REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE
MARKTEN EN OPENBAAR DOMEIN
AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2)
De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de
markt in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college zal voor elke standplaats de ligging, de grootte
en het gebruik bepalen. De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen het
bepalen van het plan van de standplaatsen toe.
1.1 De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
Temse: wekelijkse markt
PLAATS:

Markt en marktplein te Temse en, in voorkomend geval op andere plaatsen
aan te duiden door het college van burgemeester en schepenen
DAG:
Vrijdag
De markten die op een feestdag vallen, worden gehouden op die feestdag
zelf, behalve wanneer 25 december (Kerstmis) en 1 januari (Nieuwjaar) op
een vrijdag vallen, dan wordt de marktdag verschoven of afgelast bij
besluit van het college van burgemeester en schepenen
UUR:
De markt begint om 8.00 uur en eindigt om 12.30 uur
OPSTELLING:
De marktkramers die over een abonnement beschikken, mogen hun
standplaats innemen vanaf 5.00 uur en moeten ten laatste om 8.00 uur
aanwezig zijn, zo niet worden zij als afwezig beschouwd.
Eén 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 en verpakkingsmateriaal
meenemen
SPECIALISATIE:
Markt van gemengd productaanbod
ZONERING VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage.
1.2 Alle voertuigen, andere dan winkelwagens, als trekkracht gebruikt voor het vervoer van goederen,
moeten van de standplaats verwijderd zijn tijdens de wekelijkse markt te Temse tussen 8.00 uur tot
12.30 uur, tenzij met toelating van de marktleider of zijn plaatsvervanger en dit met gegronde
verantwoording.
Indien er geen gevolg wordt gegeven aan deze verbodsbepaling, zal het voertuig bij politiebevel en op
kosten van de desbetreffende marktkramer verwijderd worden.
1.3 Gedurende de wekelijkse markt is het absoluut verboden om zich door middel van een voertuig te
verplaatsen, uitgezonderd de hulpdiensten.
1.4 Het is verboden om het even welk afvalproduct of verpakkingsmateriaal op de markt achter te
laten. De marktkramers dienen zelf in te staan voor het opruimen van alle afval en overblijfselen van
hun waren.
1.5 De kosten veroorzaakt door het beschadigen, bekladden en besmeuren van de marktplaats zullen
door het gemeentebestuur aan de marktkramer(s), die de schade heeft (hebben) aangericht,
aangerekend worden. Het weigeren van de betaling van deze kosten heeft de onmiddellijke schrapping
van de standplaats tot gevolg.
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1.6 De geopende luifels van de winkelwagens en kramen moeten een hoogte van 2,10 m hebben,
zodat zij geen hinder vormen voor de voetgangers. Deze moeten onmiddellijk gesloten kunnen worden
om de doorgang van de hulpdiensten niet in het gedrang te brengen. Onder de luifels mogen
blikvangers worden opgesteld of opgehangen.
De toegewezen ruimte (lopende meters) moet worden gerespecteerd. Het is verboden om koopwaar uit
te stallen binnen de wandelgangen of op de grond.
1.7 Het wordt elke marktkramer en standwerker verboden zijn verkoopsactiviteiten uit te oefenen op
een wijze, die de normale verkoopactiviteiten van de andere standhouders kan verstoren of onmogelijk
maakt.
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 aan deze laatste personen
toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de
vennootschap en die houder is van de “machtiging als werkgever”.
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van
verkoopacties 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 2.
Artikel 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 gegeven aan de
standwerkers tot 5% van het totaal aantal abonnementen op de markt.
Teneinde enige diversiteit in het aanbod van producten te behouden en de leefbaarheid van het
marktgebeuren te bevorderen, kan het college van burgemeester en schepenen het aantal standplaatsen
voor een categorie/product beperken (naargelang de noden van het marktgebeuren). Wanneer het
maximum aantal standplaatsen voor deze verkoopsartikelen is bereikt, dan wordt geen standplaats (zowel
per abonnement als op losse plaatsen) meer toegewezen voor de desbetreffende specialisatie. De
standplaatsen van de houders van een abonnement, die niet tijdig zijn ingenomen, kunnen toegewezen
worden aan de marktkramers die zich op risico hebben aangeboden, voor zover zij de door het college
goedgekeurde maximumquota niet overstijgen.
Artikel 4: Toewijzingsregels losse standplaatsen
De standplaatsen welke niet het voorwerp zijn van een abonnement, zijnde minimum 5% voor losse
deelnemers, worden bij loting toegekend aan marktkramers welke zich de dag zelf aanbieden.
De loting gebeurt om 8.00 uur door de marktleider of zijn plaatsvervanger. In functie van de vrijliggende
plaatsen en de uitslag van de lottrekking kan een standplaats worden toegewezen.

