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DE GEMEENTERAAD: 
 

Vaststelling van het 

reglement op de or-

ganisatie van ambu-

lante activiteiten op 

de openbare markten 

en op de organisatie 

van ambulante activi-

teiten op het open-

baar domein buiten 

de openbare markten.  

________ 

 

Gelet op zijn besluit van 10 juni 1996 houdende aanpassing reglement openbare 

markten; 

 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activi-

teiten en de organisatie van openbare markten gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en 

wet van 20 juli 2006, meer bepaald het artikel 8 tot en met 10; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende en de uitoefe-

ning en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald het artikel 23 tot en 

met 44; 

 

Overwegende dat volgens artikel 8 § 1 van voornoemde gewijzigde wet de organi-

satie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, 

wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; 

 

Volgens artikel 8 § 1 van voornoemde gewijzigde wet wordt de organisatie van 

ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, geregeld bij 

gemeentelijk reglement; 

 

Overwegende dat volgens artikel 9 § 1 van voornoemde gewijzigde wet de organi-

satie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de open-

bare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 19/11/2007 van de marktcommissie; 

 

Gelet op het gunstig advies van het ontwerpreglement d.d. 27 maart 2008 van de 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 

 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

 

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

BESLUIT met algemene stemmen: 

 

Artikel 1. 

Navolgend reglement op de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare 

markten en op de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein 
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buiten de openbare markten, goed te keuren. 

 

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVI-

TEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. 
Art. 1. Openbare markten (wet art. 8 § 2). 

De gemeente richt op het openbaar domein de hiernavermelde openbare markt 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 colle-

ge zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen. 

1.1. wekelijkse openbare markt. 

PLAATS: Herk-de-Stad centrum, grote parking + vanaf huisnummer Markt 18 

tot Markt 28 in het centrum van Herk-de-Stad en zo nodig op ande-

re plaatsen aan te duiden door het college van burgemeester en 

schepenen.  

DAG: Woensdagnamiddag. 

UUR: De markt begint om 13.45 uur en eindigt om 17.30 uur. 

OPSTELLING: De marktkramers die over een abonnement beschikken mogen 

hun standplaats innemen vanaf 12.50 uur en moeten ten laatste om 

13.45 uur aanwezig zijn, zoniet worden zij als afwezig beschouwd. 

Een uur na het beëindigen van de markt moeten alle voertuigen, 

kramen en goederen van de standplaats verwijderd zijn. 

De marktkramers moeten hun standplaats volledig reinigen en hun 

afval van groenten, fruit, papier, dozen en ander afval van om het 

even welke aard, die afkomstig zijn van onze wekelijkse markt op 

de door de marktverantwoordelijke aangeduide plaats gelegd wor-

den. Er mag geen afval, papier of wat ook op de openbare wegen of 

pleinen geworpen worden, noch door de marktkramers of hun per-

soneel, noch door de marktbezoekers en kopers.  

SPECIALISATIE: Markt met gemengd productaanbod. 

 

Teneinde enige diversiteit in het aanbod van producten te behouden wordt hierna-

volgende verdeling van standplaatsen in acht genomen(zoals dit vermeld staat op 

het marktplan) dat ter inzage ligt op het gemeentehuis, Pikkeleerstraat 14 te 3540 

Herk-de-Stad: 

 Groenten en fruit (1 standplaats); 

 Voedingswaren: 

 Vleeswaren(fijnkost, spek, kaas, broodbeleg) (1 standplaats);  

 Kip aan het spit (1 standplaats);  

 Kip en gevogelte (1 standplaats);  

 Vis (1 standplaats);  

 Bakker (1 standplaats);  

 Snoep (1 standplaats);  

 Warme broodjes en hot-dog samen (1 standplaats); 

 Warme wafels, wafels met fruit, panini broodjes en pizza (1 

standplaats); 

 Textielwaren: 

 Dameskledij (2 standplaatsen); 

 Herenkledij (1 standplaats); 

 Nachtkleding + ondergoed (2 standplaatsen); 

 Mercerie (1 standplaats); 
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 Huishoudlinnen, kussens, beddengoed en tafelkleed (1 stand-

plaats); 

 Werkkledij, werkhemden, regenjassen en korte broeken (1 

standplaats); 

 Mutsen, sjalen, handschoenen, mode artikelen, panty’s en sok-

ken (1 standplaats). 

