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De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, zoals gewijzigd,
Titel II, Hfst. I, Afd. III De bevoegdheden van de gemeenteraad (art. 42-43),
Titel II, Hfst. II, Afd. III De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen (art. 5758)
Titel VIII, Hfst. I, Bestuurlijk toezicht (art. 248-264);
en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering;
Gelet op:
- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- de wet van 11.04.1994 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de
gemeenten;
het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- 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 marktreglement beslist in de gemeenteraad in zitting dd. 23.04.2009;
- het feit dat marktreglementen sinds 01.07.2014 gewestelijke materie is;
Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante
handel op de openbare markten, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;
Aangezien het bovengenoemd marktreglement dateert van 23.04.2009 werd er een evaluatie en een
revisie van het reglement vooropgesteld.
Gelet op de goedkeuring van onderstaand marktreglement door de marktcommissie in zitting van
21.01.2015;
Gelet op de goedkeuring van onderstaand marktreglement door Agentschap Ondernemen, brandweer en
politie;
Met …. stemmen voor, …. stemmen tegen en …. onthoudingen.
Besluit :
Het marktreglement dd 23.04.2009 wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 1
Gegevens van openbare markten
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Openbare markten, georganiseerd op het openbaar domein, mogen slechts georganiseerd worden op
plaatsen, dagen en uren door de gemeenteraad vastgesteld.
Bijkomende feest- en andere markten worden ingericht door de Koninklijke Aarschotse Marktkoopliedenbond in samenwerking met het stadsbestuur.
De wekelijkse marktdag vindt plaats op donderdag, ook wanneer deze samenvalt met een feestdag.
Uitzondering:Marktdagen op Kerstmis en Nieuwjaar gaan niet door. Op andere feestdagen vindt de
markt gewoon plaats op diezelfde donderdag.
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
DONDERDAG
De donderdagmarkt die gehouden wordt op donderdagvoormiddag vanaf 8 uur tot 12,30 uur in
voornoemde straten:
-

Grote Markt : Op de grote markt wordt de handel beperkt tot de verkoop van algemene voeding
zoals : groenten en fruit, vlees, vis, gevogelte, bloemen, planten, melkproducten, zuivel en kaas,
bakkerijproducten, kruiden, bereide vleeswaren en levende kippen.
Leuvensestraat (van het nummer 00 t/m 06 enkel voorzien voor parasols en/of demonstreerders)
Kardinaal Mercierstraat
Sint-Niklaasberg
Bonewijkplein
Albertlaan
De Albertlaan wordt over de ganse lengte gebruikt met de Lentejaarmarkt (O.H.Hemelvaart), de
vakantiemarkt in juli en de Kermismarkt in augustus.

LENTEJAARMARKT :

met O.H.Hemelvaart

VAKANTIEMARKT :

de donderdag voor 21 juli of op 21 juli als die op een donderdag valt

KERMISMARKT:

de donderdag van Aarschot kermis.

Voor de aangeboden producten zullen de volgende percentages in acht genomen worden:
bloemen: 5 %
allerlei: 10 %
voeding: 30 %
textiel: 45 %
demonstreeders – standwerkers 5%
op risico 5%
Artikel 2
Plan van de markten
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.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen aangaande een plan van de standplaatsen wordt bekend gemaakt overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en zal gepubliceerd worden op de website van de stad Aarschot. De plannen van
de standplaatsen en het marktregister liggen tevens ter inzage aan de infobalie van het stadshuis, Ten
Drossaerde 1 te 3200 Aarschot
Artikel 3
Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:
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-

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".

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van
verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van het
Koninklijk Besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten dd. 24
september 2006 (verder K.B. van 24 september 2006) .
De handelaars in voedingswaren moeten voldoen aan de wettelijke vereisten betreffende de hygiëne bij
(zie bijlage 1, deze maakt integraal deel uit van dit reglement):
-

de fabricage,
de bereiding,
de verpakking,
het vervoer,
de verkoop
het slijten van voedingswaren
persoonlijke hygiëne

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming
beperkt tot twee.
Artikel 4
Inname standplaatsen
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
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";

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.

