REGLEMENT MBT
AMBULANTE ACTIVITEITEN
OP DE OPENBARE MARKTEN
EN OP HET OPENBAAR
DOMEIN

Art.1:
Het raadsbesluit d.d. 10/09/2007 en latere wijzigingen, betreffende het reglement met
betrekking tot de ambulante activiteiten op de openbare markten en op openbaar
domein, worden hernomen in onderhavig besluit met ingang van 01/05/2010.
Art.2:
Het gemeentelijk marktreglement met betrekking tot de ambulante activiteiten op de
openbare markt en op het openbaar domein, luidt als volgt:
GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP
DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN
AFDELING 1: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
Artikel 1. Gegevens van openbare markten
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
- de gewone markt:
PLAATS: Marktplein en Serpentestraat
DAG: woensdag
UUR: 8 tot 12u30
SPECIALISATIE: allerlei
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage I
- de jaarmarkt – verplaatste markt:
PLAATS: Hoog- en Neerstraat
DAG: woensdag (tijdens de kermissen juli en september)
UUR: 8 tot 12u30
SPECIALISATIE: allerlei
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage II
- de boerenmarkt:
PLAATS: Spoorwegstraat
DAG: zaterdag
UUR: 8 tot 12u30
SPECIALISATIE: producten die behoren tot de eigen productie van de land- of
tuinbouwer
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage III
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 zal
voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen.
Artikel 2. Voorwaarden betreffende toewijzing standplaatsen.
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”
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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”
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken
van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig
artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006.
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
onderneming beperkt tot:
45 % voor textiel;
25 % voor voedingswaren;
10 % tuinartikelen
15 % allerlei
5 % standwerkers (aanbod los van voormelde beperking)
-

Artikel 3. Verhouding abonnementen – losse plaatsen.
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:
hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen)
hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)
Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven
aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.
Artikel 4. Toewijzingsregels losse plaatsen.
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting rekening houdende met de in artikel 2
vermelde beperkingen. De kandidaten voor deze plaatsen dienen zich ter plaatse aan te
bieden bij de marktleider. De loting heeft plaats om 7u45 op de door de marktleider
aangegeven plaats.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats
aanwezig zijn.
Artikel 5. Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten.
5.1. 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 kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt op het
gemeentelijk infobord via de website www.Brakel.be en via een gespecialiseerd infoblad
voor marktkramers.
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander
tijdstip.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid
van het KB van 24 september 2006 (hetzij bij aangekend schrijven met
ontvangstmelding, hetzij tegen ontvangstbewijs afgeven aan het college van
burgemeester en schepenen, hetzij met elektronische post met ontvangstmelding) en
binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan
niet voldoen, worden niet weerhouden.
5.2. Register van de kandidaturen.
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst, in chronologische volgorde
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 twee jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te
bevestigen om in het register opgenomen te blijven.
5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen.
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de
toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register:
rekening houdend met de eventuele specialisatie:
- aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken
- en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën):
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a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze
op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een
vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een
deel van de standplaatsen;
b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen, de uitbreiding moet
aansluiten bij de huidige standplaats;
c) personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
d)de externe kandidaten.
- en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats
en specialisatie,
- en tenslotte volgens datum.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd
ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:
a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan
de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft;
wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald
bij loting;
b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen.
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
- of bij elektronische post met ontvangstbewijs.
5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement.
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per
abonnement vermeld staat:
- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst
de standplaats werd toegekend;
- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
- het ondernemingsnummer;
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker;
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd
is;
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de
overdracht.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
Artikel 6. Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt.
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het
kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het
bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen
werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent
als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het
dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in
wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingzetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de
gemeente waar deze zich bevindt;
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4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie
die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
Artikel 7. Abonnement.
7.1 Duur
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 6 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald
door de aanvrager (cf. artikel 8 en 9 van onderhavig marktreglement) en behoudens
intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in
artikel 10 van onderhavig marktreglement.
De abonnementen worden telkens hernieuwd op 1/01 en 1/07. Na deze data worden
geen abonnementen toegekend, behoudens deze toegekend volgens artikel 14 van dit
reglement.
7.2 Standplaatsvergoeding
De houders van een standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen
overeenkomstig de modaliteiten van de desbetreffende gemeentelijke
retributieverordening, telkens binnen de 10 dagen na ontvangst van een factuur
opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen.
In geval van betaling van de vergoeding van hand tot hand moet er een ontvangstbewijs
worden afgeleverd.
Artikel 8. Opschorting abonnement.
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene
periode van tenminste één maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:
door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de
ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van
de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats
terug. Het terug te betalen bedrag zal in mindering gebracht worden van het
abonnementsgeld van de daarop volgende periode. Indien de geabonneerde zijn
abonnement niet meer verlengd zal dit bedrag op een door hem vermelde zichtrekening
terug gestort worden.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voorkomen.