 Benodigdheden voor dieren (1 standplaats); 

 Bloemen en bloemstukken (1 standplaats); 

 Plantsoen + herbiciden (1 standplaats); 

 Schoenmaker (1 standplaats); 

 Uurwerken en bandjes (1 standplaats); 

 Parfum en cosmetica, plastieke bloemen (1 standplaats); 

 Lederartikelen(geen schoenen), paraplu’s, trolleys en boodschappentassen 

(1 standplaats); 

 Schoenen (1 standplaats); 

 Potten, pannen, bakbenodigdheden, huishoudgerief, kuisgerief en deur-

matten (1 standplaats); 

 Mutsen, sjalen, handschoenen, voetbalshirts, zonnepetten, zonnebrillen en 

kuisgerief (1 standplaats); 

 Bouillon voor de soep, ginseng koffie en standwerkersartikelen (1 stand-

plaats); 

 Rookwaren (1 standplaats); 

 Standplaatsen voor niet vermelde specialisaties worden beperkt tot maxi-

mum 1 standplaats. 

 

Het college zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen.  

ZONERING VAN DE STANDPLAATSEN: zie marktplan in bijlage. 

 

1.2. Tijdens de wekelijkse markt op woensdag is het in de vermelde straten of plei-

nen verboden te parkeren vanaf 12 uur tot 18.30 uur of op het tijdstip waarop het 

marktparcours door de politie opengesteld wordt. De marktleider kan de tussen-

komst van de politie vragen om op bovenvermelde plaatsen geparkeerde voertui-

gen die een hinder vormen te laten takelen op kosten en risico van de eigenaar of 

bestuurder. 

 

1.3. Alle voertuigen, andere dan winkelwagens, als trekkracht gebruikt voor het 

vervoer van goederen, moeten tijdens de markt van de marktplaats verwijderd zijn. 

 

1.4. Gedurende de markt is het absoluut verboden om zich op de marktplaats door 

middel van een voertuig te verplaatsen, uitgezonderd de hulpdiensten. 

 

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

KB art. 25). 

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 

aan deze laatsten toegekend door tussenkomst van een persoon verant-

woordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en die houder is 

van de “machtiging als werkgever”. 
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De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoor-

delijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten over-

eenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006. 

 

Art. 3. Verhouding abonnementen - losse standplaatsen (KB art. 24§1). 

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 

- hetzij per abonnement (maximum 95% van het totaal aantal standplaatsen); 

- hetzij van dag tot dag (minimum 5% van het totaal aantal standplaatsen). 

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang ge-

geven aan de standwerkers tot 5% van het totaal aantal standplaatsen op de markt. 

 

De standplaatsen van de houders van een abonnement, die niet zijn ingenomen, 

kunnen toegewezen worden aan de marktkramers die zich op risico hebben aange-

boden waarbij men naar het marktplan moet kijken om te zien welke specialisatie 

kan toegelaten worden. 

 

Art. 4. Toewijzingsregels losse standplaatsen. 

De toewijzing van losse standplaatsen door de marktverantwoordelijke gebeurt 

volgens de chronologische volgorde van aankomst op de markt tussen de han-

delaars met een specialisatie waarvoor de saturatie niet is bereikt zoals voorzien in 

ons marktplan. Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of 

meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de 

standplaats bij loting. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toe-

wijzing van de standplaats aanwezig zijn. In functie van de vastgelegde toewij-

zingsregel, chronologische volgorde van aankomst op de markt, kan de marktver-

antwoordelijke voorafgaand die kandidaten selecteren die volgens het marktplan in 

aanmerking komen. 

 

Voorafgaand aan het toepassen van de toewijzingsregels kan de marktverantwoor-

delijke eveneens kandidaten weigeren omwille van veiligheid, openbare orde. 