De toewijzing van de losse standplaats gebeurt evenwel steeds in overeenstemming met de (eventuele)
door het college van burgemeester en schepenen opgelegde maximumquota voor bepaalde artikelen.

Voorafgaand aan de loting kan de marktleider kandidaten weigeren om reden van praktische aard, zijnde
o.a. veiligheid, openbare orde, toegankelijkheid, verkoopsartikel, grootte van het kraam.
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Na de toewijzing van de standplaats dient de houder van de standplaats zich aan het marktreglement te
houden en kan de marktleider ingrijpen bij niet-naleving van het marktreglement.
Artikel 5: Marktleiding
De marktleiding wordt door het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd aan een
administratief personeelslid.
Bevoegdheid marktleider:
- toewijzen losse standplaatsen, conform artikel 4
- het standplaatsgeld, voorzien in de betreffende gemeentelijke belastingverordening, dient voor de
losse standplaatsen ter plaatse te worden betaald aan de marktleider, tegen afgifte van een
ontvangstbewijs
- controle machtiging of kaart ambulante handel, vermeld in artikel 2.
Artikel 6: Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
6.1

Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30)
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt vrijkomt, zal deze vacature
bekendgemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door
middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en via de webstek van de
gemeente Temse (www.temse.be).
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 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.
De kandidaturen tot het innemen van een standplaats met abonnement moeten volgende gegevens
bevatten:
- volledige naam en adres van de aanvrager
- soort van producten die te koop worden aangeboden of soort aangeboden diensten
- kopie van de machtiging of kaart ambulante handel
- ondernemingsnummers
- minimum en maximum gevraagd aantal meters
- soort van uitstalling (kraam of winkelwagen)
- kopie van de verplichte verzekeringspapieren (o.a. B.A., …).
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.
De kandidaturen blijven geldig gedurende twee jaar en moeten door de kandidaat, drie maand voor
het verval ervan, herbevestigd worden, zo niet worden ze geschrapt uit het register.

6.3

Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art. 29 en 31)
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
maximumquota vermeld in artikel 3 van onderhavig reglement:
1. aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken
2. en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën:
a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan 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
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3.
4.

en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en
specialisatie
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 voorrang 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 bekendgemaakt 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.

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 tussenkomst 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 gebruiksrecht
7. indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit
8. de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is
9. desgevallend, de naam en het adres van de overlater en datum van de overdracht.
De marktkramers die houder zijn van een abonnement zijn ertoe gehouden elke wijziging schriftelijk
mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen.
Het register wordt in een digitaal bestand bijgehouden.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit
register steeds geraadpleegd worden.

Artikel 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 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 natuurlijke
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).
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Artikel 8: Duur van het abonnement (KB art. 32)
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 9 en 10 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking door het college
van burgemeester en schepenen in de gevallen voorzien in artikel 11 van onderhavig reglement, bij
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of via duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 9: Opschorting van het abonnement (KB art. 32)
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van
tenminste één maand wanneer hij of zij ongeschikt is zijn of haar 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 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
voortkomen.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.
Artikel 10: Afstand van het abonnement (KB art. 32)
De
1.
2.
3.

houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegging van tenminste 30 kalenderdagen
bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 kalenderdagen
indien hij/zij 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
4. op ieder ogenblik mits een opzegging van tenminste 30 kalenderdagen.
Indien de opzegging niet gebeurt vóór voormelde 30 kalenderdagen, dient het abonnement voor het
eerstvolgende semester nog te 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 afstand van een abonnement worden betekend volgens één
van de hierna vermelde modaliteiten:
- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- overhandiging tegen ontvangstbewijs
- op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.
Artikel 11: Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 32 laatste lid)
Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen geschorst of opgezegd worden in
volgende gevallen:
1. bij niet- of laattijdige betaling van de standplaatsvergoeding
2. bij afwezigheid gedurende drie opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf tijdens de eerste
week van afwezigheid op de hoogte te stellen
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 abonnement
6. wanneer andere diensten te koop aangeboden worden dan diegene vermeld op het abonnement
7. het blijven storen van de goede gang van zaken, ondanks twee opeenvolgende aanmaningen
8. indien de marktkramer zich niet schikt naar de artikelen in onderhavig reglement.
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De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 12: Vooropzeg vanuit de gemeente (wet art. 8 §2)
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven, geldt een termijn
van vooropzeg van één jaar aan de houders van een standplaats per abonnement.
Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement. (cf.
artikel 6.3.2.a) voor zover er geen standwerkers kandidaat zijn tot 5% van het totaal aantal standplaatsen.
Artikel 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 periode 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.
Artikel 14: Betalingsmodaliteiten
Het standplaatsgeld, voorzien in de betreffende gemeentelijke belastingverordening, dient voor de losse
standplaatsen ter plaatse te worden betaald aan de marktleider, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Marktkramers die beschikken over een abonnement, moeten het standplaatsgeld halfjaarlijks en vooraf
betalen aan het gemeentebestuur van Temse, ten laatste op de datum vermeld op de bij het
overschrijvingsformulier aangehechte brief. Het abonnement wordt daarbij automatisch verlengd.
Artikel 15: Inname standplaatsen (KB art. 26)
15.1 De standplaatsen op de openbare markten kunnen ingenomen worden door:
1. de natuurlijke persoon, die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent, 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 natuurlijke 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 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 gebruiksrecht
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 de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd
6. 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 en met 4°.
De personen bedoeld in 2° tot 6° kunnen de standplaats 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.
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15.2 De 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 - mits toelating van het
college - een standplaats innemen, toegewezen aan een verantwoordelijke van de actie.
Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.
Artikel 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(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijke persoon
stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij
stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbende(n) een document als bewijs van
schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen
2. en indien de overnemer(s) die houder is (zijn) van een machtiging tot het uitoefenen van een
ambulante activiteit als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op de
overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van specialisatie dient aangevraagd te
worden per aangetekend schrijven gericht aan 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
3. de onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2 standplaatsen
beschikken (cf. art. 2).
16.2 In afwijking van 16.1 wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen:
- echtgenoten bij feitelijke scheiding
- echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
- echtgenoten bij scheiding
- wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning
op voorwaarde dat:
1.
2.

de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de
voormelde toestand
de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 16.1 – 2° en 3°.