Gedurende de periode van opschorting mag de standplaats toegewezen worden als losse
plaats.
Artikel 9. Afstand van het abonnement.
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement
bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30
dagen
bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste
30 dagen
indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van
redenen vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg
nodig.
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.
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden
betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:
bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
overhandiging tegen ontvangstbewijs
op een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs
Artikel 10. Schorsing en opzegging van abonnement.
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Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of
ingetrokken worden in volgende gevallen:
bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding
bij afwezigheid gedurende drie opeenvolgende weken zonder de marktleider
vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen
bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan
voorwaarden bepaald in artikel 14 van onderhavig gemeentelijk reglement
wanneer andere waren worden verkocht of andere diensten worden aangeboden
dan diegene vermeld op zijn abonnement
- het blijven storen van de goede gang van zaken, ondanks twee opeenvolgende
schriftelijke aanmaningen
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend
schrijven met ontvangstmelding.
Artikel 11. Vooropzeg vanuit de gemeente.
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven,
geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement
van één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante
standplaats per abonnement (cf. artikel 5.3).
Artikel 12. Seizoensgebonden ambulante activiteiten.
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 kunnen deze standplaatsen toegewezen worden
als losse standplaatsen.
Artikel 13. Inname standplaatsen.
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
a) 1- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit
uitoefenen houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is
toegewezen
2- de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan
wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”
b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening;
c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke
persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als
werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk
gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker,
houder van een “machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats
werd toegewezen of onderverhuurd;
e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een
“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening
of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c)
f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het
kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006,
kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie.
Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.
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Deze personen worden vrijgesteld van de loting indien zij schriftelijk acht dagen op
voorhand een standplaats hebben aangevraagd.
De standplaatsen kunnen echter maar toegewezen worden op voorwaarde dat ze
geen belemmering vormen voor de kandidaat ambulante handelaars. Indien er geen
genoeg losse standplaatsen overblijven wordt aan de personen die verkopen
realiseren zonder commercieel karakter een locatie toegewezen in een aparte zone
buiten de standplaatsen die deel uitmaken van het marktplan.
De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of
onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in
wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie
of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.
Artikel 14. Overdracht standplaats.
14.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk
persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten
stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als
bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
2° en indien de overnemer(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.
14.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
 echtgenoten bij feitelijke scheiding,
 echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
 echtgenoten bij echtscheiding
 wettelijke 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, 2°
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de
overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend
vernieuwd.
Artikel 15. Onderverhuur standwerkers.
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen
hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers
namelijk:
- rechtstreeks aan een andere standwerker;
- via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat.
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging 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 16. Praktische organisatie inname standplaats.
16.1 Opstellen kramen.
De markthandelaars mogen 's morgens niet vroeger dan 6.00 uur hun standplaats
bezetten noch in de straat en/of aanpalende straten komen stilstaan. Zij dienen hun
plaatsen volledig en netjes opgeruimd te hebben om 13.30 uur ten laatste.
Wat de boerenmarkt betreft zijn deze uren bepaald op 8.00 uur en 12.30 uur.
De markthandelaars zullen ten laatste om 7.45 uur (jaarmarkt 7.15 uur - boerenmarkt
8.45 uur) verkoopsklaar opgesteld staan. Markthandelaars die na dit uur aankomen,
kunnen hun plaats geweigerd worden door de marktleider, zonder dat deze afwijzing hen
recht geeft op enige vergoeding of schadeloosstelling.
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De verhuurde plaats die onbezet is door afwezigheid van de vergunningshouder, mag
door de marktleider toegewezen worden aan een andere markthandelaar voor de duur
van de marktdag volgens de wettelijke toewijzingsmodaliteiten omschreven in artikel 4
van dit reglement.
De kramen moeten zo opgesteld zijn dat de voorbalk van het kraam niet buiten de
rooilijn komt met uitzondering van luiken of een gedeelte van het kraam dat kan
beschouwd worden als afdak, op voorwaarde dat het zich 2 meter boven de grond
bevindt. Onder deze luiken of afdaken, mogen geen winkelwaren uitgestald of
opgehangen worden.
16.2 Brandveiligheid.
Elk kraam of winkelwagen moet uitgerust zijn met een goedgekeurd brandblusapparaat
met een minimum inhoud van 5kg CO2.
De marktkramers die gebruik maken van verwarmingstoestellen zijn verplicht een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid evenals brand- en aanverwante gevaren af te
sluiten. Op elk verzoek van de marktleider moet het bewijs voorgelegd worden dat aan
deze verplichtingen werd voldaan.