 

Van zodra echter het resultaat van de toewijzing, tussen de geselecteerde kandida-

ten (in functie van de vastgelegde specialisatie of quota’s), bekend is en de houder 

van de standplaats is aangeduid kan de marktleider de volgorde van deze toewij-

zing om praktische redenen niet meer veranderen. De houder van de standplaats 

moet zich aan het marktreglement houden en de marktleider kan ingrijpen bij niet 

naleving van het marktreglement. 

 

Art. 5. Marktleiding. 

De marktleiding wordt door het college van burgemeester en schepenen toever-

trouwd aan een administratief personeelslid. 

 

Art. 6. Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten.(KB art.28 

en 30). 

6.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement. 

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

vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. Deze ken-

nisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeente-

lijk infobord en via de website van de gemeente Herk-de-Stad.  www.herk-de-

stad.be 

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk 
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ander tijdstip. De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van 

artikel 30§1, tweede lid van het KB van 24 september 2006 en binnen de termijn 

voorzien in de kennisgeving van de vacature.  

De kandidaturen tot het innemen van een standplaats met abonnement moeten vol-

gende gegevens bevatten: 

- volledige naam en adres van de aanvrager; 

- soort van producten die te koop worden aangeboden; 

- kopie van de machtiging of kaart ambulante handel; 

- ondernemingsnummer(s); 

- minimum en maximum gevraagd aantal meters; 

- soort van uitstalling (kraam of winkelwagen). 

Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. 

 

6.2. Register van de kandidaten (KB art. 31). 

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden 

in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de 

openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. 

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken 

door hun auteur. 

Om de vijf jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te 

bevestigen om in het register opgenomen te blijven. 

 

6.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art. 31). 

Bij het vacant komen van een vaste standplaats worden met het oog op de toeken-

ning ervan de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register, rekening houdend 

met de maximum quota vermeld in artikel 1 van onderhavig reglement: 

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

overschrijden; 

2. en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën; 

a. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing van de 

standplaats die ze op de markt innamen of aan wie de gemeente een 

vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de 

markt of een deel van de standplaatsen; 

b. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 

c. personen die een wijziging van hun standplaats vragen; 

d. de externe kandidaten.  

3. en ten slotte volgens datum. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd 

ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven: 

1. 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 voor-

rang bepaald bij loting; 

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

 

6.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33). 

De toewijzing van de standplaatsen wordt bekend gemaakt aan de aanvrager: 

1. bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; 

2. of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 

3. of bij elektronische post met ontvangstbewijs. 
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6.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 

34). 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen 

per abonnement vermeld staat: 

1. de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tus-

senkomst de standplaats werd toegekend; 

2. in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de 

standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; 

3. het ondernemingsnummer; 

4. de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 

5. in voorkomend geval, de hoedanigheid van de standwerker; 

6. de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiks-

recht; 

7. indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 

8. de prijs van de standplaats; 

9. desgevallend, de naam en het adres van de overlater en datum van de over-

dracht. 

De marktkramers die houder zijn van een abonnement zijn er toe gehouden elke 

wijziging schriftelijk mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. 

 

Art. 7. Identificatievereiste bij het uitoefenen van ambulante activiteiten op de 

openbare markt (KB art. 21). 

Elke persoon die een ambulante handel 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 uit-

oefent. 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 voor-

naam 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 uitbatingzetel en indien de onderneming niet in België gelegen is, 

het land en de gemeente waar zich deze bevindt; 

4. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een 

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

 

Art. 8. Duur van het abonnement (KB art. 32). 

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. 

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders 

bepaald door de aanvrager (cf. artikel 9 en 10 van onderhavig marktreglement) en 

behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het college van burgemeester 

en schepenen in de gevallen bepaald in artikel 11 van onderhavig reglement. 

 

Art. 9. Opschorting van het abonnement (KB art. 32). 
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De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorzie-

ne periode van tenminste één maand wanneer hij of zij ongeschikt is zijn of haar 

activiteit uit te oefenen: 

1. door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; 

2. door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

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

van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het 

hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde 

zijn of haar standplaats terug. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit 

de overeenkomst voorkomen. 