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. In
geval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
Artikel 17: Onderverhuur standwerkers (KB art. 36)
De standwerkers die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk
gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers, namelijk:
- rechtstreeks aan een andere standwerker
- 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 abonnementsprijs voor de duur
van de onderverhuring.
AFDELING 2 - Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de
openbare markten
Artikel 18: Toepassingsgebied (KB art. 43)
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein
buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen, dient dit voorafgaand aan te vragen
bij het gemeentebestuur.
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Artikel 19: Voorafgaande machtiging
19.1 Aanvraag machtiging (KB art. 43):
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 18 moet voldaan zijn aan de voorwaarden,
vermeld in artikel 2, en moet men beschikken over een machtiging.
Deze machtiging moet voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd
worden aan het college van burgemeester en schepenen.
De aanvrager moet ook vermelden op welke specifieke plaats(-en) hij/zij ambulante activiteiten
wenst uit te oefenen.
19.2 Beslissing machtiging:
De machtiging wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
1. In geval van een 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.
2. De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen:
- om redenen van openbare orde
- om redenen van verkeersveiligheid
- om redenen van volksgezondheid
- ter bescherming van de consument
- de activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen.
Het college van burgemeester en schepenen zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving
van de negatieve beslissing aan de aanvrager, en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake
beroep.
Artikel 20: Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (zie artikel 2) en innemen van de
standplaatsen op de openbare markt (zie artikel 15) kunnen standplaatsen op het openbaar domein
verkrijgen en innemen.
Artikel 21: Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 42 §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.
Artikel 22: Toewijzingsregels 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 (zie artikel
6), de voorrang voor standwerkers uitgezonderd. Voorwaarden inzake melding van vacature (zie artikel
6.1) gelden niet.
Artikel 23: Betalingsmodaliteiten
De uitoefening van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten is
onderworpen aan een gemeentelijke belasting. Deze belasting moet betaald worden voorafgaand aan de
datum (data) waarvoor in de definitieve machtiging toelating gegeven wordt.
Artikel 24: Identificatievereiste bij uitoefenen van 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 geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de
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activiteit aan het kraam of 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 natuurlijke
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 zich deze bevindt
4. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze
vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
AFDELING 3 - Diverse bepalingen
Artikel 25: Gebruik van verwarmingstoestellen en brandpreventie
Marktkramers die tijdens de markt gebruik maken van verwarmingstoestellen dienen verplicht verzekerd te
zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en risico’s van brand en burenverhaal. Op verzoek van de
gemachtigde ambtenaren (marktleider, brandweer, politie, preventiedienst…) moet worden aangetoond
dat aan deze verplichtingen werd voldaan.
De marktkramers zijn ertoe gehouden minstens één ABC-type (poeder of waterig schuim) van
1 bluseenheid (conform de norm NBN S 21.014) of één BC-type (CO2) snelblusser van ½ bluseenheid
(conform de norm NBN S 21.015) in het onmiddellijk bereik te hebben. In functie van het risico kan de
brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen. Een snelblusser is niet vereist voor een kleine inrichting die
uitsluitend is ingericht als toileteenheid. De blusmiddelen moeten bedrijfsklaar zijn, op een goed zichtbare
en gemakkelijk bereikbare plaats worden opgesteld en duidelijk worden gesignaleerd d.m.v. de juiste
pictogrammen. De medewerkers die een taak hebben in of nabij de tijdelijke inrichting moeten de
blusmiddelen kunnen gebruiken en moeten kunnen ingrijpen bij het minste gevaar. De standhouder moet
op eenvoudige vraag een bewijs van nazicht van de blusmiddelen kunnen voorleggen dat niet ouder is dan
12 maanden.
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. De opslag van
brandstoffen moet steeds buiten de tijdelijke inrichtingen gebeuren.
Een kook- of verwarmingstoestel moet zodanig worden opgesteld dat het niet kan worden omgestoten.
Een kook- of verwarmingstoestel, stroomaggregaat, koelmachine of een gelijkaardige installatie moet op
voldoende afstand - ten minste 120 cm - van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er
zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen. Deze installatie moet zich op minder
dan 60 m bevinden van de plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen. De installatie moet
zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap, zodat haar
