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OPENBARE ZITTING 

 

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar 

domein 

 

DE GEMEENTERAAD 

 

Aanleiding en doel 

• De wetswijziging inzake de ambulante handel die de gemeenten verplicht hun 

marktreglementen aan te passen conform deze nieuwe regelgeving 

• Het marktreglement van Wetteren was aan optimalisatie en modernisering toe. 

Juridische overwegingen 

• het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 

• 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 

• het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie 

van ambulante activiteiten meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44 

• Het algemeen politiereglement van Wetteren zoals goedgekeurd op 25 augustus 2005 

Feitelijke overwegingen 

• 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 



• 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 

• De marktcommissie geeft op 6 september 2007 een positief advies voor de implementatie 

van dit nieuwe reglement. 

Financiële impact 

• Nihil 

 

Stemming 

Met 27 stemmen  

 

BESLUIT 

 

Het politiereglement van 25 augustus 2005 wordt als volgt aangepast:  

Afdeling 6, hoofdstuk 6, artikelen 6.6.1 tot en met 6.6.14 worden ingetrokken en vervangen 
door bijgaande artikelen. 

 

de raad 

De secretaris De burgemeester 

wg. J. BRACKE wg. M. GYBELS 

Voor eensluidend uittreksel 
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DEEL 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 

Artikel 6.6.1 - Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2) 

 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: 

 

Donderdagsmarkt 

 

Plaats 

• Markt  

• Korte Bergstraat (1ste deel) 

• Florimond Leirenstraat (1ste deel) 

• Wegvoeringstraat (1ste deel) 

Dag Donderdag 

Uur 8u – 12u 

Specialisatie Alle soorten producten en diensten 

Marktplan 
Zie bijlage 1A + lijst van de specialisaties of 

www.wetteren.be  

 

Zondagsmarkt 

 

Plaats Felix Beernaertsplein  

Dag zondag 

Uur 8u – 12u 

Specialisatie 

• Voedingswaren 

• Land- en tuinbouwproducten 

• Goederen die door het college van 

burgemeester en schepenen worden 

toegelaten 

Marktplan 
Zie bijlage 1B + lijst van de specialisaties of 

www.wetteren.be   

  

Het bestuur en de uitvoering van de openbare markten valt onder de bevoegdheid van het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 6.6.2 -  Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en 

KB art. 25) 

 

Algemene bepalingen 

 

Het College van burgemeester en schepenen wijst de standplaatsen toe. 

 

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”  

 

http://www.wetteren.be/
http://www.wetteren.be/


Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per 

onderneming beperkt tot 2.  

 

Bijzondere bepalingen 

 

De standplaatsen kunnen occasioneel toegewezen worden aan de verantwoordelijken van 

verkoopsacties zonder commercieel karakter of voor het goede doel.1 De verantwoordelijke 

van deze verkoopsactie vraagt steeds op voorhand de toelating aan het college van 

burgemeester. 

 

De plaatsen voorzien voor verkopers zonder een commercieel karakter bevinden zich in een 

aparte zone die geen deel uitmaakt van het marktplan. Het college bepaalt welke deze zones 

zijn en de marktleider wijst deze plaatsen toe. 

 

Artikel 6.6.3 Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1) 

 

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 

 

- hetzij per abonnement (max. 95 % van het totaal aantal standplaatsen) 

- hetzij op risico (dag tot dag) (min. 5 % van het totaal aantal standplaatsen)  

 

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen , wordt voorrang gegeven aan de 

standwerkers2 tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.  

 

Artikel 6.6.4 Toewijzingsregels en betalingswijze voor losse plaatsen (KB art 27) 

 

Toewijzingsregels 

 

Als het aantal beschikbare losse plaatsen kleiner is dan het aantal losse risicomarkters gebeurt 

de toewijzing bij loting. 

 

Als er voldoende beschikbare losse plaatsen zijn, gebeurt de toewijzing in onderling overleg 

en op aanwijzen van de marktleider. 