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;

6.

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 4);

7.

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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De personen opgesomd in 2) tot en met 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.
Artikel 5
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.
Onder “standwerker” wordt verstaan de persoon van wie de activiteit uitsluitend bestaat uit de
verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij/zij
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
Toewijzingsregels losse plaatsen
De toegewezen standplaatsen, die op de dagen vermeld in het abonnement door de marktkramers
tijdelijk niet worden bezet (wegens verlofperiode, extreme weersomstandigheden, enz), of niet tijdig
worden ingenomen,d.w.z. om 8 uur , zullen op die dagen door toevallige marktkramers mogen
ingenomen worden.
De toewijzing van deze toevallig vrije standplaatsen, alsook de 5% voor losse deelneming, gebeurt bij
volgorde van aankomst.
-

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

-

De deskundige markten en handelswijken kan voorafgaand aan de loting kandidaten weigeren om
reden van praktische aard, veiligheid, openbare orde, toegankelijkheid en aangeboden artikel.

-

Diegene die de standplaats krijgt toegewezen betaalt de vergoeding aan de deskundige markten en
handelswijken, tegen onmiddellijke afgifte van een ontvangstbewijs.

-

De toegewezen plaatsen mogen pas vanaf 8 uur ingenomen worden.

Het is de marktkramers met een abonnement verboden een andere marktplaats of een gedeelte ervan in
te nemen, dan de marktplaats die hen werd toegewezen en waarvoor ze betalen.
Artikel 7
Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten

7.1. 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:
-

aanplakking aan het stadskantoor
door publicatie via de website van de stad Aarschot. www.aarschot.be
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De kandidaturen worden gericht aan de stad Aarschot en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving
van de vacature en ingediend:
-

bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
hetzij door neerlegging van een brief tegen ontvangstmelding;

Ze moeten de gegevens en documenten bevatten die door deze kennisgeving en onderhavig reglement
vereist worden. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
Deze aanvragen bevatten minstens volgende gegevens :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

naam en adres - handelsbenaming
de soort van producten of diensten die te koop worden aangeboden
lengte van de standplaats
rijksregisternummer
kopie van de machtiging ambulante activiteit
kopie van burgerlijke aanspraakelijkheid
keuringsattest brandblusapparaten
in voorkomend geval, het ondernemingsnummer
in voorkomend geval, keuringsattest elektriciteit
in voorkomend geval, keuringsattest gas
in voorkomend geval, medisch attest verkoop onverpakte voeding

In de kennisgeving kunnen bijkomende gegevens en documenten worden gevraagd.
Bij ontvangst van de kandidatuur volgt de afgifte van een genummerd en gedateerd
ontvangstbewijs door de stad Aarschot aan de kandidaat met de vermelding van de
datum van de volgorde van zijn kandidatuur.
Tevens wordt de kandidaat geïnformeerd betreffende zijn recht om het register te raadplegen.

7.2. Register van de kandidaturen
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 aanvra(a)g(er)ster zal elke adreswijziging onmiddellijk melden aan het stadsbestuur, dienst lokale
economie en handel, zo niet vervalt zijn of haar volgorde in het register.
Openliggende standplaatsen welke in aanmerking komen voor toewijzing van een abonnement worden
uitsluitend toegekend via dit register.
Ten einde dit register actueel te houden dienen de kandidaten hun aanvraag jaarlijks te hernieuwen.
Bij negatief of geen antwoord binnen de gestelde termijn, zal dit leiden tot een schrapping van zijn of
haar kandidatuur.