werking geen hinder veroorzaakt, geen gevaar oplevert voor brand en degelijk is beschermd ter
voorkoming van ongevallen.
Een kook- of verwarmingstoestel met open vlam of een installatie met verbrandingsmotor is verboden in
een tijdelijke inrichting waar publiek wordt toegelaten of die dienst doet als nachtverblijf.
Een verwarmingstoestel of een andere installatie, waarbij de verbrandingsgassen in de ruimte worden
geblazen, is verboden in een tijdelijke inrichting.
Voor de voeding van een kooktoestel in een tijdelijke inrichting wordt slechts elektriciteit of gas
toegestaan.
Een frituurpan moet zijn uitgerust met een stopthermostaat.
Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare brandstoffen verboden.
Een toestel werkend met vloeibaar gemaakt gas moet voorzien zijn van de nodige afsluitkranen en de
toevoerleiding moet geschikt zijn voor het gebruikte gas. De gehele installatie moet voldoen aan de
geldende reglementeringen en aan de regels van goed vakmanschap.
De lengte van soepele leidingen is steeds zo kort mogelijk en bedraagt maximaal 2 m.
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De brandstofvoorraad ter plaatse moet beperkt blijven tot het minimum. De opslag van brandstoffen moet
steeds buiten tijdelijke inrichtingen en buiten het bereik van het publiek gebeuren. Deze opslagplaatsen
moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer. Lege flessen worden er gescheiden van de volle flessen.
De houders (flessen) voor vloeibaar gemaakt gas en het gebruik ervan dient in overeenstemming te zijn
met het KB van 7 december 1999 betreffende het vullen, de distributie en de etikettering van flessen met
vloeibaar gemaakt petroleumgas. Zowel de aangesloten houders als de voorraad van houders moeten uit
de buurt van warmtebronnen en afgeschermd van het publiek en direct zonlicht worden opgesteld in
openlucht, zonder dat zij de vrije doorgang of de vluchtwegen belemmeren, of kunnen worden
omgestoten. Deze opstelplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
In de nabijheid van elk kook- of verwarmingstoestel, stroomaggregaat, koelmachine of een gelijkaardige
installatie moet ten minste één ABC-type (poeder of waterig schuim) snelblusser van 1 bluseenheid
(conform de norm NBN S 21.014) beschikbaar zijn. Bovendien moet elke frituurpan en elk bak- en
braadtoestel zijn voorzien van een metalen deksel of er moet voor elk toestel een voldoende groot
branddeken ter beschikking zijn. In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen
opleggen.
Vuurmanden met een diameter groter dan 60 cm of hoger dan 90 cm zijn niet toegestaan.
Een vuurmand:
 moet zodanig worden opgesteld dat ze niet kan worden omgestoten
 dient op voldoende afstand (minstens 120 cm) van brandbare materialen en gebouwen geplaatst
of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen
 moet op een ondergrond worden geplaatst, die vrij is van brandbare materialen
 dient zodanig opgesteld of afgeschermd, dat onopzettelijk contact van personen, en in het
bijzonder van kinderen, met de vuurmand of het vuur onmogelijk is
 mag niet worden opgesteld in een vrije doorgang.
Artikel 26: Gebruik van elektriciteitskasten
Het elektriciteitsverbruik gebeurt via de speciale elektriciteitskasten, ter beschikking gesteld door het
gemeentebestuur. De marktkramers die dit wensen, kunnen de aansluitingspunten in deze kasten
gebruiken. Iedere marktkramer is verantwoordelijk vanaf zijn wagen of vestiging tot aan de
elektriciteitskast. De kostprijs van de elektriciteit wordt vastgesteld in een belastingreglement.
Alle elektrische installaties, zowel van de terreinverlichting, de tijdelijke inrichtingen als andere
opstellingen, moeten zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften (AREI) en de regels van goed
vakmanschap. De gebruikte elektriciteitskabels dienen eveneens conform aan het AREI te zijn. De
standhouder moet op eenvoudige vraag een geldig keuringsattest (van een erkend organisme) van de
volledige elektrische installatie van zijn marktwagen kunnen voorleggen.
Artikel 27: Verbodsbepalingen
Het is iedere marktkramer verboden:
- het wegdek te beschadigen door het inslaan van piketten of andere voorwerpen dienstig voor het
vastmaken van het marktkraam of de marktwagen
- door middel van megafoons, geluids- of koelinstallaties, geluidsversterkende middelen hun activiteiten
in die mate uit te oefenen dat andere standhouders erdoor worden gehinderd bij hun verkoop. Elk
verzoek van de marktleider of politie tot vermindering van de geluidssterkte moet onmiddellijk worden
opgevolgd
- 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.
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Artikel 28: Onvoorziene gevallen
Het college van burgemeester en schepenen beslecht alle onvoorziene gevallen en betwistingen die
voortvloeien uit de toepassing van dit reglement. Inzake rechterlijke betwistingen zijn alleen deze
rechtbanken bevoegd waarvan de territoriale bevoegdheid zich uitstrekt over het grondgebied Temse.
Met inwerkingtreding vanaf 1 mei 2017
Artikel 29: Strafbepalingen
Voor zover wetten, decreten en besluiten, algemene of provinciale verordeningen niet in andere straffen of
sancties voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van dit reglement gestraft worden met een
administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties en hoofdstuk 7 van het algemeen gemeentelijk politiereglement van Temse.
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