
Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten 

en het openbaar domein van Sint-Pieters-Woluwe – versie 18.09.2018 

Hoofdstuk 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten 

Artikel 1 - Onderwerp 

Dit reglement geldt voor de openbare markten met producten van alle aard, georganiseerd op 

het openbaar domein van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. 

Enkel de Gemeenteraad is bevoegd om publieke markten toe te laten op het grondgebied van 

de gemeente. 

Artikel 2 - Gegevens van de openbare markten 

2.1. - Locaties 

De markt(en), genoemd in artikel 1, vind(en)t plaats op volgende locaties: 

 Dumonplein - Baron d'Huartlaan (markt van Stokkel); 

 Sinte-Aleidisvoorplein (markt van Sinte-Aleidis); 

 Sperwerlaan (markt van Vogelzang). 

De Gemeenteraad bakent de oppervlakte van voornoemde markten af. Hij geeft het College van 

Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid de oppervlakten van de markten in marktplaatsen 

op te delen en hiervoor de plannen op te stellen, de vrije plaatsen toe te kennen en de lijsten met 

de titularissen van de plaatsen vast te leggen. 

2.2. - Dagen en uren 

De markt(en) vind(en)t plaats op volgende dagen: 

 Dumonplein - Baron d'Huartlaan: dinsdag, vrijdag en zaterdag (markt van Stokkel); 

 Sinte-Aleidisvoorplein: woensdag (markt van Sinte-Aleidis); 

 Sperwerlaan: donderdag (markt van Vogelzang). 

De uurregelingen voor de markten op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag zijn de volgende: 

 aankomst van ambulante handelaars met abonnement: vanaf 05u00 tot 07u30; 

 plaatsing van de standwerkers: 07u00; 

 plaatsing van de occasionele ambulante handelaars: 07u30; 

 vertrek van de voertuigen die geen verband hebben met de verkoop: 08u00; 

 begin van de publiekverkoop: 07u00; 

 einde van de publiekverkoop: 13u00; 

 vertrek van de ambulante handelaars: 14u00; 

 volledige vrijmaking van de plaatsen: 15u00. 

De uurregelingen voor de markten op donderdag zijn de volgende: 



 aankomst van ambulante handelaars met abonnement: vanaf 13u00 tot 15u00; 

 plaatsing van de standwerkers: 14u30; 

 plaatsing van de occasionele ambulante handelaars: 14u30; 

 vertrek van de voertuigen die geen verband hebben met de verkoop: 15u00; 

 begin van de publiekverkoop: 15u00; 

 einde van de publiekverkoop: 21u30; 

 vertrek van de ambulante handelaars: 22u00; 

 volledige vrijmaking van de plaatsen: 22u00. 

De handelaars met abonnement moeten hun standplaatsen innemen vóór 07u30 (markten op 

dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag) en vóór 14u30 (markt op donderdag) behalve in 

uitzonderlijke omstandigheden en met toestemming van de marktmeester. 

De marktmeester mag zo nodig, in het belang van de organisatie van de markt, een welbepaald 

aankomst- of vertrekuur opleggen aan bepaalde handelaars met abonnement, met inachtneming 

van de voornoemde aankomst- en vertrekuren. 

Vanaf deze aankomsturen heeft de marktmeester de toelating niet ingenomen plaatsen aan de 

occasionele handelaars toe te wijzen. Indien de marktmeester echter correct op de hoogte werd 

gebracht van de afwezigheid van een abonnementhouder mag hij reeds vooraf de betrokken 

standplaats toewijzen aan een occasionele ambulante handelaar. 

De handelaars mogen de markt niet verlaten voor het officiële einduur van de markt. Een 

afwijking hiervan kan door de marktmeester toegestaan worden in uitzonderlijke 

omstandigheden of door het College van Burgemeester en Schepenen in de andere gevallen. 

Er is geen markt op feestdagen, tenzij het College van Burgemeester en Schepenen hiervoor 

een toelating verleent. Indien een feestdag (uitgezonderd 25/12 en 01/01) echter op zaterdag 

valt, gaat de markt toch door. 

Het niet-naleven van de uurregeling vermeld in dit artikel leidt tot: 

- voor een 1e vaststelling: een waarschuwing 

- voor een 2e vaststelling: een waarschuwing 

- voor een 3e vaststelling: een administratieve boete overeenkomstig het bepaalde in de 

van kracht zijnde wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 

- voor een 4e vaststelling: afhankelijk van de hoedanigheid van de ambulante handelaar, 

ofwel een schorsing of intrekking van het abonnement overeenkomstig artikel 10.1 van 

onderhavig reglement, ofwel een schorsing van het recht tot uitpakken of een uitsluiting 

van de markt overeenkomstig artikel 10.2 van dit reglement. 

Om het goede verloop en de organisatie van de markt niet in het gedrang te brengen, moet een 

abonnementhouder die, voor gelijk welke reden, niet aanwezig kan zijn op de markt vooraf de 

marktmeester telefonisch op de hoogte brengen. 

Artikel 3 - Voorwaarden met betrekking tot de toekenning van de standplaatsen 

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegekend worden: 



 aan fysieke personen die voor eigen rekening een ambulante handelsactiviteit 

uitoefenen en houder zijn van een "werkgeversvergunning"; 

 aan rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden 

toegekend door tussenkomst van een persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijks 

beheer van de maatschappij die benoemd is voor de "werkgeversvergunning". 

Bij gelegenheid mogen standplaatsen toegekend worden aan verantwoordelijken van niet-

commerciële activiteiten, die er worden toegelaten op basis van artikel 7 van het bovenvermeld 

koninklijk besluit van 24.09.2006. 

Om de diversiteit van het aanbod te garanderen, en om redenen van billijkheid wordt het aantal 

standplaatsen per onderneming tot één beperkt. Als overgangsmaatregel geldt dat 

ondernemingen die voor de bekendmaking van de wijzigingen aan het Marktreglement van 

Sint-Pieters-Woluwe, goedgekeurd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 18.09.2018, over 

meer dan één standplaats beschikten, van deze situatie kunnen blijven genieten.  

Artikel 4 - Verdeling abonnementen - Standplaatsen toegekend op dagbasis 

De standplaatsen op de openbare markt worden als volgt verdeeld: 

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

 hetzij op dagbasis (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen). 

Onder de standplaatsen die toegekend worden per abonnement, wordt voorrang gegeven aan 

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

Artikel 5 - Toekenningsregels voor standplaatsen op dagbasis 

Tijdens de toewijzing van een standplaats moet de occasionele ambulante handelaar, op vraag 

van de marktmeester, de volgende bijgewerkte documenten kunnen voorleggen: 

- de machtiging als werkgever (elektronische leurkaart) van de kandidaat ; 

- de identiteitsdocumenten van de kandidaat; 

- de machtiging als aangestelde A van de kandidaat en de identiteitsdocumenten van zijn 

aangestelden die hun handelsactiviteiten op de standplaats moeten uitoefenen ; 

- het adres van de kandidaat, zijn telefoonnummer, zijn eventueel e-mailadres ; 

- in voorkomend geval de hoedanigheid van standwerker van de kandidaat ; 

- in voorkomend geval een kopij van het certificaat uitgereikt door een erkend 

controleorgaan dat bewijst dat de verkochte producten biologisch zijn; 

- het verplichte medisch geschiktheidsattest van de kandidaat en de toelating afgeleverd 

door het F.A.V.V. in geval van verkoop van voedingsproducten; 

- een bewijs dat de kandidaat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten 

en, indien van toepassing, dat hij over een voertuigverzekering beschikt ; 

- het gelijkvormigheidsattest in geval van gebruik van een elektrische of gasinstallatie; 

- indien van toepassing, een kopij van het keuringsattest van het brandblusapparaat ; 

- in het geval van een inschrijving van een buitenlandse belastingplichtige, het bewijs van 

de BTW-plicht afgeleverd door het Centraal kantoor voor Buitenlandse 

belastingplichtigen. 