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als 

losse plaats. 

 

Art. 10. Afstand van het abonnement (KB art.32). 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement: 

1. bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegging van tenminste 30 

kalenderdagen; 

2. bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van 

tenminste 30 kalenderdagen indien hij definitief ongeschikt is om zijn of 

haar activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 9 van 

dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig; 

3. op ieder ogenblik mits een opzegging van tenminste 30 kalenderdagen. In-

dien de opzegging niet gebeurt binnen voormelde 30 kalenderdagen moet 

het abonnement voor het eerstvolgende jaar nog worden betaald. 

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn of haar 

activiteit uitoefende kunnen bij zijn of haar overlijden, zonder vooropzeg, afstand 

doen van het abonnement waarvan hij of zij de houder was. 

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement wor-

den betekend volgens één van de hierna vermelde modaliteiten: 

1. bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; 

2. overhandiging tegen ontvangstbewijs; 

3. op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs. 

 

Art. 11. Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art.32 laatste lid). 

Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen geschorst of 

ingetrokken worden in volgende gevallen: 

1. bij niet of laattijdige betaling van de jaarlijkse standplaatsvergoeding; 

2. bij afwezigheid gedurende twee opeenvolgende weken zonder de marktlei-

der tijdens de week voorafgaand aan de afwezigheid op de hoogte te stellen. 

Bij nalatigheid van het hiervoor vermelde kan men ook nog voorafgaand 

aan de markt waarop men niet aanwezig zal zijn dit telefonisch aan de 

marktleider melden; 

3. bij afwezigheid van in totaal twaalf marktdagen per jaar; 

4. bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de 

voorwaarden bepaald in artikel 16 van onderhavig gemeentelijk reglement; 

5. wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op het abon-

nement. 

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangete-

kend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangst-

bewijs. 
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Art. 12. Vooropzeg vanuit de gemeente. ( wet art.8§2). 

In geval van definitieve opheffing van de markt of van een deel van de standplaat-

sen, geldt een termijn van vooropzeg van één jaar (wet art.8&2). die aan de hou-

ders van standplaatsen dient gegeven te worden, behalve in geval van dringende 

noodwendigheid (bijv. dringende wegenwerken). Deze personen krijgen voorrang 

bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement. (cf artikel 6.3.2a) 

 

Art. 13. 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 gedurende een peri-

ode van het jaar verkocht worden. De abonnementen die toegekend worden voor de 

verkoop van hoger genoemde activiteiten worden geschorst gedurende de periode 

van non-activiteit. 

Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen 

worden als losse standplaatsen. 

 

Art. 14. Betalingsmodaliteiten. 

Het standplaatsgeld,voorzien door het gemeentelijk belastingreglement op plaats-

rechten op het openbaar domein, dient voor de losse standplaatsen ter plaatse te 

worden betaald aan diegene die hiervoor bevoegd is, tegen afgifte van een ont-

vangstbewijs. 

Marktkramers die beschikken over een jaarlijks abonnement dienen hun stand-

plaatsvergoeding in één schijf te vereffenen aan de gemeentekas binnen de veertien 

dagen volgend op de toekenning of de verlenging van het abonnement, of door 

overschrijving op rekeningnummer 091-0004758-34 van het gemeentebestuur 

Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad. 

 

Art. 15. Inname standplaatsen (KB art. 26). 

15.1. De standplaatsen op de openbare markten kunnen ingenomen worden 

door: 

1. de natuurlijke persoon , houder van een “machtiging als werkgever” aan 

wie de standplaats is toegewezen; 

2. de verantwoordelijke(n) van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon 

aan wie de standplaats is toegewezen, houder(s) van een “machtiging als 

werkgever”; 

3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijk persoon aan wie de standplaats 

werd toegewezen, houders van een “machtiging als werkgever” voor de 

uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

4. de echtgeno(o)t(e) en wettelijk samenwonende van de natuurlijk persoon 

aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als 

werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen re-

kening; 

5. de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever”” aan wie het 

tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeen-

komstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 

2006 alsook aan de standwerker, houder van een “machtiging als aangestel-

de 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 on-

derverhuurd; 

6. de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een 
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“machtiging als aangestelde B” die een ambulante activiteit uitoefenen voor 

rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld 

in 1° tot en met 4°. 