7.3. 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:
Stap 1
- standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken
Stap 2
- daarna volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën:
2.1.

personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van
de markten van de stad innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven
omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen
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2.2.

personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen

2.3.

personen die een wijziging van hun standplaats vragen

2.4.

externe kandidaten

Stap 3
- daarna binnen elke categorie, volgens marktplan, in voorkomend geval, volgens de gevraagde
standplaats en specialisatie.
Stap 4
- en tenslotte volgens datum. De datum is deze, naargelang het geval, van de overhandiging van de
kandidatuur aan de gemeente of deze van de indiening bij de post.
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. De kandidaten dienen zelf het
bewijs van anciënniteit te leveren.
Wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting.
2. voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

7.4. 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

Door de toegewezen standplaats te aanvaarden, verklaren de marktkramers zich te
onderwerpen aan alle geldende voorschriften van het gecoördineerd politiereglement.
Artikel 8
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.
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Buiten de identiteit van de houder van de standplaats of van de persoon door wiens tussenkomst de
standplaats toegekend is, de eventuele specialisatie, de hoedanigheid van standwerker en het
seizoensgebonden karakter van de standplaats, mag het plan of het register verwijzen naar een bestand
dat de andere inlichtingen overneemt.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit
register eveneens geraadpleegd worden.

Artikel 9
Overdracht standplaats
§1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende cumulatieve 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. 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 aangevraagd te worden per aangetekend schrijven
bij het college van burgemeester en schepenen.
In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de overnemer
over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken en hiervan
het bewijs te leveren.
3. de overnemer mag door de overname niet over meer dan twee standplaatsen beschikken.
§2. In afwijking van §1 wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
-

echtgenoten bij hun feitelijke scheiding,
echtgenoten bij hun scheiding van tafel en bed en van goederen
echtgenoten bij hun echtscheiding
wettelijk samenwonenden bij stopzetting van hun wettelijke samenwoning

op voorwaarde dat
-

de overlater of de ovememer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde
toestand in §2
de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in §1, 2° en 3°.

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater.
Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
Artikel 10
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 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.
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De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs voor de duur
van de onderverhuring.
Artikel 11
Duur abonnement
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd met een nieuwe periode van 12 maanden
behoudens anders bepaald door
-

de aanvrager (cf. artikel 12 en 13 van onderhavige rubriek) en

-

behoudens intrekking bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs (cf. artikel 14 van onderhavige
rubriek).

Artikel 12
Opschorting abonnement
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van
tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:
-door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest;
-door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
-Omwille van sociale redenen,ernstig ongeval of ziekte overkomen aan ascendenten of
descendenten van de titularis of zijn echtgenoot of partner gestaafd door een medisch attest
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.
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.
Artikel 13
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, hetzij in geval van ziekte of
ongeval op grond van medisch attest, hetzij in geval van overmacht op een verantwoorde wijze
aangetoond, en dit zonder opzeggingstermijn
-op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 50 dagen
Indien de opzeggingstermijnen niet worden gerespecteerd, is een vergoeding verschuldigd gelijk aan drie
maanden standplaatsvergoeding.
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
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-

overhandiging tegen ontvangstbewijs

Artikel 14
Schorsing en opzegging van abonnement
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 vier opeenvolgende weken zonder de deskundige markten en
handelswijken 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 9 van onderhavige rubriek;

-

wanneer andere waren of diensten te koop aangeboden worden dan diegene vermeld op zijn
abonnement;

-

wanneer betrokkene niet langer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten;

-

zie artikel 24;