De occasionele ambulante handelaar die deze documenten niet kan voorleggen op verzoek van 

de marktmeester, kan door hem de toegang tot de markt geweigerd worden. 

De toekenning van standplaatsen op dagbasis gebeurt door de marktmeester in chronologische 

volgorde naargelang van de aankomst op de markt, en desgevallend, per specialisatie. 

Indien het onmogelijk is om de volgorde van aankomst op de markt te bepalen tussen twee of 

meerdere kandidaten, zal de toekenning van de standplaatsen per loting gebeuren. 

De houder van de werkgeversvergunning moet aanwezig zijn bij de toekenning van de 

standplaats. 

De marktmeester mag een handelaar de toegang tot de markt weigeren om praktische redenen 

(zoals, onder meer, onverenigbaarheid op technisch niveau, moeilijke toegankelijkheid, etc.), 

om veiligheidsredenen, voor de openbare orde, of om de diversiteit van het aanbod te behouden. 

Artikel 6 - Toekenningsregels voor standplaatsen per abonnement op de openbare 

markten 

6.1. - Beschikbaarheid en kandidaatstelling voor standplaats per abonnement 

Indien een per abonnement toegekende standplaats vacant is, wordt dit door het College van 

burgemeester en schepenen aangekondigd door de publicatie van een bekendmaking, die 

geafficheerd wordt op het gemeentelijke aanplakbord en via de website van de gemeente. 

De aanvragen kunnen ingediend worden als gevolg van een bekendmaking dat er een 

standplaats vacant komt of op elk ander moment. 

Om geldig te zijn, moeten aanvragen aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- naar de desbetreffende gemeentelijke dienst gestuurd worden volgens de voorschriften 

beschreven in artikel 30 § 1, alinea 2 van het koninklijk besluit van 24.09.2006 en, in 

voorkomend geval, binnen de termijn voorzien in het bericht van de vacante standplaats; 

- de volgende inlichtingen en bijgevoegde documenten bevatten, die samen het 

administratief dossier van de kandidaat vormen en die nodig zijn voor de goede 

organisatie en goed beheer van de openbare markten: 

o de technische fiche in bijlage 1 van onderhavig reglement, downloadbaar van 

de website van de Gemeente of op aanvraag verkrijgbaar bij de desbetreffende 

gemeentelijke dienst, naar behoren ingevuld; 

o een kopij van de machtiging als werkgever (elektronische leurkaart) van de 

kandidaat; 

o een kopij van de identiteitsdocumenten van de kandidaat; 

o een kopij van de machtiging als aangestelde A van de kandidaat en de 

identiteitsdocumenten van zijn aangestelden die hun handelsactiviteiten op de 

standplaats moeten uitoefenen; 

o het adres van de kandidaat, zijn telefoonnummer, zijn eventueel e-mailadres; 

o indien de kandidaat een rechtspersoon is, een kopij van de statuten van de 

onderneming, up-to-date, zoals die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd 

werden; 



o een volledig uittreksel van de ondernemingsgegevens uit de Kruispuntbank van 

Ondernemingen ; 

o de lijst van artikelen die te koop aangeboden worden ; 

o in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker van de kandidaat; 

o in voorkomend geval een kopij van het certificaat uitgereikt door een erkend 

controleorgaan dat bewijst dat de verkochte producten biologisch zijn; 

o het verplichte medisch geschiktheidsattest van de kandidaat en de toelating 

afgeleverd door het F.A.V.V. in geval van verkoop van voedingsproducten; 

o de inschrijving van de marktwagen en/of de aanhangwagen in geval van 

verkoop van vis, vlees en afgeleide producten; 

o soort gebruikt materieel (tent, luifel, parasol, marktwagen, aanhangwagen, …); 

o een bewijs dat de kandidaat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft 

afgesloten en, indien van toepassing, dat hij over een voertuigverzekering 

beschikt; 

o het gelijkvormigheidsattest in geval van gebruik van een elektrische of 

gasinstallatie; 

o indien van toepassing, een kopij van het keuringsattest van het 

brandblusapparaat; 

o het gewenst aantal meter ; 

o een recente foto van het kraam ; 

o alle bijkomende inlichtingen of bijlagen aanvullend op de hierboven geciteerde 

indien die vereist zouden zijn in de kennisgeving van vacature.  

De kandidaturen die niet voldoen aan deze criteria zullen niet weerhouden worden. Alvorens 

een aanvraag afgekeurd wordt, heeft een kandidaat 10 werkdagen de tijd om de ontbrekende 

documenten en inlichtingen te bezorgen. Een herinnering hieromtrent wordt per e-mail of per 

gewone post naar de kandidaat verzonden. 

6.2. - Register van de kandidaturen 

Alle kandidaturen worden bij hun ontvangst één na één in een register opgetekend. 

Conform de wet van 12.11.1997 betreffende de openbaarheid van het gemeentelijk- en 

provinciaal bestuur, kan dit register steeds bij de betrokken gemeentedienst geraadpleegd 

worden. 

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet weerhouden of door de aanvrager teruggetrokken 

worden. 

Elk jaar moeten de kandidaten die vermeld staan in het register hun aanvraag schriftelijk 

herbevestigen en hun administratief dossier samengesteld uit documenten waarvan sprake in 

punt 6.1 van dit artikel bijwerken, om opgenomen te blijven in het register. 

6.3. - Rangorde van toewijzing van standplaatsen 

Wanneer een standplaats per abonnement vacant wordt, zullen de kandidaturen als volgt in het 

register gerangschikt worden in het kader van de toewijzing van de standplaats, rekening 

houdend met eventuele specialisaties: 



1. aan de standwerkers in zoverre men nog niet tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen 

geraakt is; 

2. op basis van de kandidaturen, met een prioriteit voor de volgende categorieën: 

o aan de kandidaten die een aanvraag indienden ten gevolge van de afschaffing 

van de standplaats die ze bezetten op een van de markten van de gemeente of 

indien de gemeente een vooropzeg gegeven heeft ten gevolge van de afschaffing 

van een markt of een gedeelte van de standplaatsen ervan; 

o aan de kandidaten die de uitbreiding van hun standplaats wensen; 

o aan de kandidaten die een andere standplaats wensen; 

o aan externe kandidaten; 

3. voor elke categorie, als het geval zich voordoet, op basis van de standplaats en de 

verzochte specialisatie; 

4. volgens datum. 

Als twee of meerdere aanvragen uit dezelfde categorie op hetzelfde ogenblik worden ingediend, 

dan zal de rangschikking als volgt gebeuren: 

1. afgezien van de categorie van externe kandidaten, wordt prioriteit gegeven aan de 

aanvrager die het meeste anciënniteit heeft op de gemeentelijke markten; als de 

anciënniteit niet kan vastgesteld worden dan wordt de prioriteit bepaald op basis van 

loting; 

2. voor de externe kandidaten wordt de prioriteit bepaald door loting. 

6.4. - Aankondiging van de toewijzing van standplaatsen 

De toewijzing van de standplaats wordt meegedeeld aan de aanvrager: 

 hetzij per aangetekende brief via de post met bericht van ontvangst; 

 hetzij per brief die persoonlijk wordt overhandigd in ruil voor een bericht van ontvangst; 

 hetzij per elektronische post met bericht van ontvangst. 

De toewijzing van een standplaats die het voorwerp uitmaakt van een abonnement wordt 

opgenomen in een akkoord, dat in een geschreven document wordt neergeschreven. 

