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12. GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT ORGANISATIE VAN AMBULANTE 
HANDEL OP OPENBAAR DOMEIN 
 
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, met het vereiste quorum, 
 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en 
de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 
2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10, 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en 
organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, 
 
Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van 
ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij 
gemeentelijk reglement, 
 
Overwegende dat volgens artikel 9 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van 
ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en 
kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement, 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Na beraadslaging, 
 
Op voorstel van het schepencollege; 
 



 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen, 
 
 
Artikel 1. 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 de gemeente. 
 
Artikel 2 Voorafgaande machtiging 
 
1. Aanvraag machtiging (KB art. 43) 

Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 1 dient men te beschikken over 
een machtiging. Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de 
ambulante activiteit aangevraagd te worden bij de gemeente, technische dienst, 
Etikhoveplein 1 te 9680 Maarkedal. (contactgegevens vermelden)  

 
2. Beslissing machtiging  

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin 
vermeld  

- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 
- de plaats 
- de datum en duur van de verkoop 

 
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van 
onderstaande redenen: 
-  redenen van openbare orde 
- redenen van volksgezondheid 
- bescherming van de consument 
- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen 
 
De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing 
aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. 
 
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 
De personen die voldoen aan de voorwaarden kunnen standplaatsen op het openbaar 
domein verkrijgen en innemen.  
 
Artikel 4 Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §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 6 Identificatievereiste bij uitoefenen 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 de kraam of 
het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet 
eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  
 
Het bord bevat volgende vermeldingen: 



1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als 
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening  of in wiens dienst de 
activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het 
dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in 
wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 

2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de 

uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de 
gemeente waar deze zich bevindt; 

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie 
die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

 
Artikel 7 Bevoegdheid marktleider (KB art. 44) 
De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen 
die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren. 
 
Artikel 8 In werking treden reglement (cf wet, art 10§2) 
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister 
van Middenstand en treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan conform 
art. 187 van het gemeentedecreet. 
 
Artikel 9: Afschrift van onderhavig reglement zal voor advies worden overgemaakt aan de 
minister van Middenstand en voor kennisgeving aan de Dienst Economische Vergunningen 
( FOD Economie, KMO, Middenstand.en Energie, WTC III- 12de Verdieping, Simon 
Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel). Hetzelfde geldt voor alle wijzigingen aan het reglement. 
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