 De personen bedoeld in 2° tot 6°, kunnen de standplaats innemen, toegewe-

zen of onderverhuurd aan de  natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens re-

kening 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 

 

15.2. Personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen 

het kader van:  

de actie bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, 

kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan een verantwoordelijke 

van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezig-

heid van deze. 

 

Art. 16. Overdracht standplaatsen (KB art. 35). 

16.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende 

voorwaarden: 

1. wanneer de houder van de standplaats zijn ambulante activiteiten als na-

tuurlijk persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar am-

bulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn 

rechthebbende(n) een document als bewijs van schrapping van zijn ambu-

lante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

2. en indien de overnemer(s)houder(s) is van een machtiging tot het uitoefe-

nen van een ambulante activiteit als werkgever en de specialisatie van de 

overlater voortzet op de overgedragen standplaats; 

Een eventuele wijziging van specialisatie dient aangevraagd te worden per 

aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepe-

nen. Wijziging van specialisatie kan alleen goedgekeurd worden door het 

college van burgemeester en schepenen indien het gaat om een specialisa-

tie waarvoor de saturatie nog niet bereikt werd(zie artikel 1.1. diversiteit) 

In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van specia-

lisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen 

van ambulante activiteiten te beschikken. 

 

16.2. In afwijking van art.16.1 wordt de overdracht van standplaatsen toege-

laten tussen: 

1. echtgenoten bij feitelijke scheiding; 

2. echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen; 

3. echtgenoten bij scheiding; 

4. wettelijk 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 voormelde toestand in 16.2; 

2. de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 16.1 2°. 

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement 

van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwij-

gend vernieuwd. 

 

Art. 17. Onderverhuur standwerkers (KB art 36). 
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De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, 

kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere 

standwerkers namelijk: 

1. rechtstreeks aan een andere standwerker; 

2. via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminaties 

openstaat. 

Al naargelang deelt de standwerker of de vereniging de lijst van de 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 abonne-

mentsprijs voor de duur van de onderverhuring. 

 

Art. 18. Gebruik van verwarmingstoestellen en brandpreventie. 

Marktkramers die tijdens de markt gebruik maken van verwarmingstoestellen zijn 

verplicht verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en risico’s van brand 

en burenverhaal. Op verzoek van de marktleider moet worden aangetoond dat aan 

deze verplichtingen werd voldaan. 

Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan de vige-

rende veiligheidsvoorschriften, of die gassen of rook doen ontsnappen. 

Elk kraam of winkelwagen moet uitgerust zijn met een poederbrandblusapparaat. 

6kg ABC. 

De kramen of winkelwagens moeten op zodoende wijze worden ingericht dat geen 

brandbare, schadelijke, hinderlijke en/of onwelriekende vloeistoffen op de grond 

kunnen druipen. Indien zulks onmogelijk blijkt, moeten de marktkramers deze 

vloeistoffen in emmers of waterdichte kuipen opvangen. 

 

Art. 19. Opstelling kramen voor winkelhuizen en woningen. 

Marktkramers mogen in principe niet plaatsnemen voor winkelhuizen waar koop-

waren van dezelfde aard worden verkocht, tenzij de uitbating van de winkelactivi-

teit een aanvang neemt na het verwerven van de vaste standplaats van de markt-

kramer. De marktkramers dienen zich te schikken naar de ter plaatse verstrekte 

aanduidingen van de marktleider, zoniet zullen de koopwaren en voorwerpen 

ambtshalve en op kosten van de marktkramer door de politie worden weggeruimd. 

Voor de winkelhuizen zal er tussen de kramen een opening gelaten worden van 

minimum 1,20 meter teneinde de toegang ervan niet te belemmeren. 