De kandidaat heeft 15 dagen om, na ontvangst van de brief, de standplaats in gebruik te nemen. 

Als deze termijn overschreden wordt, dan wordt de aanvraag als geannuleerd beschouwd. 

6.5. - Het register van standplaatsen toegekend per abonnement 

Een plan of register wordt bijgehouden en vermeldt voor elke per abonnement toegekende 

standplaats: 

 de naam, voornaam, het adres van de persoon of de tussenpersoon aan wie de standplaats 

werd toegekend; 

 als daar reden toe is, de firmanaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats werd 

toegekend en het adres van de maatschappelijke zetel; 

 het ondernemingsnummer; 

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

 soort gebruikt materieel (tent, luifel, parasol, marktwagen, aanhangwagen, …) 

 als daar reden toe is de hoedanigheid van de standwerker; 



 de datum van toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 

 als de activiteit seizoensgebonden is, de activiteitsperiode; 

 de prijs van de standplaats, behalve als deze op een uniforme wijze werd vastgelegd; 

 als daar reden toe is, de naam en het adres van de overdrager en de datum van 

overdracht. 

Conform de wet van 12.11.1997 betreffende de openbaarheid van het gemeentelijk en 

provinciaal bestuur, kan dit register steeds bij de betrokken gemeentelijke dienst geraadpleegd 

worden. 

Elke houder van een abonnement van wie de gegevens in het administratief dossier waarvan 

sprake is in punt 6.1 van onderhavig artikel wijzigen (bijvoorbeeld : verandering van dagelijks 

bestuurder naar rechtspersoon, een wijziging van adres of wijziging van inschrijvingsnummer 

bij de Kruispuntbank van Ondernemingen enz.), moet de betrokken gemeentelijke dienst 

hiervan binnen de 15 dagen op de hoogte brengen. 

Elke wijziging van de afmetingen van de standplaats is verboden, behoudens voorafgaande 

goedkeuring van het College van burgmeester en schepenen en overeenkomstig artikel 16.2 van 

onderhavig reglement. 

Voor elke wijziging van het gebruikte materieel (vervanging van tent door aanhangwagen of 

marktwagen, plaatsing van een luifel, enz.) moet voorafgaand de goedkeuring verkregen 

worden van het College van burgemeester en schepenen. Het College van burgemeester en 

schepenen mag de gevraagde wijziging verwerpen in het belang van de markt of eventueel een 

nieuwe standplaats toewijzen aan de betrokken houder van het abonnement indien het 

grondplan van de markt dat toelaat.  In dat geval moet de betrokken handelaar zich plaatsen op 

de nieuwe toegewezen standplaats zonder een of andere schadevergoeding te mogen claimen. 

Indien de Gemeente vaststelt dat deze laatste verplichting niet nageleefd wordt (gebruik van 

materieel dat niet overeenkomt met het abonnement zonder voorafgaand akkoord van het 

College van burgemeester en schepenen), kan die de betrokken handelaar de toegang tot de 

markt ontzeggen, dan wel zijn abonnement schorsen of intrekken overeenkomstig artikel 10.1 

van onderhavig reglement. 

Artikel 7 - Duur van het abonnement 

De abonnementen worden toegekend voor een duur van 12 maanden. 

Na verloop van deze periode worden de abonnementen stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd, 

behalve bij het afstand doen ervan, zoals voorzien in artikel 9 en bij een intrekking, zoals in de 

gevallen voorzien in artikel 10.1 van onderhavig reglement en door het gemeentebestuur per 

aangetekend schrijven aan de betrokkene meegedeeld. 

Om echter het recht te behouden op een abonnement, is een regelmatige aanwezigheid van 

minstens driekwart van de tijd noodzakelijk. Is dit niet het geval, dan wordt het abonnement 

van rechtswege beëindigt eens de duur van 12 maanden verstreken is, zonder mogelijkheid tot 

verlenging. 

Artikel 8 - Opschorting van het abonnement door de houder 



De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorzienbare periode 

van minstens een maand, als hij zich in de situatie bevindt dat hij zijn beroepsactiviteit niet kan 

uitoefenen: 

 door ziekte of ongeval, die op basis van een medisch attest dient aangetoond te worden; 

 door een geval van overmacht, dat duidelijk aangetoond kan worden; 

 voor elke andere door het College van burgemeester en schepenen toegestane reden. 

De opschorting vangt aan op de dag dat de Gemeente geïnformeerd is van de onmogelijkheid 

en houdt op te bestaan op het einde van de aangekondigde termijn en ten laatste 5 dagen na de 

bekendmaking van de herneming van de activiteiten. 

De houder van het abonnement recupereert zijn standplaats op het einde van de 

schorsingsperiode. 

De opschorting van het abonnement houdt de opschorting in van de wederzijdse verbintenissen 

die uit het contract voortvloeien. 

Gedurende de periode van de opschorting, zal de standplaats op dagbasis toegewezen worden. 

≈De aanvragen voor opschorting en hervatting van een abonnement, vergezeld van alle 

bewijsstukken, worden medegedeeld aan het College van burgemeester en schepenen op een 

van de volgende manieren: 

 per aangetekend schrijven via de post en met bericht van ontvangst; 

 per brief die persoonlijk wordt overhandigd in ruil voor bericht van ontvangst; 

 via duurzame drager (fax, e-mail) in ruil voor bericht van ontvangst. 

Artikel 9 - Afstand doen van het abonnement door de houder 

De houder van het abonnement kan hiervan afstand doen: 

 bij het vervallen van het abonnement, door middel van een vooropzeg van minstens 30 

dagen; 

 na het stopzetten van de ambulante handelsactiviteiten, door middel van een vooropzeg 

van minstens 30 dagen; 

 als hij definitief niet in staat blijkt te zijn om zijn handelsactiviteit uit te oefenen omwille 

van redenen vermeld in artikel 8 van het onderhavig reglement. In dat geval is geen 

enkele vooropzeg voorzien. 

Na overlijden van de fysieke persoon die de activiteit voor eigen rekening uitoefent, kunnen de 

rechthebbenden van de fysieke persoon zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement 

waarvan hij houder was. 

De aanvragen voor het afstand doen van een abonnement, vergezeld van alle bewijsstukken, 

worden meegedeeld aan het College van burgemeester en schepenen op één van de volgende 

manieren: 

 per aangetekend schrijven via de post en met bericht van ontvangst; 

 per brief die persoonlijk wordt overhandigd in ruil voor bericht van ontvangst; 



 via duurzame drager (fax, e-mail) in ruil voor bericht van ontvangst. 

Artikel 10 - Schorsing, uitsluiting en intrekking door de gemeentelijke overheid 

10.1. - Schorsing en intrekking van het abonnement, door de gemeentelijke overheid 

Het abonnement kan in volgende gevallen door het College van burgemeester en schepenen 

geschorst of ingetrokken worden: 

 niet-betaling van het standgeld. Indien de betaling niet binnen de 15 dagen volgend op 

de 1e herinnering uitgevoerd wordt, onverminderd de vervolging in de vorm van enige 

andere procedure, is de marktmeester ertoe gemachtigd, in geval van niet-betaling van 

het standgeld, en onder voorbehoud de zaak bij de op de markt aanwezige 

verantwoordelijke van de Politiedienst aanhangig te maken, elke handelaar de toelating 

tot uitpakken op de openbare markt te ontzeggen. Gelet op het openbare karakter van 

deze reglementering vereist deze handeling geen voorafgaande ingebrekestelling. Dit 

verbod tot uitpakken blijft gelden zolang alle verschuldigde rechten niet vereffend zijn. 

 afwezigheid gedurende vier achtereenvolgende weken zonder de marktmeester of de 

betrokken gemeentelijke dienst hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen; 

 afstaan van een abonnement aan een derde zonder aan de voorwaarden gestipuleerd in 

artikel 14 van onderhavig gemeentelijk reglement te voldoen; 

 onrechtmatig bekomen van een plaats; 

 gebruik van materieel dat niet overeenkomt met het abonnement (vervanging van tent 

door aanhangwagen of marktwagen, plaatsing van een luifel, enz.) zonder voorafgaand 

akkoord van het College van burgemeester en schepenen ; 

 schending van de normen inzake hygiëne; 

 schending van de fiscale en sociale wetgeving; 

 het verkopen van andere goederen dan deze die op het abonnement vermeld zijn; 

 verkoop van goederen die niet in overeenstemming zijn met de regels van goed gedrag, 

leven of zeden, of met gebruikmaking van oneerlijke of misleidende handelspraktijken; 

 niet-naleving van de in artikel 2.2 van onderhavig reglement vermelde uurregeling, in 

geval van een 4e vaststelling; 

 oplegging van drie administratieve boetes voor inbreuken op het onderhavig reglement. 