16.3 Netheid.
De kramen of winkelwagens moeten zo ingericht zijn dat geen schadelijke, hinderlijke of
onwelriekende vloeistoffen op de grond kunnen druipen. Indien zulks onmogelijk blijkt,
moeten de marktkramers zelf instaan voor de opvang van deze vloeistoffen.
De marktkramers dienen hun plaats volledig en netjes op te ruimen. Er mag geen vuil
achter gelaten worden noch op de standplaats noch in de omgeving.
16.4 Geluidstoestellen
Het gebruik van geluidstoestellen is toegelaten, mits de beperking dat omliggende
marktkramers of demonstreerders-standwerkers niet worden gestoord.
16.5 Voertuigen.
De voertuigen waarmee de kramen, tenten en goederen worden aangevoerd, mogen op
de marktplaats blijven staan, indien ze als kraam of stockplaats worden gebruikt. Ze
moeten echter zodanig opgesteld staan, dat ze geen belemmering vormen voor het zicht,
het verkeer, het verloop en de goede orde en de veiligheid in het algemeen, rekening
houdend met de instructies van de marktleider.
Het gemeentebestuur kan, noch voor diefstal, noch voor schade aan deze voertuigen
verantwoordelijk gesteld worden.
Het is verboden om tijdens de markturen (cfr art. 1) zich met een voertuig van of naar
zijn standplaats te begeven.
16.6 Elektriciteit.
- De gemeente stelt aan de marktkramers een vaste gemeentelijke aansluitkast ter
beschikking voor elektriciteitsleveringen in laagspanning. De marktkramers mogen deze
kast niet voor andere doeleinden, en ook niet ten behoeve van derden, aanwenden.
- De kandidaat-energiegebruiker richt de aanvraag aan de marktleider. Indien geen
aansluiting meer mogelijk is, kan de aanvraag geweigerd worden. De aanvragen worden
chronologisch toegekend.
- De marktkramer betaalt aan de gemeente een all-in-vergoeding waarvan het bedrag
forfaitair wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
- Er mogen geen marktinstallaties aangesloten worden die niet met een
differentieelschakelaar met grote gevoeligheid uitgerust zijn. Deze installatie moet
jaarlijks worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme, differentieel inrichting en
aftakkabel ingegrepen.
- alle aansluitingkabels en voeding van voertuigen en aanhangwagens moeten voldoen
aan de bepalingen die voorzien zijn in het AREI.
- bij vaststelling van inbreuken kan de marktleider de toegang tot de markt weigeren.
- de gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en dient zij in
dit geval noch een schadevergoeding noch een vermindering van de gebruiksvergoeding
aan de marktkramer toe te staan.
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- de marktkramer dient de nodige schikkingen te treffen om iedere oorzaak van
beschadiging te vermijden. Hij is aansprakelijk voor alle schade die hij door
onoordeelkundig gebruik aan de aansluitkast veroorzaakt. Hij dient de marktleider
onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke beschadiging, afwijking of elke nietconformiteit aan de wettelijke voorschriften die hij redelijkerwijze kan vaststellen.
- de marktkramer dient verzekerd te zijn voor schade die hij door het gebruik van de
aansluitkast aan deze kast en aan derden kan veroorzaken.
AFDELING 2: Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de
openbare markten en waarvan de plaats niet vooraf is bepaald.
Artikel 17. Toepassingsgebied.
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.
Artikel 18. Voorafgaande machtiging.
18.1. Aanvraag machtiging.
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 1 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, Marktplein 1, 9660 Brakel.
18.2. 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 de consument
- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen
De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve
beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.
Artikel 19. Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen.
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 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
Artikel 20. Toewijzingsregels losse standplaatsen.
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.
Artikel 21. Toewijzingsregels per abonnement.
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra). Voorwaarden
inzake melding van vacature (cf. Afdeling 1 artikel 5.1 van dit reglement) geldt niet.
Artikel 22. Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten.
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 aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
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Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent
als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het
dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in
wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
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 identificatie
die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
Artikel 23. Standplaatsvergoeding
De houders van een standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen
overeenkomstig de modaliteiten van de desbetreffende gemeentelijke
retributieverordening, telkens binnen de 10 dagen na ontvangst van een factuur
opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen. In geval van betaling van
de vergoeding van hand tot hand moet er geen ontvangstbewijs worden afgeleverd.
AFDELING 3
Artikel 24 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.
Art.3: Dit besluit vervangt alle vroegere raadsbesluiten ter zake met ingang vanaf
01/05/2010.
Art.4: Afschrift van dit reglement zal voor kennisgeving overgemaakt worden aan:
de heer Gouverneur van de Provincie
de heer Minister van Middenstand

Meer informatie kan u vinden bij:
Dienst Secretariaat
Danny Van Daele – administratief hoofdmedewerker
Tel.: 055-43 17 52
Danny.vandaele@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.00 tot 12u.00 en op
woensdag van 16u.00 tot 19u.30.
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