde van het gemeentebestuur die met de ontvangst van deze
gelden is belast. Het plaatsbewijs vermeldt het aantal strekkende meter van de
standplaats, de datum en de prijs van de marktdag of de periode waarvoor het geldig
is. De markthandelaars mogen hun plaatsbewijs niet aan derden afstaan of
enige wijziging aanbrengen aan de aanduidingen die er op vermeld zijn. De
markthandelaars moeten hun plaatsbewijs voorleggen op ieder verzoek van de
burgemeester of zijn afgevaardigde. Is zulks niet het geval, dan zal hun plaatsbewijs
ingetrokken worden totdat hieraan is voldaan.
16.j. Het is leurders verboden tijdens de markturen op het marktterrein iets te ondernemen
met het doel te verkopen, ook het verspreiden van reclame is verboden door
personen vreemd aan de markt, tenzij toestemming verkregen is van het
gemeentebestuur.
16.k. Het gemeentebestuur of zijn afgevaardigde duidt voor elke markthandelaar de
standplaats aan. Om redenen van belang kan hij / zij echter steeds tijdelijk of
definitief, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, naar een andere
standplaats verwezen worden.

Art.17. Overdracht standplaats (KB art. 35)
De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
17.a.wanneer de houder van de standplaats(en) 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.
17.b.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.
17.c. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per
aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen. In beide
gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de
overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten
te beschikken)
17.d.De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan één
standplaats beschikken.
17.e.In afwijking van 17a wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
a) echtgenoten bij feitelijke scheiding,
0
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b)
c)
d)
e)

echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
echtgenoten bij echtscheiding
wettelijke samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning
op voorwaarde dat:

1) de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als
bewijs van de vermelde toestand.
2) de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 17a, 17b, 17c en 17d
17.f. De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van
de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend
vernieuwd.
Art.18. 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:
a) rechtstreeks aan een andere standwerker;
b) via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat.
c) Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers
mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd.
d) De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de
abonnementprijs voor de duur van de onderverhuring.
Art.19. Richtlijnen en veiligheid
19.a.Verlof moet steeds aan de marktleider minstens één week voor de aanvang
meegedeeld worden.
Elk voertuig, auto, rijwiel, handkar of dergelijke, waarvan de markthandelaars zich bij
de uitoefening van hun markt activiteiten bedienen, mag niet langer op het
marktterrein vertoeven dan de tijd nodig voor het af- of opladen van hun
koopwaar en marktmateriaal. Tijdens de markturen mogen de voertuigen, zonder
hinderen, geplaatst worden achter het verkoopkraam. De voertuigen die als
verkoopkraam zijn ingericht, mogen op het marktterrein worden ge- plaatst, op
voorwaarde dat zij de afmetingen van de toegewezen standplaats niet overschrijden
en ze de kopers of houders van de naburige standplaatsen, niet hinderen.
a19.a. De voertuigen mogen niet op volgende plaatsen geparkeerd worden:
a) private eigendom
b) over brandkranen, deze dienen steeds zichtbaar te blijven
19.b.Markthandelaars die hun standplaatsen op dezelfde markt onderling wensen te
ruilen moeten zich samen persoonlijk aanbieden bij het gemeentebestuur van
Schilde, dienst markten. Aan hun verzoek zal gevolg worden gegeven indien zulks
passend wordt geoordeeld, en na overleg met de marktcommissie.
19.c. Markthandelaars welke willen veranderen van koopwaar moeten daartoe een
aanvraag richten aan het gemeentebestuur van Schilde.
19.d.Zij moeten hun standplaatsen steeds onmiddellijk innemen.
19.e.Koopwaren die bestemd zijn om op de markten te worden verkocht, mogen
tijdens het vervoer naar de markten niet elders op de openbare weg verkocht of te
koop aangeboden worden.
19.f. Iedere standplaats moet ingenomen zijn om 8.30 u. gedurende gans het jaar.
19.g.Controle
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen een technische
controle en controle inzake brandveiligheid uit te voeren.
De markthandelaars moeten de brandweerdienst of gemeenteafgevaardigde alle
inlichtingen verschaffen. Markthandelaars die niet in regel worden bevonden,
ontvangen een tweede controlebezoek. Zo ook bij de tweede controle zou blijken dat
de markthandelaar niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt dit beschouwd als een
inbreuk op de algemene voorwaarden.
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Indien het resultaat van de onder vorige aangehaalde inspectie ongunstig is, kan een
exploitatieverbod uitgevaardigd worden voor de markthandelaar. Al dan niet uitvoering
van deze inspectie kan in geen geval met zich meebrengen dat de gemeente
verantwoordelijk gesteld wordt bij om het even welk ongeval of schade veroorzaakt
door het verblijf of de exploitatie van het marktkraam.