Voordat het College van burgemeester en schepenen een dergelijke beslissing neemt, stuurt het 

een waarschuwing aan de betrokken houder van het abonnement om hem de feiten mee te delen 

die werden vastgesteld en de risico’s die hij loopt indien hij een nieuwe inbreuk pleegt of indien 

de vastgestelde inbreuk blijft voortduren na het verstrijken van de termijn opgelegd door het 

voornoemde College. Deze waarschuwing bevat een uittreksel van het overtreden artikel van 

onderhavig reglement en de houder van het abonnement wordt ervan in kennis gesteld per 

aangetekende brief of door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs. 

In geval van een nieuwe inbreuk of indien de inbreuk die het onderwerp was van de 

waarschuwing langer duurt dan de termijn waarvan sprake in de vorige alinea, informeert het 

College van burgemeester en schepenen de houder van het abonnement van de vastgestelde 

feiten en de beoogde sanctie per aangetekende brief of door afgifte van de brief tegen 

ontvangstbewijs.  Het College verzoekt de houder om zijn opmerkingen over te maken binnen 

vijf werkdagen vanaf de verzendingsdatum of de afgiftedatum van de brief.  De houder van het 

abonnement mag vragen om zijn administratief dossier in te kijken en om gehoord te worden 

door de betrokken gemeentelijke dienst. Indien hij dat wenst, mag hij zich laten bijstaan door 



een door hem gekozen persoon. Het College van burgemeester en schepenen neemt een besluit 

en stelt de houder van het abonnement ervan in kennis per aangetekende brief of door afgifte 

van de brief tegen ontvangstbewijs, waarin het de houder wijst op zijn beroepsmogelijkheden. 

De handelaars met een abonnement die tijdelijk of definitief hun standplaats verliezen, kunnen 

geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Enkel de reeds door de gemeente ontvangen 

betaling voor de standplaats zal worden terugbetaald aan de houder van het abonnement. 

10.2 – Opschorting van het recht tot uitpakken of uitsluiting van de markt door de gemeentelijke 

overheid van de occasionele ambulante handelaars 

De opschorting van het recht tot uitpakken of de uitsluiting van de markt mag uitgesproken 

worden door het College van burgemeester en schepenen ten aanzien van occasionele 

handelaars in de volgende gevallen: 

 niet-betaling van het standgeld. Onverminderd de vervolging in de vorm van enige 

andere procedure, is de marktmeester gemachtigd, en onder voorbehoud de zaak bij de 

op de markt aanwezige verantwoordelijke van de Politiedienst aanhangig te maken, elke 

ambulante handelaar de toelating om uit te pakken op de openbare markt te ontzeggen 

in geval van niet-betaling van het standgeld. Gelet op het openbare karakter van deze 

reglementering vereist deze handeling geen voorafgaande ingebrekestelling. Dit verbod 

tot uitpakken blijft gelden zolang alle verschuldigde rechten niet vereffend zijn; 

 schending van de normen inzake hygiëne; 

 schending van de fiscale en sociale wetgeving; 

 verkoop van goederen die niet in overeenstemming zijn met de regels van goed gedrag, 

leven of zeden, of met gebruikmaking van oneerlijke of misleidende handelspraktijken; 

 oplegging van drie administratieve boetes voor inbreuken op onderhavig reglement. 

Voordat het College van burgemeester en schepenen een dergelijke beslissing neemt, stuurt het 

een waarschuwing aan de betrokken occasionele handelaar om hem de feiten mee te delen die 

werden vastgesteld en de risico’s die hij loopt indien hij een nieuwe inbreuk pleegt of indien de 

vastgestelde inbreuk blijft voortduren na het verstrijken van de termijn opgelegd door het 

voornoemde College. Deze waarschuwing bevat een uittreksel van het overtreden artikel van 

onderhavig reglement en de occasionele handelaar wordt ervan in kennis gesteld per 

aangetekende brief of door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs. 

In geval van een nieuwe inbreuk of indien de inbreuk die het onderwerp was van de 

waarschuwing langer duurt dan de termijn waarvan sprake in de vorige alinea, informeert het 

College van burgemeester en schepenen de occasionele handelaars van de vastgestelde feiten 

en de beoogde sanctie per aangetekende brief of door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs.  

Het College verzoekt de handelaar om zijn opmerkingen over te maken binnen vijf werkdagen 

vanaf de verzendingsdatum of de afgiftedatum van de brief. De occasionele handelaar mag 

vragen om zijn administratief dossier in te kijken en om gehoord te worden door de betrokken 

gemeentelijke dienst. Indien hij dat wenst, mag hij zich laten bijstaan door een door hem 

gekozen persoon. Het College van burgemeester en schepenen neemt een besluit en stelt de 

occasionele handelaar ervan in kennis per aangetekende brief of door afgifte van de brief tegen 

ontvangstbewijs, waarin het de handelaar wijst op zijn beroepsmogelijkheden. 

De occasionele handelaars die tijdelijk of definitief hun standplaats verliezen, kunnen geen 

aanspraak maken op een schadevergoeding.  



Artikel 11 - Wijziging van de marktplaats 

Het College van burgemeester en schepenen spreidt de standplaatsen op zodanige wijze dat het 

algemeen belang het best wordt gediend. 

Derhalve mag het de ligging van de standplaatsen wijzigen indien het belang van de markt dit 

rechtvaardigt. In dat geval zal de houder van een abonnement zijn kraam dienovereenkomstig 

moeten aanpassen, zijn marktwagen moeten verplaatsen of zich installeren op de nieuwe plaats 

hem wordt toegewezen. 

Het College van burgemeester en schepenen mag ook tijdelijk standplaatsen opheffen op grond 

van een dwingende noodzaak in verband met het algemeen belang.  In dat geval zal de gemeente 

de betaling van het abonnement ten belope van het bedrag dat overeenstemt met de 

stilleggingsperiode opschorten. Hieronder een niet-limitatieve opsomming van voorbeelden 

van wat een dwingende noodzaak kan zijn: 

- de uitvoering van private of openbare ( al dan niet gemeentelijke) werken, en a fortiori 

onvoorziene of onmiddellijk uit te voeren werken om gezondheids- en openbare 

veiligheidsredenen of op bevel van de politie; 

- elke uitvoering van maatregelen als gevolg van overmacht. 

In het geval van definitieve opheffing van de markt(en), van een standplaats of een deel van de 

standplaatsen, wordt een vooropzeg van een jaar gehanteerd voor de houders van een 

standplaats. In geval van absolute noodzakelijkheid is deze termijn niet van toepassing.  