De voetpaden moeten tussen de achterzijde van de kramen en de voorgevels van de 

woningen ten minste één meter vrij blijven en de doorgang ervan mag niet belem-

merd worden. 

 

Art. 20. Gebruik van elektriciteitskasten. 

In de straten van de marktomloop waar elektriciteitskasten staan, speciaal bestemd 

voor de marktkramers, zijn de marktkramers die elektriciteit nodig hebben ver-

plicht deze te gebruiken. 

De kostprijs van de elektriciteit kan worden aangerekend op basis van een retribu-

tiereglement. Het gebruik van elektriciteit dient te gebeuren met materiaal conform 

de wetgeving. 

 

Art. 21. Reglement van inwendige orde. 

1. Het is verboden op de markt waren te koop te stellen of te verkopen, te 

kopen of trachten te kopen of verkopen buiten de openingsuren vastge-

steld in artikel 1 van dit reglement. 

2. De voertuigen die de marktwaren aanbrengen en die volgens de markt-
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verantwoordelijke hinderend zijn voor de goede gang van de markt, 

dienen éénmaal gelost, de markt verlaten te hebben vóór 14.30 uur en 

mogen niet terug op de markt komen vóór 17 uur. Deze voertuigen zul-

len geparkeerd worden op de plaatsen aan te duiden door de marktver-

antwoordelijke. Voor de andere markten geldt het uur van aanvang en 

einde van de markt. 

3. De standplaats moet door de marktkramers volledig ontruimd zijn één 

uur na het einde van de markt. 

4. De marktgebruikers moeten ten allen tijde het bezoek toelaten van de 

beambten of aangestelden van het gemeentebestuur, welke op de goede 

trouw van de verkoop en de goede kwaliteit van de eetwaren moeten 

letten. 

5. Het is verboden onder de zakken, korven, dozen, enz… met het inzicht 

de kopers te bedriegen, eetwaren van mindere kwaliteit te leggen dan 

deze welke bovenop de zakken, enz… aan het publiek voorgesteld wor-

den. 

6. Het is streng verboden het wegdek te beschadigen door het inslaan van 

piketten of andere voorwerpen dienstig voor het vastmaken van de 

marktkraam of marktwagen. Tevens moeten de nodige voorzorgen ge-

nomen worden om het beschadigen en bevuilen van het wegdek, stoe-

pen, marktplein, enz… met mazout of olie van de voertuigen te voor-

komen. Eventuele schade moet door de marktkramer onmiddellijk her-

steld of vergoed worden. 

7. Het door de marktkramers gebruikte materieel zal van zulke aard zijn en 

zodanig aangewend worden dat het alle waarborgen biedt voor de vei-

ligheid van het publiek en de netheid van het marktplein. De gemeente 

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, brand- 

of stormschade inbegrepen, welke eventueel door de marktkramers of 

hun materieel aan derden mocht worden veroorzaakt. 

8. Het gebruik van geluidsinstallaties is toegelaten mits dit geen hinder 

veroorzaakt voor collega’s. 

9. Het is verboden gebruik te maken van hogedruktoestellen of voegen uit 

te slijpen door middel van slijptoestellen, vrachtwagens of firmawagens 

te parkeren die de marktactiviteiten kunnen hinderen wanneer er werken 

doorgaan op de plaatsen waar de wekelijkse markt plaatsheeft. 

10. Het gebruik van elektriciteit dient te gebeuren met materiaal conform de 

wetgeving. 

11. Het gebruik van gastoestellen dient te gebeuren conform de wettelijke 

voorschriften. 

12. De wekelijkse marktdag vindt zijn normale doorgang ook wanneer deze 

samenvalt met een feestdag. Uitzondering: Valt de marktdag op Kerst-

mis of Nieuwjaar dan wordt deze in overleg met de marktcommissie 

verschoven naar een andere dag. 

13. Elkeen welke door de gemeente toelating verleend werd deel te nemen 

aan het marktgebeuren heeft de verplichting op een positieve manier bij 

te dragen tot een vlot verloop en hinder te vermijden. 