De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend:
-

bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of

Artikel 15
Vooropzeg vanuit de stad
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om een aan tal standplaatsen te
verminderen of verplaatsen en dit zonder recht op schadevergoeding van de standhouder.
Het recht om een beperking op te leggen wat betreft het aantal meters.
Het recht om aan een aantal abonnementshouders geen nieuw abonnement toe te kennen rekening
houdend met de anciënniteit en met het artikel dat wordt verkocht.
Indien beslist wordt dat de markt verplaatst wordt omwille van overmacht,werken,periodiek
wederkerende gebeurtenissen, periodiek wederkerende evenementen, dienen de onderrichtingen van het
college van burgemeester en schepenen nageleefd te worden
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 (zie artikel
7.3).
Wanneer deze abonnementhouder geen andere plaats toebedeeld wordt (zie art. 27);
Artikel 16
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.
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De titularis is gehouden de periodes van deelname vooraf mee te delen aan het stadsbestuur, deze
periodes zijn vast voor de looptijd van het abonnement
Artikel 17
Deskundige markten
Op de marktdagen staat minstens één deskundige markten ter beschikking van alle marktgebruikers.
Hij/zij zal hiervoor hetzij ter plaatse aanwezig zijn, hetzij bereikbaar zijn per telefoon of GSM, waarna
hij/zij zich onmiddellijk ter plaatse kan begeven indien zijn/haar aanwezigheid vereist is. Dit
telefoonnummer wordt medegedeeld aan elke marktkramer bij het begin van de markt.
De deskundige markten houdt toezicht op de naleving van onder meer onderhavige bepalingen van het
gecoördineerd politiereglement. Het is zijn/haar plicht de marktkramers die hun verplichtingen niet
nakomen, daarop te wijzen.
In de uitoefening van zijn/haar opdracht is de deskundige markten bevoegd om de identiteit en de
hoedanigheid te onderzoeken van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen.
Hij/zij is tevens bevoegd om alle documenten nodig voor het uitoefenen van deze activiteit te controleren
(machtiging tot uitoefening van een ambulante activiteit, vergunning Federaal Voedselagentschap, enz.).
Artikel 18
Afwezigheden
Marktkramers die één week zullen afwezig zijn, dienen de deskundige(n) markten hiervan mondeling
in kennis te stellen.
Marktkramers die twee weken zullen afwezig zijn, dienen de deskundige(n) markten of het
stadsbestuur schriftelijk in kennis te stellen.
Ten aanzien van marktkramers die meermaals in gebreke blijven de deskundige(n) markten op de hoogte
te stellen van hun afwezigheden, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen over te gaan
tot een schrapping/intrekking van hun abonnement.
Artikel 19
Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op de 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 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;
o hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een
rechtspersoon waarneemt of
o 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 uitbatingzetel; 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).
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Artikel 20
Aanvang en inname standplaats
De waren en de marktwagens mogen op de markt gebracht worden:
DONDERDAG
Grote Markt vanaf 06.30 uur
Leuvensestraat vanaf 06.30 uur
Kardinaal Mercierstraat vanaf 06.30 uur
Sint-Niklaasberg vanaf 06.30 uur
Bonewijkplein vanaf 06.30 uur
Albertlaan vanaf 06.30 uur
Afwijking kan toegestaan worden door de deskundige markten of de politie om reden van veiligheid of
praktische overwegingen.
Uitgezonderd winkelwagens of winkelaanhangwagens dienen alle voertuigen bij de aanvang van de markt
verwijderd te zijn. Onder geen beding kunnen persoonlijke voertuigen geparkeerd worden op het
marktcircuit, wat verkeersvrij is.
Alleen de deskundigen markten en de politie kunnen hierop in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden
een afwijking toestaan.
Lichte bestelwagens,ingeschreven als lichte vrachtwagen,waarin materialen opgeslagen of bewaard
kunnen worden,zijn toegelaten als ze kunnen worden geïntegreerd binnen de toegemeten standplaats of
voorzien zijn van een luifel die deel uitmaakt van het kraam.
Het attest van de automobielinspectie geldt als bewijs voor de inschrijving als lichte vrachtwagen.
De marktplaatsen dienen een ten laatste om 08.00 uur ingenomen te zijn en ten laatste om 13.30
uur ontruimd te zijn. De marktplaatsen dienen verplicht ingevuld te blijven tot 12u30.
De markthandelaars die beschikken over een winkelwagen mogen onder geen enkel beding vóór het
sluitingsuur de markt verlaten.
Bij het verlaten van de Grote Markt dienen de marktkramers verplicht af te rijden langs de
Diestestraat en niet via de Martelarenstraat.
Het verkeer wordt terug toegelaten op de markt vanaf 14.00 uur.
Behoudens voor risicoplaatsen mogen na het openingsuur geen verkoopwaren meer op de markt
gebracht worden.
Bij het opstellen van de kramen en marktwagens zullen de marktkramers zich schikken naar de aanwijzingen van de politie, brandweer of deskundige markten.
Bij hoogdringende veiligheidsvoorzieningen kan de politie of de deskundige markten bevel geven tot
verplaatsen of ontruimen van één of meerdere standplaatsen.
De hydranten op alle openbare markten moeten steeds bereikbaar zijn voor de brandweerdiensten.
Artikel 21
Plaatsen
De marktkramers zullen de plaatsaanduidingen eerbiedigen. Al de kramen worden in rechte lijn opgesteld
met inachtneming van de vooruitspringende gedeelten, van de schragen of het toongedeelte van de
winkelwagens.
De maximum breedte van de standplaatsen bedraagt voor alle markten 4 meter voor zover de opstelling
van de markt het toelaat.
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De maximum lengte van de standplaatsen bedraagt 16 meter.
Voorwaarden:
-