Deze die tijdelijk of definitief van een standplaats ontzegd zouden worden, of van wie ligging 

van hun standplaats gewijzigd wordt, kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding. Enkel 

de reeds door de gemeente ontvangen betaling voor de standplaats zal worden terugbetaald aan 

de titularis van het abonnement. 

De betrokken houders van een abonnement worden prioritair behandeld bij de toekenning van 

vacante standplaatsen per abonnement. 

Artikel 12 - Seizoensgebonden ambulante handelsactiviteiten 

Een seizoensgebonden activiteit is een activiteit die steunt op producten of diensten die, door 

hun natuur of traditie, enkel gedurende een bepaalde periode van het jaar verkocht worden. 

De abonnementen die worden toegekend voor de uitoefening van bovenvermelde activiteiten 

worden gedurende de periode van niet-activiteit, die vooraf aan de betrokken gemeentelijke 

dienst gemeld wordt via de technische fiche opgenomen in bijlage 1 van onderhavig reglement, 

geschorst. 

Gedurende de periode van niet-activiteit worden de standplaatsen op dagbasis toegekend. 

Artikel 13 - Bezetting van de standplaatsen 

De standplaatsen op de openbare markt kunnen bezet worden: 

1. door: 



a. de fysieke personen die voor eigen rekening een ambulante handelsactiviteit 

uitoefenen en houder zijn van een "werkgeversvergunning" en aan wie een 

standplaats werd toegekend; 

b. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie 

een standplaats werd toegekend en die houder is van een 

"werkgeversvergunning"; 

2. door de vennoten van de fysieke persoon aan wie de standplaats werd toegekend en die 

houder is van een "werkgeversvergunning" voor het uitoefenen van een ambulante 

handelsactiviteit voor eigen rekening; 

3. door de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van de fysieke persoon aan wie de 

standplaats werd toegekend en die houder is van een "werkgeversvergunning" voor het 

uitoefenen van een ambulante handelsactiviteit voor eigen rekening; 

4. door de standwerker, die houder is van een "werkgeversvergunning", aan wie het 

tijdelijk gebruik van de standplaats werd onderverhuurd conform de voorschriften van 

artikel 35 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 24.09.2006 en door de 

standwerker die houder is van een "toestemming van aangestelde A en B", die een 

ambulante handelsactiviteit uitoefent voor de rekening of in dienst van de persoon aan 

wie de standplaats werd toegekend of onderverhuurd. Wordt beschouwd als 

standwerker, de ambulante handelaar waarvan de activiteit uitsluitend bestaat uit de 

verkoop van een of ander product, waarvan hij de kwaliteit aanprijst en het gebruik 

verduidelijkt door middel van argumenten en/of demonstraties teneinde het beter 

bekend te maken bij het publiek en de verkoop ervan te promoten. 

5. door de personen die houder zijn van een "toestemming van aangestelde A" of van een 

"toestemming van aangestelde B" die een ambulante handelsactiviteit uitoefenen voor 

de rekening van of in dienst van de fysieke persoon of rechtspersoon bedoeld in punten 

1 tot en met 3; 

6. de personen die verkopen zonder commercieel karakter in het kader van handelingen 

bedoeld onder artikel 7 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 24.09.2006. Zij 

kunnen de standplaats innemen die toegewezen werd aan de persoon die 

verantwoordelijk is voor deze handeling. Als het geval zich voordoet kunnen ze deze 

innemen in diens afwezigheid. 

De opgesomde personen van punten 1.b. tot 5 mogen de standplaats innemen die werd 

toegekend of onderverhuurd aan de fysieke persoon of rechtspersoon, voor wiens rekening of 

in wiens dienst ze deze activiteiten uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie 

of door de tussenkomst van wie de standplaats werd toegekend of onderverhuurd. 

De ambulante handelaars die niet voldoen aan de voornoemde voorwaarden hebben niet het 

recht een standplaats te bezetten en worden geweerd van de markten van Sint-Pieters-Woluwe. 

Artikel 14 - Overdracht van de standplaats 

14.1 - De overdracht van de standplaats is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

1. wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante handelsactiviteiten stopzet als 

fysiek persoon of overlijdt of als de rechtspersoon de ambulante handelsactiviteiten 

staakt. In het geval van overdracht, geven de overdrager of zijn rechthebbenden een 

document dat dienst doet als bewijs van schrapping van zijn ambulante handelsactiviteit 

bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; 



2. voor zoverre degenen aan wie deze overdracht gebeurt, houder zijn van een 

werkgeversvergunning voor ambulante handelsactiviteiten en de specialisatie verder 

zetten van diegene die zijn standplaats overdraagt. Een eventuele wijziging van de 

specialisatie moet per aangetekend schrijven bij het College van Burgemeester en 

Schepenen aangevraagd worden. In beide gevallen (behoud van de specialisatie of 

aanpassing van de toegestane specialisatie), moet diegene aan wie de standplaats 

overgedragen wordt, beschikken over de gepaste toestemming voor het uitoefenen van 

ambulante handelsactiviteiten; 

3. de onderneming van de persoon die afstand doet van de standplaats, kan, na de 

overname, slechts over een standplaats beschikken (cf. artikel 3). 

14.2 - In afwijking van § 1, kan de overdracht van standplaats(en) toegestaan worden tussen: 

 echtgenoten, in geval van feitelijke scheiding; 

 echtgenoten, in geval van scheiding van tafel en bed; 

 echtgenoten, in geval van echtscheiding; 

 wettelijke samenwonenden, aan het eind van hun wettelijk samenwonen, op voorwaarde 

dat: 

 de overdrager of de verkrijger aan de gemeente een document overhandigt met de 

situatie beschreven in § 14.2; 

 de verkrijger voldoet aan de voorwaarden, opgesomd in § 14.1, 2 en 3; 

 de overdracht is geldig voor de rest van de duur van het abonnement van de 

overdragende partij. In geval van overdracht, wordt het abonnement ook stilzwijgend 

verlengd. 

Artikel 15 - Het houden van standplaatsen 

15.1 - De standplaatsen mogen ingenomen worden door personen die bevoegd zijn voor het 

uitoefenen van activiteiten op openbare markten zoals voorgeschreven in het onderhavig 

reglement. 

15.2 - Niemand mag een of andere standplaats innemen op de markt zonder toestemming van 

de marktmeester. 

15.3 - In geen enkel geval mag de houder van een standplaats zichzelf beschouwen als eigenaar 

van zijn plaats. 

Het is hem verboden de gehele standplaats of een deel ervan te onderverhuren of uit te lenen en 

er een andere handelsactiviteit uit te oefenen dan diegene die hem werd toegewezen, hetzij per 

abonnement, hetzij voor tijdelijk gebruik. 

In geval van inbreuk op deze bepaling, zal de standplaats aan de houder ontnomen worden 

zonder afbreuk te doen aan eventuele juridische vervolgingen. 

Enkel standwerkers, die een abonnement verkregen hebben voor een standplaats, mogen hun 

tijdelijk gebruiksrecht op deze plaats aan andere standwerkers doorverhuren: 

 hetzij rechtstreeks aan een andere standwerker; 



 hetzij via tussenkomst van een maatschappij die zonder discriminatie open staat voor 

elke standwerker. 

Naargelang het geval, deelt de standwerker of de maatschappij de lijst met standwerkers mee 

aan wie een tijdelijk gebruiksrecht werd onderverhuurd. 

De prijs van de onderverhuring mag niet hoger liggen dan de prijs van het deel van het 

abonnement dat geldt voor de duur van de onderverhuring. 

15.4 - Elke persoon die een ambulante handelsactiviteit uitoefent op een openbare markt moet 

zich identificeren met behulp van een leesbaar paneel, dat goed zichtbaar geplaatst dient te 

worden op de kraam of het voertuig als zij de activiteit van uit de kraam of het voertuig 

uitoefent. Dit paneel moet eveneens geïnstalleerd worden door de beambten wanneer zij alleen 

werken. 