 

Enkel houders van een machtiging als werkgever kunnen een losse standplaats, ook bij loting, 

toegewezen krijgen. 

 

De loting vindt steeds plaats op de hoek van de Florimond Leirenstraat en de Markt om 8u. 

 

Betalingswijze 

 

Diegene die een losse standplaats inneemt, betaalt de vergoeding zoals vastgelegd in het 

gemeentelijke belastingsreglement inzake marktrechten, aan de marktleider tegen afgifte van 

een ontvangstbewijs. 

 

 
1 overeenkomstig artikel 7 van voornoemd koninklijk besluit van 24 september 2006 
2 KB artikel 24 §1, tweede lid: Wordt als standwerker beschouwd, de persoon van wie de activiteit uitsluitend bestaat in de 

verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, 
door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en zodoende de verkoop 

ervan te promoten. 



 

Artikel 6.6.5 Toewijzingsregels en betalingswijze per abonnement op de openbare 

markten 

 

6.6.5.1. Vacature  en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30) 

 

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt ,zal deze vacature 

bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website en aan de infoborden aan het 

gemeentehuis (kant Kerkstraat). 3 

 

Kandidaturen voor een vacature kunnen ingediend worden vanaf de dag van de publicatie tot 

maximum 25 dagen na deze publicatie. Spontane kandidaturen kunnen op gelijk welk tijdstip 

ingediend worden. 

 

Kandidaturen worden ingediend volgens de wettelijke voorschriften.4  

Kandidaturen die niet voldoen, worden niet weerhouden.  

 

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

 

Alle kandidaturen worden chronologisch bijgehouden in een register.5  

 

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken. Om de drie 

jaar zullen kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun kandidatuur te 

bevestigen en in het register opgenomen te blijven. 

 

6.6.5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen 

 

Als er een vrije standplaats per abonnement wordt toegekend, respecteert men volgende 

volgorde: 

 

 

1. Standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken 

 

2. Kandidaturen met volgende voorrangsregels: 

 

 

a) personen die een nieuwe standplaats vragen naar aanleiding van een definitieve 

opheffing van een standplaats door de gemeente.(cf. artikel 11) 

b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen     

c) personen die een wijziging van hun standplaats vragen     

d) externe kandidaten 

 

3. Volgens de gevraagde standplaats en specialisatie. Om de diversiteit van het 

marktaanbod te garanderen geldt volgende regel. Indien een standplaats met textiel 

vrijkomt, kan deze enkel ingenomen worden door dezelfde specialisatie in textiel.  

 
3 www.wetteren.be → lokale economie → markten en kermissen → markt in Wetteren 
4 De wijze van indiening wordt nader bepaald in art 30 §1 van het KB van 24 september 2006: “hetzij bij afgifte tegen 
ontvangstbewijs, hetzij per aangetekend schrijven tegen ontvangstmelding of hetzij per e-mail tegen ontvangstbewijs” 
5 Overeenkomstig het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds 

geraadpleegd worden. 

http://www.wetteren.be/


Alle andere standplaatsen die vrijkomen, kunnen niet worden ingenomen door een 

artikel textiel tenzij er geen andere kandidaten zijn. 

 

4. De datum van kandidatuurstelling 

  

Wanneer meerdere aanvragen van dezelfde categorie tegelijk ingediend worden, gelden 

volgende voorrangregels: 

 

1. 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. 

2. voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 

 

 

6.6.5.4. De toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33) 

 

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager hetzij door 

overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs, hetzij per aangetekend schrijven tegen 

ontvangstmelding. 

 

De toekenning van een standplaats welke het voorwerp uitmaakt van een abonnement, doet 

een overeenkomst ontstaan, opgenomen in een schriftelijk document. (cf. contract in bijlage) 

 

6.6.5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) 

 

Een plan en/of register6 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 

- in voorkomend geval, de naam en het adres van de overlater en de datum van de  

overdracht. 