voor zover de opstelling in de marktrij dit toelaat;

-

na schriftelijke aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepenen;

-

op voorstel en advies van de marktverantwoordelijken;

-

uiteindelijke goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Een vrije doorgang van 4 meter breedte en hoogte voor de hulpdiensten dient te allen tijden
gewaarborgd te blijven.
De aan het publiek voorbehouden doorgangen moeten vrij blijven van alle voorwerpen die het verkeer
en de voetgangers zouden kunnen hinderen, zoals daar zijn: afval, manden, bakken, schragen, hangende
voorwerpen, reclameborden en dergelijke.
Het is tevens verboden de waren op de grond uit te stallen (uitgezonderd plantgoed). De waren
zullen op een kraam gelegd worden met een minimum hoogte van 50 cm.
Het is niet toegelaten pinnen of andere voorwerpen in de grond te slaan. Voor het vastmaken van de
kramen en dekzeilen kunnen gebeurlijk gewichten of andere methoden gebruikt worden. De
marktkramers zijn aansprakelijk voor de door hen aangerichte schade.
Artikel 22
Reinheid
De marktkramers zijn verplicht te zorgen voor de reinheid van hun standplaats, hun kraam- of
winkelwagen.
De kramen of winkelwagens moeten zo zijn ingericht dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en
onwelriekende vloeistoffen afdruipen. Indien zulks onvermijdelijk is, moeten die vloeistoffen in
waterdichte emmers of kuipen worden opgevangen.
Het is strikt verboden afval, van welke aard ook, op de grond te werpen of op te stapelen. De marktkramers zullen alle afval in emmers of bakken verzamelen. Gedurende de warme dagen moet afval, die
insecten of ongedierte aantrekt, in gesloten recipiënten geplaatst worden.
Marktkramers met voeding dat ter plaatse te nuttigen is (vb. hamburgers, e.d.), zijn verplicht een open
vuilzak met staander te plaatsen aan hun kraam.
De marktkramers staan persoonlijk in voor het opruimen en proper maken van hun standplaats en van de
helft van de aanpalende doorgangen. Dit moet gebeuren na het sluiten van de markt. Zij dienen alle
afval, verpakkingsmaterieel en andere voorwerpen mee te nemen.
Artikel 23
Veiligheid
De marktkramers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond hun kraam of winkelwagen. Zij zullen
hun kramen en winkelwagens zo opstellen en inrichten, dat zij geen gevaar opleveren voor de naburige
kramen of winkelwagens of voor het publiek.
Indien er gasflessen worden gebruikt moeten deze rechtopstaand en tegen omvallen worden beveiligd.
De gasflessen moeten een keuringslabel van het hervullen dragen. De gasslangen mogen niet langer dan
twee meter zijn en moeten voorzien zijn van een fabricatiedatum (geldigheidsduur is maximum 5 jaar).
Tevens wordt de aard van het te gebruiken gas vermeld en zijn de gasflessen op de uiteinden voorzien
van spanringen. De gasflessen moeten indien mogelijk buiten de kramen en/of tenten opgesteld worden.
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Verwarmingstoestellen met petroleum zijn verboden.
Verwarmingstoestellen met vloeibare brandstoffen zijn verboden tenzij :
-