Het paneel moet de volgende vermeldingen bevatten: 

 hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante handelsactiviteit 

uitoefent voor eigen rekening of voor rekening van de persoon of de dienst die de 

activiteit uitoefent; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die de dagelijkse 

verantwoordelijkheid heeft van de rechtspersoon of voor rekening van wie  of voor wie 

de activiteit wordt uitgeoefend; 

 de firmanaam van de onderneming en/of zijn commerciële benaming ; 

 naargelang het geval, de gemeente waar de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel 

van de onderneming zich bevindt of, indien deze zich niet in België bevindt, het land en 

de gemeente waar deze zich bevindt; 

 het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of de identificatie 

als de onderneming buitenlands is). 

Artikel 16 - Innames - Presentatie van de kramen - Hygiëne en eerlijkheid van de verkoop 

- Veiligheid van de installaties 

16.1 - Innames 

De handelaars zullen de plaatsen naleven die hun zijn toegewezen volgens de plaatsingsplannen 

waarvan sprake in artikel 2.1 van onderhavig reglement. 

De afstand tussen de handelaars die op evenwijdige rijen zijn opgesteld moet overeenkomstig 

de voorschriften van de veiligheidsdiensten zijn. 

De kramen mogen de door het onderhavig reglement, de plaatsingsplannen waarvan sprake in 

artikel 2.1 van onderhavig reglement en de afgevaardigde van de gemeente aangegeven grenzen 

niet overschrijden. 

Het is verboden: 

 waren te verkopen vanaf de zijkanten van de kramen teneinde de vrije en vlotte 

doorgang in deze gangpaden te verzekeren; 



 doeken, schermen of elk ander voorwerp aan te brengen waardoor het zicht op of de 

doorgang naar naastliggende standplaatsen wordt verhinderd. De naastliggende 

handelszaken moeten zichtbaar en toegankelijk blijven; 

 reclameborden of om het even welk object dat het verkeer van de verschillende 

weggebruikers (voetgangers, trams, autobestuurders, fietsers, etc.) in de omgeving van 

de markt zou kunnen belemmeren of in gevaar brengen, te plaatsen ; 

 op de toonbanken voedingswaren te plaatsen die de kledij van de voorbijgangers zouden 

kunnen bevuilen; 

 de lengte en/of breedte van de kramen te vergroten door de plaatsing van 

verlengstukken; 

 op enige wijze schade aan te brengen aan de openbare inrichtingen of infrastructuur; de 

handelaar zal niet kunnen weigeren om de schade die hij zou veroorzaakt hebben op 

zijn kosten te laten herstellen; 

 haken in de grond te slaan; 

 goederen of materiaal te plaatsen op de delen van het openbaar domein die zijn 

voorbehouden voor het wegverkeer of voor het parkeren van voertuigen; 

 zich op deze delen van het openbaar domein op te houden om klanten aan te trekken. 

Verder zullen de handelaars zich aan de bevelen houden van de personen die belast zijn met de 

praktische organisatie van de activiteiten hernomen in dit reglement en die hiervoor zijn 

gemachtigd door de burgemeester of zijn afgevaardigde. 

16.2 - Presentatie van de kramen 

De kramen mogen de aangegeven grenzen hernomen op de plannen niet overschrijden.  In elk 

geval zal de diepte van de kramen, uitgezonderd afwijking verleend door het College van 

Burgemeester en Schepenen, geen 3m mogen overschrijden. Als overgangsmaatregel geldt dat 

handelaars die voor de bekendmaking van de wijzigingen aan het Marktreglement van Sint-

Pieters-Woluwe, goedgekeurd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 18.09.2018, over een 

standplaats met een diepte van meer dan 3m beschikten, van deze situatie kunnen blijven 

genieten. Bij overdracht van de standplaats, kan de verkrijger niet meer genieten van deze 

overgangsmaatregel. 

De handelaars zullen de hen toegewezen marktplaatsen en de vrije doorgang van de gangpaden 

respecteren. Het is verboden voor de handelaars om hun standplaats te promoten door het 

cliënteel aan te klampen (laten proeven en uitdelen van voedselwaren, etc.) in de gangpaden. 

De onderrand van de luifel zal zich op minstens 2,20 m boven het grondoppervlak bevinden. 

De handelaars zullen persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen 

wegens het niet respecteren van dit voorschrift. 

De verkoop van op de grond of vanop een kartonnen op de grond geplaatste doos, behalve voor 

de verkoop van snijbloemen en potplanten, is verboden. Zij moeten hun handelswaar op 

passende wijze presenteren op een drager of fatsoenlijk geschikt in hun etalages. 

De handelaars moeten er over waken hun lege verpakkingen uitsluitend onder hun kramen te 

plaatsen en af te dekken met een dekzeil of een kleed. 

16.3 - Hygiëne en eerlijkheid van de verkoop 



De verkoop en transacties mogen enkel plaats vinden op de markten en uitsluitend tijdens de 

uren die voor elk van hen vastgelegd zijn. 

De handelaar aan wie een standplaats werd toegekend, mag handelswaren te koop aanbieden 

waarvoor hij de toestemming heeft gekregen bij de toekenning van zijn plaats. 

Het is verboden om de hygiëne van voedingsmiddelen, die worden vervoerd en te koop 

aangeboden of verkocht worden, aan te tasten. 

Alle mogelijke maatregelen moeten genomen worden om de vervuiling van de 

voedingsmiddelen te vermijden en om de bewaring ervan te verzekeren. 

De handelaars moeten de specifieke hygiënenormen van hun beroep respecteren en zullen voor 

zichzelf conform de wettelijke voorschriften de netheidsregels strikt toepassen. 

De handelaars die etenswaren behandelen zullen aan het gemeentebestuur een kopie moeten 

kunnen voorleggen van het medisch certificaat waaruit blijkt dat ze etenswaren mogen 

behandelen of verkopen. 

Het is uitdrukkelijk verboden zich op enigerlei wijze te onttrekken aan een inspectie van de 

hygiënische omstandigheden, het transport, de behandeling en de verkoop van voedingswaren 

van dierlijke oorsprong door ambtenaren of agenten die bevoegd zijn voor de eetwaren- en 

hygiëne-inspectie. 

Overeenkomstig de artikelen VI.92 tot VI.103 van het Wetboek van Economisch recht, is het 

uitdrukkelijk verboden om oneerlijke handelspraktijken toe te passen ten aanzien van de 

consumenten. 

De markt is toegankelijk voor elke titularis van een toelating tot ambulante verkoop van alle 

door de wet toegelaten producten.  

De handelaars dienen zich te houden aan het in de artikelen VI.3 tot VI.6 bepaalde inzake de 

prijsaanduiding. 

De handelaar zal in voorkomend geval zijn weeginstrumenten moeten laten nakijken binnen de 

wettelijk voorziene tijdspannes. Hij mag hiervoor beroep doen op het controleorganisme van 

zijn keuze.  

16.4 - Veiligheid van de installaties 

Het materiaal dat gebruikt wordt voor de elektriciteitsaansluiting moet conform de wettelijke 

bepalingen en meer bepaald het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties zijn. 

Gas- en/of elektriciteitsinstallaties van de kraampjes of de verkooppunten die eraan verbonden 

zijn, zullen conform de vereiste veiligheidsnormen zijn en zullen minstens één keer per jaar 

gecontroleerd worden door een organisme dat hiervoor erkend is door de Federale 

Overheidsdienst voor Economische Zaken voor deze controletypes. 