 

6.6.5.6 Betalingsmodaliteiten van een standplaats toegewezen per abonnement 

 

De houders van een vaste standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen, 

overeenkomstig de modaliteiten van het gemeentelijke belastingsreglement inzake 

marktrechten. 

 

 
6 Overeenkomstig het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds 

geraadpleegd worden. 



Betaling heeft altijd plaats voor het einde van het lopende semester. Indien iemand een 

standplaats verwerft, betaalt hij wekelijks tot aan de aanvang van een nieuw semester. Bij 

uitbreiding of verandering van een standplaats, wordt deze betaald voor het nog resterende 

gedeelte van het semester. 

 

Artikel 6.6.6  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 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 werkt.  

 

Het bord bevat volgende vermeldingen: 

 

- 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; 

- de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

- 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; 

- het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een 

identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

 

Artikel 6.6.7 Duur abonnement  (KB Art. 32)   

 

De abonnementen worden per semester toegekend voor de duur van 6 maanden. Het 1ste 

semester start op 1 januari en eindigt op 30 juni. Het 2de semester start op 1 juli en eindigt op 

31 december. 

 

Na verloop van deze termijn wordt het abonnement stilzwijgend verlengd behoudens anders 

bepaald door de aanvrager bij aangetekend schrijven aan het gemeentebestuur in de gevallen 

bepaald in artikelen 8 en 9 van onderhavig marktreglement. 

 

Als, in toepassing van artikel 10 van dit reglement,  de gemeente een abonnement schorst, 

wordt het abonnement niet stilzwijgend verlengd. 

 

 

Artikel 6.6.8 Opschorting abonnement  (KB Art. 32) 

 

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode 

van tenminste een maand wanneer hij zijn activiteit niet kan uitoefenen: 

 

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest 

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

 



De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt 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 het 

contract voorkomen.  

 

Gedurende de periode van opschorting zal de standplaats toegewezen worden als losse plaats. 

 

Artikel 6.6.9  Afstand van het abonnement (KB art. 32) 

 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement als hij een 

opzegtermijn van ten minste 30 dagen respecteert. Deze termijn geldt altijd (ook bij 

stopzetting van de ambulante activiteiten of op de vervaldag van het abonnement) behalve 

indien men definitief ongeschikt door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest of 

door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond 

 

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. 

 

Artikel 6.6.10 Schorsing van abonnement ( KB art 32 laatste lid) 

 

Het abonnement zal geschorst worden in volgende gevallen: 

 

- bij niet- betaling standplaatsvergoeding 

- als de betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen het reglement van inwendige orde 

van dit reglement nog steeds niet respecteert. 

- Als de betrokkene niet langer in het bezit is van een geldige machtiging voor 

ambulante handel als werkgever  

- bij afwezigheid gedurende drie opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf te 

verwittigen 

- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden 

bepaald in artikelen 13 en 14 van onderhavig gemeentelijk reglement 

- wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement 

- wanneer andere diensten aangeboden worden dan diegene vermeld op het abonnement 

 

De beslissing tot schorsing wordt betekend per aangetekend schrijven met ontvangstmelding. 

 

Artikel 6.6.11 Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2) 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan standplaatsen opheffen naar aanleiding van: 

openbare werken, wijzigende verkeerssituaties, de openbare veiligheid, door de gemeente 

vergunde evenementen of een gemotiveerd voorstel van de gemeenteraad om de markt te 

reorganiseren. 

 

Wanneer de markt of een deel hiervan definitief wordt opgeheven, zal de gemeente de 

houders van een standplaats per abonnement minstens 12 maanden op voorhand, tenzij bij 

hoogdringendheid met een gefundeerde motivering, een vooropzeg betekenen per 

aangetekend schrijven. 