men beschikt over een vaste installatie. Hiervoor moet een keuringsattest voorgelegd worden van de
firma die het verwarmingstoestel in het voertuig geplaatst heeft.

-

men beschikt over straalkachels. Deze verwarmingstoestellen zullen door de brandweer zelf gekeurd
worden op regelmatige tijdstippen.

-

Iedere marktkramer dient in het bezit te zijn van een blustoestel van
o 1 bluseenheid van 6 kg ABC type of 2 x 5 kg CO2 type,
o geldig en gekeurd
o de keuring dient jaarlijks te gebeuren.

-

De marktkramers die ter plaatse warme gerechten bereiden, dienen bijkomend te beschikken over
een branddeken.

-

Zowel het blustoestel als het branddeken worden op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare
plaats in de kraam/stand opgehangen.

-

De marktkramers dienen een verzekering af te sluiten tot dekking van hun burgerlijke
aansprakelijkheid uit hoofde van brand of ontploffing.

-

Marktkramers die beschikken over een elektrische installatie dienen in het bezit te zijn van een geldig
keuringsattest (niet ouder dan 13 maanden) en in orde zijn met de geldende reglementering ter zake
(o.a. stroomonderbreker). Het brandblustoestel moet in de onmiddellijke nabijheid in de kraam/stand
staan.

-

Verwarmings-, kook, bak-, en of braadtoestellen en barbecues moeten buiten het bereik van het
publiek worden opgesteld ( afschermen ).

-

Al de elektrische toestellen en verlengdraden moeten een CEBEC keuringslabel dragen.

-

De verlichting van de standen, kramen en tenten moet elektrisch gebeuren.

-

Tenten moeten bestaan uit niet-ontvlambare (klasse M2) materialen: een attest waarin dit wordt
bevestigd dient te worden voorgelegd en in het veiligheidsregister bewaard worden.

-

Aan de deskundige van de markten dienen de marktkramers jaarlijks de desbetreffende
keuringsattesten en bewijs van aansprakelijkheidsverzekering over te maken. Marktkramers die niet
in regel zijn met de veiligheidseisen van het onderhavig reglement, zullen geweerd worden van de
Aarschotse markten, na beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

-

Een veiligheidsregister met al deze documenten (attesten en bewijzen) moet in elk kraam en/of stand
aanwezig zijn.

-

Bij niet naleving van de gestelde voorwaarden zal de deelname aan de markt geweigerd worden.

-

De elektriciteitsaansluitingen kunnen vanaf één uur voor de aanvang tot anderhalf uur na het
sluitingsuur van de markten benut worden.
In geval van brand of andere calamiteit, waarbij de tussenkomst van hulpdiensten noodzakelijk is,
dienen de marktkramers en standwerkers onmiddellijk hun kraam of stand te verplaatsen, zodanig
dat zij de interventies niet hinderen. De aangebrachte brandlast (constructie van de stand en de
inhoud) moet zo laag mogelijk gehouden worden.
-

Tussen de kramen wordt er steeds een doorgang voorzien met een minimumbreedte van 1
meter.
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-

Tussen de woningen en de achterkant van de marktkramen dient steeds een doorgang met een
minimumbreedte van 1 meter vrij te blijven.