De rapporten, zonder enige opmerking opgemaakt door deze erkende organismen, zullen ter 

beschikking gehouden worden van de burgemeester, de politie, de bevoegde gemeentedienst of 



de Regionale Brandweerdienst die er onmiddellijk en op eenvoudig verzoek kennis van zullen 

kunnen nemen. 

Indien de elektrische installatie van een handelaar twee keer tijdens eenzelfde marktdag de 

elektrische beveiliging van de gemeentelijke installaties in werking doet treden, is de 

marktmeester gemachtigd om hem tijdelijk uit te sluiten van de aan de gang zijnde markt of om 

hem de toegang tot elektriciteit te ontzeggen. De handelaar kan slechts zijn plaats opnieuw 

innemen op de markt indien hij het bewijs kan voorleggen dat zijn installatie opnieuw in orde 

is of dat hij nieuw materiaal aangekocht heeft (kabels, enz.). 

Een brandblusapparaat, type ABC met een inhoud van 6 kg en met keurmerk "BENOR-ANPI" 

zal geïnstalleerd worden in elke kraam met bakapparaten zoals frituren, grills, hotdogapparaten, 

oliebollenbakkers, enz. 

Dit brandblusapparaat zal minstens één maal per jaar gecontroleerd worden door een 

gespecialiseerde firma. 

Artikel 17 - Netheid van de standplaatsen 

Het is de handelaars verboden om de markt te verlaten zonder de kisten en het afval mee te 

nemen en zonder groenteafval, papierverpakkingen enz. in plastiekzakken of voldoende sterk 

papier samen te doen. In elk geval blijven de handelaars verantwoordelijk voor de netheid van 

hun standplaats. 

Het is verboden om van elders afkomstig afval van welke aard ook te lozen. 

Handelaars die producten te koop aanbieden die (ter plekke) geconsumeerd kunnen worden, 

moeten hun klanten bakjes aanbieden bestemd voor afval- en verpakkingspapier. 

Artikel 18 - Parkeren van de voertuigen 

Met uitzondering van de voertuigen die gebruikt worden bij de verkoop en in zoverre deze 

voldoen aan de van kracht zijnde regels, mag vanaf 08 u. 00 geen enkel voertuig (bestelwagen 

of andere) geparkeerd worden op de marktplaats of op de percelen van het openbaar domein 

waarvoor voorafgaand een toelating werd verleend. Als overgangsmaatregel geldt dat 

handelaars die voor de bekendmaking van de wijzigingen aan het Marktreglement van Sint-

Pieters-Woluwe, goedgekeurd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 18.09.2018, hun 

voertuig op de marktplaats konden parkeren, van deze situatie kunnen blijven genieten. Bij 

overdracht van de standplaats, kan de verkrijger niet meer genieten van deze 

overgangsmaatregel. 

De voertuigen die handelswaren aanvoeren moeten buiten de omtrek van de markt gestald 

worden en moeten het aanvullend politiereglement inzake verkeer en parkeren respecteren. 

Bovendien is het verboden niet voor de verkoop bestemde voertuigen te parkeren op minder 

dan 500 meter van de marktplaatsen, uitgezonderd op de door de gemeente ter beschikking 

gestelde parkings. 

Een afwijking kan door het College van Burgemeester en Schepenen toegestaan worden voor: 



 de voertuigen die in de kraam staan, zolang de diepte van deze de 3m niet overschrijdt; 

 de voertuigen die naast de kraam staan en waarvoor de eigenaars de toelating gekregen 

hebben van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Deze voertuigen zullen steeds in rekening genomen worden voor de berekening van de 

retributie. 

De voertuigen die opgesteld zijn in overtreding met de onderhavige voorschriften zullen 

onmiddellijk moeten verplaatst worden op bevel van de politie, zo niet zal worden overgegaan 

tot hun wegtakeling voor rekening en op risico en gevaar van de overtreder. Ze kunnen eveneens 

worden bestraft met een administratieve boete, conform artikel 32 van onderhavig reglement 

en artikel 55bis van het Algemeen Politiereglement. 

Artikel 19 - Betaling van plaatsrechten 

Het innen van de plaatsrechten voor normale plaatsen voor tijdelijke handelaars, waaronder ook 

standwerkers die onderhuren gebeurt elke marktdag. De betaling van de abonnees gebeurt per 

overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur minstens 8 dagen voor de aanvang van 

het trimester waarvoor de betaling wordt uitgevoerd of volgens de modaliteiten voorzien in de 

concessie-overeenkomst voor de donderdagmarkt van Vogelzang. 

De plaatsrechten zijn verschuldigd van zodra de standplaats ingenomen wordt. 

Voor elke betaling moet de marktmeester een ontvangstbewijs afleveren. 

Artikel 20 - Verantwoordelijkheid - Verzekering 

De toestemming om opslagplaatsen voor handelswaren op te stellen op en gedurende de markt, 

houdt op geen enkele manier de bewaking en bewaring van deze opslagplaatsen in. 

De betaling van het plaatsrecht brengt voor het gemeentebestuur of de marktmeester geen 

verplichting mee om op dit vlak een speciale bewaking op te zetten. 

De handelaar is ten opzichte van het gemeentebestuur verantwoordelijk voor schade aan 

voetpaden, bomen, banken, fonteinen of publieke installaties die zich op de standplaats of in de 

buurt van de markt bevinden en die door zijn fout, onachtzaamheid of deze van zijn personeel, 

wordt aangericht. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de schade aangericht door zijn fout, 

onachtzaamheid of deze van zijn personeel, aan derden of aan hun bezittingen. 

De handelaar is er toe gehouden zijn kraam volgens de regels van de kunst en conform de 

geldende veiligheidseisen op te bouwen. 

De handelaar zal volledig verantwoordelijk zijn, ten ontlaste van het gemeentebestuur, voor 

zijn installaties (kraam, tentharingen, verlengsnoeren, enz.). 

De daders van eender welke beschadiging zijn vatbaar voor wettelijke vervolging. 

De ambulante handelaars moeten de vereiste verzekeringspolissen afsluiten voor, enerzijds, hun 

burgerlijke aansprakelijkheid en die van hun personeel en, anderzijds, om alle herstellingen te 

kunnen garanderen in geval van werkongeval en ongeval op weg naar het werk. 



Artikel 21 - Bewaring van de openbare orde en veiligheid 

Het is verboden de vrijheid van verkoop te hinderen of de orde te verstoren. 

Het is de handelaars of hun aangestelden ook verboden om te schelden of personen te 

mishandelen, omwille van hun aanbiedingen of eender welke andere zaak. 

Hetzelfde geldt voor het publiek ten overstaan van de handelaars, omwille van de aanbieding 

van de waar of de prijs van deze. 

Het is verboden een schandaal te veroorzaken of een ruzie uit te lokken. 

Wie één van deze voorschriften overtreedt, kan door de marktmeester onmiddellijk van de 

markt verdreven worden. De marktmeester is er toe gehouden hiervan onmiddellijk verslag uit 

te brengen bij het College van Burgemeester en Schepenen of bij de Burgemeester. 

Het is verboden zich niet te schikken naar de bevelen van de politiediensten en de gemachtigde 

agenten van de gemeente, op straffe van een sanctie, zoals vermeld in artikel 31 van dit 

reglement. 

Artikel 22 - Arbitrage van geschillen 

Elk geschil dat ontstaat tussen handelaar en marktmeester, tussen handelaar en koper of tussen 

handelaars onderling, moet onmiddellijk aan de marktmeester of de Politiedienst gemeld 

worden. Deze zal de partijen horen en hen met elkaar trachten te verzoenen als dit mogelijk is. 

Als dit niet het geval is, zullen ze hen doorsturen naar de bevoegde gemeentedienst die het 

indien nodig aan het College van Burgemeester en Schepenen voorlegt. 