 



Conform artikel 5.3 van dit reglement krijgen deze personen voorrang bij het toekennen van 

een vacante standplaats per abonnement. 

 

Artikel 6.6.12  Seizoensgebonden ambulante activiteiten(KB art. 37) 

 

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op 

producten of diensten die wegens hun aard of traditie 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. Gedurende de periode van non-

activiteit worden deze standplaatsen toegewezen als losse standplaatsen.  

 

Artikel 6.6.13 Inname standplaatsen (KB art. 26) 

 

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 

 

1. A) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit         

uitoefenen, als houder van een “machtiging als werkgever”, aan wie de standplaats 

is toegewezen  

 

B) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, als 

houder van een “machtiging als werkgever”,  aan wie de standplaats is toegewezen 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. 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 1. tot 

3. 

 

6. 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 die wordt toegewezen aan de 

verantwoordelijke van de actie.  

 



De personen opgesomd in 1.B) tot 5. 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 6.6.14 Overdracht standplaats (KB art. 35) 

 

6.6.14.1. De overdracht van een standplaats 

 

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

 

1. wanneer natuurlijke persoon of een rechtspersoon als houder van de standplaats(en) 

zijn ambulante activiteiten stopzet of overlijdt. Bij stopzetting bezorgt de overlater of 

zijn rechthebbenden een bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen. 

 

2. 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. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient 

goedgekeurd te worden door het college van burgemeester en schepenen.  

 

3. De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2 

standplaatsen beschikken (cf. art. 2) 

 

6.6.14.2. Afwijkingen 

 

In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen:  

 

• echtgenoten bij hun (feitelijke) (echt)scheiding of scheiding van tafel, bed en goederen 

• 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 14.2. 

• de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1 punten 2 en 3 

 

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de 

overlater.  

 

Artikel 6.6.15 Onderverhuur standwerkers (KB Art. 36) 

 

De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun 

tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:  

 

• rechtstreeks aan een andere standwerker 

• langs een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie 

openstaat 

 



Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie 

het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. De prijs van de 

onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs voor de duur van de 

onderverhuring. 

 

Artikel 6.6.16 De regels van interne orde op de openbare markten 

 

 

1. Het opstellen van de kramen mag pas aanvangen om 5.45. uur op de marktdag zelf. 

 

2. Alle verkeer van voertuigen op het marktplein is verboden tussen 7 uur en 13 uur, 

uitgezonderd voor de marktkramers zelf. 

 

3. Het volledig marktterrein moet ontruimd zijn door alle deelnemers én hun voertuigen 

om 13.30 uur voor de donderdagmarkt en de zondagsmarkt. Voor de andere markten 1 

uur na het einde van deze markten. 

 

4. Behalve winkelwagens of winkelaanhangwagens dienen alle voertuigen bij de aanvang 

van de markt verwijderd te zijn vanaf 8.30 uur. Bij het afsluiten van de markt worden 

de voertuigen van de marktkramers pas toegelaten op de markt vanaf 12u30 uur 

 

5. Het gebruik van elektriciteit dient te gebeuren met materiaal conform de wetgeving. De 

losse deelnemers betalen, indien zij elektriciteit verbruiken, wekelijks een vaste 

vergoeding aan de marktverantwoordelijke. Houders van een abonnement betalen, per 

semester, hun verbruikte hoeveelheid elektriciteit. 

 

6. Het gebruik van gastoestellen dient te gebeuren conform de wettelijke voorschriften. 

 

7. Het gebruik van geluidsinstallaties is toegelaten mits dit geen hinder veroorzaakt voor 

collega’s. 