Artikel 24
Controle
De marktkramers moeten steeds het bezoek toelaten van de beambten of aangestelden van het
stadsbestuur die controle uitoefenen op de inrichting van de markt, de eerlijkheid en correctheid in
handelszaken en op de kwaliteit van de koopwaren.
Elke handeling bij de uitstalling van de eetwaren en andere goederen met het inzicht de koper te
bedriegen of te misleiden is verboden. Het college van burgemeester en schepenen mag de toegang tot
de markt tijdelijk of definitief verbieden aan de handelaars die bedorven, beschadigde, vervalste of voor
het gebruik ongeschikte eetwaren of andere goederen verkopen of te koop aanbieden.
De toestellen die gebruikt worden voor de verkoop en die dienen als basis om het verschuldigde bedrag
en het gewicht van de koopwaar te bepalen, moeten geijkt zijn.
Artikel 25
Orde, overlast en publiciteit
Het is iedereen verboden de verkoop te belemmeren of de orde te verstoren.
- Flyers / samples
Voor het uitdelen van flyers, folders, e.d. dient vooraf een schriftelijke toelating van de burgemeester
bekomen te worden. De bepalingen van rubriek 2.8 Publiciteit zijn onverkort van toepassing.
Deze flyers, folders, e.d. mogen echter niet opgesteld zijn met het oog op een eventuele verkoop of
bestelling van bepaalde producten of diensten. Indien dit toch het geval is, is er een machtiging tot
uitoefening van een ambulante activiteit vereist en dient de reglementering voor toekenning van een
standplaats gevolgd te worden.
Indien de toelating tot het uitdelen van flyers edm. werd verkregen, zal de deskundige markten de
plaats(en) aanduiden waar dit kan gebeuren. Dit kan niet op een standplaats voor het uitoefenen van
een ambulante activiteit, doch enkel op een voorziene plaats voor activiteiten waarvoor geen machtiging
vereist is. Bij het ronddelen van publiciteit mag het vlot verloop van de markt geenszins belemmerd
worden.
- Geluidsoverlast (zie ook rubriek 2.3 Geluidshinder van onderhavig politiereglement)
Het gebruik van geluidsinstallaties, megafoon of geluidsversterkende middelen is verboden met
uitzondering van de verkopers van geluidsdragers. Het is verboden de activiteiten als marktkramer op zo
een manier uit te oefenen dat de normale activiteiten van de andere marktkramers ernstig verstoord of
onmogelijk gemaakt worden. De overtreders kunnen verplicht worden de markt te verlaten.
Het gebruik van geluidsversterkende middelen is toegelaten na akkoord van de deskundige(n) markten
en op voorwaarde dat de normale activiteiten van de andere marktkramers niet verstoord of onmogelijk
gemaakt worden. De overtreders kunnen na een mondelinge verwittiging door de deskundige(n) markten
of door de politie verplicht worden de markt te verlaten.
Het is verboden enige vorm van muziek, versterkt of niet-versterkte, te spelen of propaganda met
geluidsversterkende middelen te voeren voor andere personen dan marktkramers.
Artikel 26
Standplaatsvergoeding
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De gemeenteraad bepaalt het tarief van de standplaatsvergoeding. Het retributiereglement ligt steeds ter
inzage op de dienst financiën.
De standplaatsvergoedingen dienen elke trimester vereffend te worden binnen de 30 dagen na ontvangst
van de factuur van de dienst financiën. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgeschreven op de
bankrekening van de stad.
Indien de houders van standplaatsen met abonnement in gebreke blijven hun standplaatsvergoeding te
betalen, zullen zij er gerechtelijk toe gedwongen worden.
Indien de standplaatsvergoeding niet vereffend wordt voor de uiterste betalingsdatum, kan de
marktkramer de hem toegewezen standplaats verliezen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om na één schriftelijke aangetekende
verwittiging de standplaats in te trekken, indien de marktkramer niet onmiddellijk na deze verwittiging
vergaat tot het betalen van de standplaatsvergoeding.
De vrijgekomen standplaats moet bekend gemaakt worden volgens de modaliteiten omschreven in artikel
7.1 en toegewezen volgens artikel 7.3.
De standplaatsvergoedingen kunnen enkel terugbetaald worden na een schriftelijk verzoek, met
vermelding van een gegronde reden, aan en gevolgd door een beslissing van het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 27
Afschaffing en ontruiming standplaatsen
De gemeenteraad heeft steeds het recht bestaande standplaatsen definitief af te schaffen indien de
openbare orde, wijzigingen in de verkeerscirculatie, andere omstandigheden van openbaar nut of de
herinplanting van de markt op een andere locatie dit vereisen.
Behalve in geval van dringende noodwendigheid (bv. dringende wegenwerken), mag de termijn van
vooropzeg niet minder zijn dan één jaar.
In deze gevallen hebben de marktkramers wiens standplaats is afgeschaft voorrang overeenkomstig het
register, zoals bepaald in artikel 7.3.
Het college van burgemeester en schepenen kan tijdelijk standplaatsen ontruimen of verplaatsen wegens
werken aan de weg of aan constructies nabij de standplaatsen gelegen, wegens het snoeien van bomen,
uit hoofde van andere werken, jaarlijkse kermissen of festiviteiten.
De marktkramers kunnen geen aanspraak maken op schadevergoeding vanwege de stad om reden van
de uitoefening van bovenvermelde voorbehouden rechten van verplaatsing en ontruiming.
Vragen om vermindering van standplaatsvergoedingen, gesteund op de afschaffing of de vermindering in
lengte, zullen naar billijkheid onderzocht worden en er zal rekening worden gehouden onder meer met de
lopende termijn.
Artikel 28
Strafbepalingen
De inbreuken op de artikelen 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 kunnen gestraft worden met volgende
gemeentelijke administratieve sancties:
-