Hoofdstuk 2 - Organisatie van ambulante handelsactiviteiten op het 

openbaar domein buiten de openbare markten op plaatsen die niet op 

voorhand werden vastgelegd 

Artikel 23 - Voorafgaande toestemming 

23.1 - Toelatingsaanvraag 

Wie ook ambulante activiteiten wil uitoefenen vanaf een tijdelijke standplaats op het openbaar 

domein of buiten de openbare markten moet voorafgaand een toelating aanvragen bij het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

De handelaars die hun activiteit vanaf een tijdelijke standplaats uitoefenen moeten bovendien 

voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 3 van het onderhavig reglement. 

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: 

1. het soort waren of diensten dat te koop wordt aangeboden; 

2. het kaartnummer voor de uitoefening van ambulante activiteiten; 

3. het registratienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

4. de juiste lokalisering van de standplaats op het openbaar domein die wordt gesolliciteerd 

evenals haar afmetingen; 



5. de duur en het tijdsschema van de inname en de uitoefening van de gewenste ambulante 

activiteit. 

23.2 - Beslissing met betrekking tot de toelating 

In het geval van een positieve beslissing, krijgt de aanvrager een toelating met vermelding van: 

1. de aard van de producten of diensten die hij mag aanbieden; 

2. de identiteit van de titularis van de toelating; 

3. de precieze lokalisering van de toegekende standplaats; 

4. de duur van de toelating en de uren tijdens dewelke de ambulante activiteit is toegelaten; 

De gevraagde toelating kan worden geweigerd indien de gewenste activiteit een bedreiging of 

een probleem vormt op het vlak van: 

 de openbare orde; 

 de openbare gezondheid; 

 de bescherming van de consument. 

De ambulante activiteiten die plaats vinden op het openbaar domeinen buiten de openbare 

markten mogen niet plaats vinden op de volgende plaatsen: 

 in een straal van 50 m rond een onderwijsinstelling; 

 in een straal van 50 m rond sportinfrastructuren; 

 in een straal van 50 m rond de gemeentelijke speelpleinen. 

Artikel 24 - Regels voor de toekenning van standplaatsen op dagbasis 

De toekenning van standplaatsen op dagbasis verloopt volgens de chronologische orde van de 

aanvragen, en indien nodig in functie van de gewenste plaats en specialisatie. 

Indien twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig worden ingediend wordt de 

toekenning per lottrekking bepaald. 

Artikel 25 - Regels voor de toekenning per abonnement 

De regels voor de toekenning per abonnement voor de openbare markten hernomen in 

hoofdstuk 1 van het onderhavig reglement zijn hier ook van toepassing, behalve wat betreft de 

voorwaarden betreffende de aankondiging van de vacante plaatsen, vermeld in artikel 6 § 1 van 

het onderhavig reglement. 

Artikel 26 - Verplichting tot identificatie bij het uitoefenen van ambulante activiteiten 

Elke persoon die een ambulante handelsactiviteit uitoefent op het openbaar domein, moet 

zichzelf identificeren als hij of zij de activiteit uitoefent vanaf een kraam of een voertuig. Dit 

moet gebeuren met een leesbaar paneel, dat duidelijk geplaatst moet worden op de kraam of het 

voertuig. Dit paneel moet eveneens geïnstalleerd worden door de beambten als ze alleen 

werken. 

Het paneel bevat de volgende vermeldingen: 



 hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante handelsactiviteit 

uitoefent voor eigen rekening of voor rekening van de persoon of de dienst die de 

activiteit uitoefent; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die de dagelijkse 

verantwoordelijkheid heeft van de rechtspersoon of voor wiens rekening of te dienst van 

wie de activiteit wordt uitgeoefend; 

 de firmanaam van de onderneming en/of zijn commerciële benaming; 

 naargelang het geval, de gemeente waar de sociale zetel of de exploitatiezetel van de 

onderneming zich bevindt of, indien deze zich niet in België bevindt, het land en de 

gemeente waar deze zich bevindt; 

 het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of de identificatie 

als de onderneming buitenlands is). 

Artikel 27 - Intrekking van de vergunning 

De vergunning om ambulante activiteiten uit te voeren buiten de openbare markten kan op elk 

ogenblik worden ingetrokken door het College van Burgemeester en Schepenen indien de 

handelaar de geografische beperkingen bepaald in artikel 23.2 van onderhavig reglement niet 

naleeft. 

Voordat het College van Burgmeester en Schepenen een dergelijke beslissing neemt, stuurt het 

een waarschuwing aan de betrokken handelaar om hem de feiten mee te delen die werden 

vastgesteld en de risico’s die hij loopt indien hij een nieuwe inbreuk pleegt of indien de 

vastgestelde inbreuk blijft voortduren na het verstrijken van de termijn opgelegd door het 

voornoemde College. Deze waarschuwing bevat een uittreksel van het artikel 23.2 van 

onderhavig reglement en de houder van het abonnement wordt ervan in kennis gesteld per 

aangetekende brief of door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs. 

In geval van een nieuwe inbreuk of indien de inbreuk die het onderwerp was van de 

waarschuwing langer duurt dan de termijn waarvan sprake in de vorige alinea, informeert het 

College van burgemeester en schepenen de houder van het abonnement van de vastgestelde 

feiten en de beoogde sanctie per aangetekende brief of door afgifte van de brief tegen 

ontvangstbewijs. Het College verzoekt de houder om zijn opmerkingen over te maken binnen 

vijf werkdagen vanaf de verzendingsdatum of de afgiftedatum van de brief.  De houder van het 

abonnement mag vragen om zijn administratief dossier in te kijken en om gehoord te worden 

door de betrokken gemeentelijke dienst. Indien hij dat wenst, mag hij zich laten bijstaan door 

een door hem gekozen persoon. Het College van burgemeester en schepenen neemt een besluit 

en stelt de houder van het abonnement ervan in kennis per aangetekende brief of door afgifte 

van de brief tegen ontvangstbewijs, waarin het de houder wijst op zijn beroepsmogelijkheden. 

De handelaars waarvan de vergunning werd ingetrokken zullen zich niet kunnen beroepen op 

enige schadevergoeding. 

Hoofdstuk 3 - Slotbepalingen 

Artikel 28 - Controlebevoegdheid van de marktmeester 

De marktmeester heeft de bevoegdheid om de documenten te controleren die de toelating en 

identiteit aantonen van de personen die een ambulante handelsactiviteit uitoefenen. 

Artikel 29 - Gevallen niet voorzien in het reglement 



In de gevallen die niet voorzien zijn in het reglement, zal de bevoegde gemeentelijke autoriteit 

een uitspraak doen binnen de grenzen van de wetgeving. 

Artikel 30 - Inwerkingtreding van het onderhavig reglement 

Het gemeentelijk reglement betreffende de ambulante activiteiten op openbare markten en op 

het openbaar domein, goedgekeurd op 24.09.2009 en voor het laatst gewijzigd op 17.09.2013, 

wordt vervangen door het onderhavig reglement. 

Het onderhavig reglement treedt in werking op 1.10.2018 en wordt verstuurd naar de 

Gewestelijke overheidsdienst Brussel Economie en Werkgelegenheid binnen de maand die 

volgt op de goedkeuring door de Gemeenteraad. 

Artikel 31 - Administratieve sancties 

Ongeacht eventuele administratieve sancties uitgesproken door het College van Burgemeester 

en Schepenen voor de gevallen voorzien in onderhavig reglement, zal zal iedereen die 

inbreuken pleegt op de voorschriften in onderhavig reglement bestraft kunnen worden door een 

administratieve sanctie conform artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet en de wet van 

24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

 