 

8. De richtlijnen van de marktleider moeten strikt opgevolgd worden. Deelnemers kunnen 

eventuele klachten of opmerkingen schriftelijk overmaken aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

9. Het is verboden de goede orde op de markt te storen. De standhouders dienen zich 

steeds in woord en daad behoorlijk te gedragen. Tevens is het verboden om afval, 

afkomstig van de ambulante activiteit, achter te laten op de openbare weg. (zoals 

bepaald bij gemeenteraadsbesluit van 21 maart 2002) 

 

10. De verkopers van verse vis zijn ertoe gehouden bij het reinigen van vis, hun afval in 

een waterdichte bak onder hun kraam te verzamelen en het door hun activiteiten 

veroorzaakte vuil rond hun kraam, mee te nemen naar huis. De verkopers van 

ingezouten vis en/of haring moeten bij het eindigen van de markt hun standplaats met 

water spoelen. 

 

11. Het is verboden de wegverharding van het marktplein, van doorgangen en van 

omliggende straten te beschadigen. De marktkramer zal bij eventuele door hem 

veroorzaakte schade aansprakelijk gesteld worden. 

 



12. Iedere marktkramer respecteert de afmetingen van de toegewezen standplaats. Op de 

voorziene doorgangsplaatsen moet er steeds een vrije doorgang zijn voor de 

veiligheidsdienst (norm = 4 meter) 

 

13. De afmetingen van een standplaats zijn maximum 15 meter breed en 3,5 meter diep. 

Het college van burgemeester en schepenen kan, na een gemotiveerde aanvraag, hierop 

een afwijking toestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEEL  2 - Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de 
openbare markten 

 

Artikel 6.6.17 Toepassingsgebied 

 

De plaatsen op het openbare domein waar ambulante activiteiten mogen plaatsvinden zijn in 

Wetteren niet vooraf bepaald of aangeduid. 

 

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 het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 6.6.18 Modaliteiten 

 

De voorwaarden om een standplaats in te nemen voor het uitoefenen van een ambulante 

activiteit zijn dezelfde als diegene die de wet betreffende de uitoefening van ambulante 

activiteiten en de organisatie van openbare markten bepaalt. 

 

Aanvragen voor losse standplaatsen worden eerst chronologisch volgens datum van indiening 

toegewezen (en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie); Wanneer 

twee of meerdere aanvragen gelijktijdig ingediend worden, wordt de volgorde bij wijze van 

loting bepaald. 

 

De modaliteiten inzake toewijzing, geldigheidsduur, inname van standplaatsen, overdrachten 

en onderverhuring volgen de principes zoals bepaald in artikelen 2, 4, 5, 7, 12 en 13 van 

afdeling 1 van dit reglement. 

 

Artikel 6.6.19 Toewijzing of weigering van de aanvraag 

 

De beslissing van de gemeente om de standplaats al dan niet toe te wijzen, wordt onmiddellijk 

aan de aanvrager meegedeeld. Negatieve beslissingen worden steeds gemotiveerd. Een 

positieve beslissing vermeld:  

 

• Aard van de producten en of diensten die de aanvrager gemachtigd is om te verkopen 

• Plaats 

• Datum 

• Duur van de verkoop 

 

Een weigering kan in beroep bij de toezichthoudende overheid betwist worden. 

 

Artikel 6.6.20 Aanvraagprocedure en retributietarieven 

 

De procedure van aanvraag en de retributie op de private ingebruikname van het openbare 

domein voor ambulante handel wordt geregeld in een gemeentelijk retributiereglement. 



DEEL 3 – Overige modaliteiten 

 

Artikel 6.6.21 bevoegdheden van de marktleider 

 

De marktleider wordt door het college van burgemeester en schepenen aangesteld voor de 

organisatie van de openbare markten en ambulante activiteiten op het openbaar domein. 

 

Bij de uitoefening van deze opdracht is hij bevoegd om identiteitspapieren en machtigingen te 

controleren van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen op het grondgebied van 

de gemeente Wetteren. 

 

Artikel 6.6.22 In werking treden reglement (cfr. wet, art 10§2) 

 

Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van 

Middenstand en treedt in werking op 1 oktober 2007. 
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