14. De richtlijnen van de marktleiding moeten strikt opgevolgd worden. 

Deelnemers kunnen eventuele klachten of vermeende onrechtvaardig-

heden uiten bij de afgevaardigden van de marktcommissie of schriftelijk 

overmaken aan het college van burgemeester en schepenen, Pikkeleer-

straat 14, 3540 Herk-de-Stad. 
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Art. 22. Marktcommissie. 

Doel: 

- nastreven van een goed marktverloop via overleg; 

- advies verstrekken naar het beleid toe. 

De marktcommissie is samengesteld uit: 

- de burgemeester en de schepen van middenstand; 

- één afgevaardigde van iedere politieke fractie in de gemeenteraad;  

- drie vertegenwoordigers van de marktkramers op de wekelijkse markt; 

- de marktleider; 

- de gemeenteontvanger. 

 

Art. 23. Onvoorziene gevallen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslecht alle niet in dit reglement 

voorziene gevallen na de marktleider vooraf te hebben gehoord. 

 

Art. 24. bekendmaking en inwerkingtreding. 

Onderhavig marktreglement zal worden bekendgemaakt en zal in werking treden 

conform de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Het marktreglement 

vastgesteld in zitting van 10 juni 1996 wordt opgeheven zodra huidig marktregle-

ment in werking treedt. 

 

AFDELING 2. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP 

HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN.  

Art. 1. Toepassinggebied (KB art. 43). 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op èèn 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 gemeentebestuur. 

 

Art. 2 voorafgaande machtiging.  

2.1. Aanvraag machtiging. 

Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 1 moet voldaan zijn aan de 

voorwaarden vermeld in artikel 3 en dient men te beschikken over een machtiging. 

Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit 

aangevraagd te worden aan het college van burgemeester en schepenen van Herk-

de-Stad, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad. 

 

2.2. Beslissing machtiging. 

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin 

vermeld :  

- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen;  

- de plaats; 

- de datum en duur van de verkoop. 

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van 

onderstaande 

redenen: 

- redenen van openbare orde; 

- redenen van volksgezondheid; 

- bescherming van consument;  

- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen. 
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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.  

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen -(cf. supra  Afde-

ling 1 artikel 2)-en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. supra 

Afdeling 1 artikel 15) kunnen staanplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en 

innemen. 

 

Art. 4. Toewijzingregels losse standplaatsen(KB art.43§2). 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van 

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. Toewijzingregels per abonnement.  

De toewijzing van standplaatsen per abonnement op het openbaar domein gebeurt 

volgens de toewijzingsmodaliteiten die van toepassing zijn voor abonnementen op 

de openbare markten, de voorrang voor standwerkers uitgezonderd. Daar de abso-

lute voorrang voor standwerkers bepaald wordt in artikel 24 van het KB is deze 

voorrang niet van toepassing bij het toewijzen van een abonnement op het open-

baar domein buiten de openbare markt omdat de toewijzing daarvan gebeurt over-

eenkomstig de bepalingen vanaf artikel 28 tot artikel 37 van het KB. 

 

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 ge-

plaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het 

voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht wor-

den wanneer deze alleen werken. 

Het bord bevat volgende vermeldingen: 

1° hetzij de naam , de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoe-

fent 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 dagelijkse bestuur binnen een rechtspersoon  waarneemt of voor wiens re-

kening 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 

uitbatingzetel; 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 iden-

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

 

Artikel 2. 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden doorgestuurd 

naar: 

 de Minister van Middenstand en Landbouw, 

 de zonechef van de politiezone West-Limburg, 

 de financiële dienst. 

 

 

Getekend document pagina 13/15 ~r document: REGL_GR20080519_gemeentelijkreglementopdeorganisatievanambulanteactiviteitenopdeopenbaremarktenenophetopenbaardomein.pdf



 NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                   De Burgemeester-Voorzitter,  

W.g. Creten N.                                                  W.g. Buekers P. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 20 mei 2008. 

In opdracht: 

De Secretaris,     De Burgemeester, 
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