19.h.Technisch
Indien de burgemeester vaststelt dat om technische redenen de veiligheid van de
omstanders niet gewaarborgd is, kan het marktkraam gesloten worden voor de
verdere duur van de marktdag of tot na de herstelling van de vastgestelde gebreken.
De marktkramen dienen steeds in goede staat van onderhoud en zindelijkheid te zijn.
Het college behoudt zich het recht voor om, indien nodig, steeds aanvullende
voorwaarden op te leggen.
19.i.Brandvoorkoming
a) De markthandelaars die ter plaatse warme gerechten bereiden moeten
beschik- ken over een branddeken op een gemakkelijk bereikbare plaats. Al
deze kramen moeten in het bezit zijn van een eigen brandblustoestel. Dit toestel
dient jaarlijks te worden herkeurd door een bevoegde firma (keuringsdatum mag
dus niet ouder dan
1 jaar zijn bij controle). De data van deze onderzoeken moeten op de toestellen
vermeld worden. De blustoestellen moeten op een goed zichtbare plaats binnen
handbereik worden opgesteld. Per marktkraam moet minstens één blustoestel
van
6 kg bluspoeder type ABC (conform EN3) aanwezig zijn.
b) Het gebruik van verplaatsbare gasrecipiënten kan slechts worden toegestaan
indien:
de recipiënten zijn gevuld door een erkend vulstation
de recipiënten beschikken over een geldige keuringsstempel
de aansluitingen van recipiënt naar verbruikstoestel gebeuren via
rubberslangen bestemd voor gas en welke een geldige gebruiksdatum
hebben.
Alle aansluitpunten van de rubberslang zijn geborgd door middel van
hetzij een wormschroef, hetzij een gewurgde koppeling.
De rubberslangen mogen geen uiterlijke beschadigingen vertonen.
De verbruikstoestellen dusdanig zijn opgesteld dat uitgestalde goederen
of aanwezige personen geen brandrisico lopen.
De recipiënten dusdanig zijn geplaatst dat accidenteel of moedwillig
omvallen wordt voorkomen.
c) Het gebruik van vaste gasrecipiënten in voertuigen kan slechts worden
toegestaan indien:
een geldig keuringsbewijs van een erkend keuringsorganisme kan worden
voorgelegd, dit moet op vraag van een bevoegde persoon steeds kunnen
getoond worden.
Dit attest dient aan de marktverantwoordelijke of brandweerdienst ten
allen tijde kunnen getoond worden.
De verbruikstoestellen dusdanig zijn opgesteld dat uitgestalde goederen
of aanwezige personen geen brandrisico lopen.
d) De verwarmingsinstallaties en de afvoerleidingen van de verbrandingsgassen
dienen voldoende veilig uitgevoerd te zijn. Bij de installaties, inrichtingen en
kramen waar butaan- of propaanflessen worden gebruikt, moeten steeds aan de
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marktverantwoordelijke gemeld worden.
e) Andere te treffen maatregelen kunnen opgelegd worden door de brandweer.