De administratieve geldboete met een maximum van 250€
De administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning
De administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning

Slotartikels
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Richtlijnen voor ambulante operatoren die op markten staan, die voeding verwerken en/of
verkopen.
Voedselveiligheid is een zorg die ons allen aanbelangt. Ambulante verkopers zijn verantwoordelijk voor
hetgeen wat zij verkopen en vallen onder de hygiënewetgeving.
Professionele ambulante verkoop van voedingsmiddelen mag slechts gebeuren wanneer de verkoper over
een toelating beschikt — K.B. 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen.
Dit houdt ook in dat de algemene hygiënewetgeving moet gerespecteerd worden (niet exhaustieve lijst).
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake
levensmiddelenhygiëne
K.B. van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne
K.B. van 10 november 2005 betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke
oorsprong
K.B. van 4 februari 1980 betreffende de handel in te koelen voedingsmiddelen.
K.B. van 5 december 1990 betreffende diepvriesproducten.
K.B. van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen.

W elke zijn de concrete verplichtingen voor de am bulante operatoren?
Tijdens het transport van voeding
De wettelijke bewaartemperaturen van te koelen voedingsmiddelen of diepvriesproducten moeten
gegarandeerd worden.
Dit kan door het gebruik van een koelwagen of bij gebrek daaraan het gebruik van frigoboxen, isotherme
zakken/bakken voorzien van koelelementen.
Zowel de wagen als de koelinstallaties moeten in goede staat zijn en regelmatig gereinigd worden.
De temperatuur tijdens transport dient gecontroleerd te worden via een gemakkelijk af te lezen, goed
geplaatste thermometer.
BESLUIT:
Art. 1. Het gemeentelijk marktreglement wordt goedgekeurd.
Art. 2. Afschrift van onderhavig reglement wordt overeenkomstig art. 119 NGW bezorgd aan de
bestendige deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
en aan die van de politierechtbank .
Een exemplaar wordt bezorgd aan de Minister die bevoegd is voor Middenstand en aan de korpschef van
de lokale politie
Aldus gedaan in zitting datum als hierboven
De secretaris,
Christi Van Calster.

De voorzitter,
Frans Deboes.
Voor eensluidend uittreksel

De secretaris,

De voorzitter,
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