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In openbare zitting
Reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - 
aanpassing. 

De gemeenteraad

Juridische basis:
1. Het gemeentedecreet , inzonderheid art. 42.

2. 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, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 
2013 en decreet van 24 februari 2017 , inzonderheid de artikelen 8 tot en met 10.

3. Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante 
activiteiten, inzonderheid de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 
21 april 2017.

Voorgaande:
1. De gemeenteraadsbeslissing van 24 augustus 2017 houdende "Reglement op de ambulante activiteiten 

op de openbare markten en op het openbaar domein.".

2. De gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2017 houdende "Reglement op de ambulante 
activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - aanpassing.".

3. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2018 houdende 
"Reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - 
aanpassing.".

4. De gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2018 houdende "Retributie op het gebruik van mobiele en 
vaste meterkasten - aanpassing.".

5. De gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2018 houdende "Reglement op de ambulante activiteiten op 
de openbare markten en op het openbaar domein - aanpassing."

6. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 december 2020 houdende 
"Reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - 
aanpassing.".

Probleemstelling:
Het reglement van de openbare markten moet aangepast worden omdat er donderdags ook een markt 
komt te Rummen.

Motivering: 
Afdeling 1 artikel 1 §1 Gegevens van openbare markten dient aangevuld te worden met:

donderdagmarkt - parking sporthal Ketelstraat - 14u tot 17u

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



Het reglement wordt als volgt aangepast en gecoördineerd:

Afdeling 1 : Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten.
Artikel 1.
§1 Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2).
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:

MARKT: PLAATS: DAG: UUR :

Vrijdagmark Stationsplein Vrijdag 14.00u-17.00u.

Donderdagmarkt parking sporthal 
Ketelstraat

Donderdag 14.00u-17.00u.

§2Delegatie aan het college van burgemeester en schepenen.
1°De bevoegdheid om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen wordt gedelegeerd aan het 
college.

2° Het marktplan wordt door het college vastgesteld.

Artikel 2.
Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 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 toegekend door 
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die 
houder is van de “machtiging als werkgever”

 organisatoren van occasionele niet-commerciële verkopen die voldoen aan de voorwaarden van art 7 
van het KB 24-9-2006 kunnen een standplaats op de openbare markt toegewezen krijgen (toegevoegd 
in gemeenteraad van 27 november 2017).

Artikel 3.
Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27, gewijzigd door BVR)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt:

 door voorafgaande inschrijving volgens chronologische volgorde .
[Voor de voorafgaande inschrijving en de toewijzing van de losse standplaatsen wordt een openbaar 
register bijhouden (toegevoegd in gemeenteraad van 27 november 2017)]

 volgens de chronologische volgorde van aankomst op de markt, in voorkomend geval, op basis van de 
gevraagde standplaats en specialisatie. 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.

Artikel 4.
Inname standplaatsen (KB art. 26, gewijzigd door BVR)
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:

1. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houder van een 
“machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen;

2. de verantwoordelijke(n) voor 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 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 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;

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 A. tot D.;

6. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties 
bedoeld in artikel 7 van voornoemd BVR van 21 april 2017, kunnen een standplaats

De personen opgesomd in 2 tot 6 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.

Afdeling 2: Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare 
markten. Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn 
NIET VOORAF BEPAALD.
Artikel 5. 
Toepassingsgebied (KB art. 43, gewijzigd door BVR)
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, moet dit voorafgaand aanvragen bij 
de gemeente.

Artikel 6.
Voorafgaande machtiging
§1 Aanvraag machtiging (KB art. 43, gewijzigd door BVR)
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 6 moet voldaan zijn  aan de voorwaarden 
vermeld in artikel 2 en dient men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging moet voorafgaand 
aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd worden bij de gemeente (contactgegevens 
vermelden).

§2 Beslissing machtiging 
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld :

 Identiteit van de aanvrager

 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 en veiligheid;

 redenen van volksgezondheid;

 bescherming van de consument;

 wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn;

 de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden.



De gemeente zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve 
beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.

Artikel 7.
Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra artikel 2) en innemen van de 
standplaatsen op de openbare markt (cf. supra artikel 4) kunnen standplaatsen op het openbaar domein 
verkrijgen en innemen.

Artikel 8.
Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2, gewijzigd door BVR)
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 9.
Bij het verlaten van de standplaats dient de standhouder de standplaats zuiver achter te laten. De 
standhouder is verantwoordelijk voor het correct verwijderen van het afval afkomstig van zijn 
activiteiten.

Artikel 10
Dit gewijzigd reglement treedt in voege op 01 januari 2021.

Namens de raad:
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