19.j. Beveiliging tegen risico’s
a) Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade
of ongevallen veroorzaakt door de marktkramen, hun uitbaters of hun personeel,
zowel binnen de inrichtingen als op de openbare weg.
b) De markthandelaars zijn verplicht zich te verzekeren voor burgerlijke
aansprakelijkheid en risico‟s van brand en burenverhaal.
c) Het college eist van de markthandelaar onmiddellijk de terugbetaling van elke
beschadiging door zijn fout of die van zijn aangestelde veroorzaakt aan openbare
goederen.
d) Het college kan niet aansprakelijk gesteld worden bij conflicten tussen
markthandelaars.
e) Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies,
diefstal
van de in de wagens of kramen geborgen of tentoongestelde zaken.
f) De markthandelaar of zijn aangestelde moet onmiddellijk de politie verwittigen
van elk ongeval dat voorvalt op zijn standplaats.

Art.20. Het is de markthandelaar verboden:
20.a.Behoudens bijzondere toelating van het gemeentebestuur of zijn
afgevaardigde is het verboden elektrische verwarmingstoestellen op de markt te
gebruiken. Deze toelating ontslaat de markthandelaar niet van zijn wettelijke
aansprakelijkheid in verband met het gebruik van zulk toestel. Indien de
markthandelaar gebruikt maakt van elektriciteit dient hij/zij over geldige
keuringsattesten te beschikken, deze moeten op vraag van een bevoegde
persoon steeds kunnen getoond worden.
20.b.De verkoop of het tentoonstellen van waren of voorwerpen die de openbare
rust, de openbare orde, de openbare gezondheid of de openbare veiligheid in het
gedrang zouden brengen, kan door de burgemeester of zijn afgevaardigde
verboden worden.
20.c.Enige vergoeding of voordeel aan te bieden, te verstrekken of te
aanvaarden voor het verkrijgen, het overdragen of het ruilen van standplaatsen.
20.d.Zich onderling, tegenover het publiek, de burgemeester of de afgevaardigde
van het gemeentebestuur op onbehoorlijke wijze te gedragen.
20.e.Huisdieren mee te brengen naar het marktterrein die hinder veroorzaken
aan bezoekers en andere markthandelaars. Honden moeten steeds aan de
leiband.
20.f. Alle markthandelaars, standwerkers e.d. mogen hun waren slechts
aanprijzen en verkopen van achter hun kramen. Zij mogen geen gebruik maken
van micro‟s en / of geluidsversterkers behoudens schriftelijke toestemming van
het gemeentebestuur van Schilde. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor de
verkopers van fonoplaten, cd.‟s enz... Dit echter mits de uitdrukkelijke
voorwaarde dat het geluid beperkt blijft tot een maximum van 75 decibel,
gemeten aan de bron.
20.g.De geluidssterkte van motoren gebruikt voor het verwekken van elektriciteit
mag niet meer bedragen dan 75 decibel, gemeten op 1 meter van de
geluidsbron. Bij overtreding kan de burgemeester of zijn afgevaardigde
onmiddellijk de motoren doen stilleggen.
Art

.21. Deponeren van afval en milieurichtlijnen
3

1

21.a.De markthandelaars zijn verplicht alle afvalstoffen te storten in de containers die
daartoe door het gemeentebestuur ter beschikking zullen gesteld worden. Wat vis- en
vleesafval betreffen, dient deze bovendien in stevige dichte plastieken zakken te
worden verpakt, alvorens in de containers te worden gedeponeerd.
containers gedeponeerd worden.
21.c. De kramen moeten zo worden ingericht dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke
en/of onwelriekende vloeistoffen op de grond kunnen druipen. Indien dat niet mogelijk
blijkt, dan zijn de markthandelaars verplicht deze vloeistoffen in emmers of waterdichte
kuipen op te vangen.
21.d.De kosten, veroorzaakt door het beschadigen, bekladden en besmeuren van de
marktplaats, zullen door het gemeentebestuur aan de marktkramer(s) die de schade
heeft (hebben) aangericht, aangerekend worden.
21.e.Onder geen enkel beding mogen vloeistoffen of afvalresten in de rioolkolken gestort of
gekeerd worden.
AFDELING 2 Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de
openbare markten
Art.1. 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.
Art.2. Voorafgaande machtiging
2.a. Aanvraag machtiging (KB art. 43):
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 1 moet voldaan zijn aan
de voorwaarden vermeld in Art.3. en dient men te beschikken over een machtiging.
Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit
aangevraagd te worden bij de gemeente: Gemeentebestuur Schilde
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
2.b. Beslissing machtiging
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin
vermeld :
b2.b.. de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
c2.b.. de plaats
d2.b.. de datum en duur van de verkoop
2.c. De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen:
b2.c.. redenen van openbare orde
c2.c.. redenen van volksgezondheid
d2.c.. bescherming van de consument
e2.c.. activiteit kan het bestaand commerciële aanbod in gevaar brengen
2.d. De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve
beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.
Art.3. Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (K.B. art. 40 en 41)
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1
artikel 2) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. supra Afdeling
1 artikel 16) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.

Art.4. Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2)
aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden,
gebeurt de toewijzing via loting.
Art.5. Toewijzingsregels per abonnement
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra). Voorwaarden
inzake melding van vacature (cf. Afdeling 1 artikel 6 van dit reglement) geldt niet.
Art.6. Identificatievereiste bij uitoefenen 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 de kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig
uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelde aangebracht worden wanneer
deze alleen werken. Het bord bevat volgende vermeldingen:
6.a. 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;
6.b. de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
6.c. al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingzetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de
gemeente waar deze zich bevindt;
6.d. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie
die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
AFDELING 3
Art.1. Bevoegdheid marktleider (KB art. 44)
De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de
personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren.
1.a. Elke markthandelaar moet zich gedragen naar de onderrichtingen van de marktleider
wat betreft het plaatsen, het uitstallen en het opruimen van zijn koopwaar en in het
algemeen alles wat de goede orde, rust, veiligheid en gezondheid op de openbare weg
betreft. Weigert de markthandelaar of is hij afwezig, dan mag het gemeentebestuur,
ambtshalve op risico en kosten van de markthandelaar en de burgerlijk aansprakelijke
personen, voor de verplaatsing of het opruimen van de koopwaar en kramen zorgen.
1.b. De burgemeester of zijn afgevaardigde heeft het recht toezicht uit te oefenen in
verband met de stipte naleving van dit reglement, hij heeft het recht van de markt te
verwijderen, of door de politie te doen verwijderen al diegenen die zich onbetamelijk
gedragen, hun bevelen niet opvolgen of in het algemeen daden stellen die van aard
zijn om de goede orde en de openbare rust te verstoren.
1.c. De afgevaardigde, marktleider, handelt hier steeds in dienst en in opdracht van het
gemeentebestuur van Schilde.
Art.2. De Marktcommissie:
2.a. Er wordt door het gemeentebestuur een marktcommissie opgericht met als functie:
a) Afvaardiging van alle markthandelaars met een standplaats op wekelijkse markten.
b) Advies aan het gemeentebestuur.
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c) Zich ten dienste stellen bij aangelegenheden met betrekking tot het marktgebeuren.
d) De marktcommissie vergadert niet periodiek maar volgens behoefte, of bij aanvraag
van meer dan de helft van de vaste leden.
2.b. Samenstelling
Voorzitter: De burgemeester of zijn afgevaardigde
Ondervoorzitter en penningmeester; aangeduid door het gemeentebestuur
Secretaris; de marktleider
afgevaardigden middenstand Schilde/‟s-Gravenwezel;
a) 2 aan te duiden door de middenstandsbond van Schilde
b) 2 aan te duiden door de middenstandsbond van „s- Gravenwezel;
afgevaardigden markthandelaars;
a) 2 markthandelaars met vaste standplaats op de wekelijkse markt te Schilde.
b) 2 markthandelaars met vaste standplaats op de wekelijkse markt te
„s-Gravenwezel.
-De markthandelaars duiden bij verkiezingen hun eigen afgevaardigden aan.
-Bij persoonlijk ontslag van een afgevaardigde wordt deze opgevolgd door een
markthandelaar, aangeduid door het gemeentebestuur.
-Het mandaat van de afgevaardigden van markthandelaars is geldig tot het
einde van elke legislatuur.
Artikel 2 In werking treden reglement (cf wet, art 10§2) 1
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van
Middenstand en treedt in werking op ……….

6

1

