
 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 27 oktober 2020 betreffende ‘Vaststellen van 
een gemeentelijk reglement op ambulante activiteiten op het openbaar domein op niet vooraf bepaalde plaatsen’. 
 
 

 

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN  
OP NIET VOORAF BEPAALDE PLAATSEN   

 

 
Artikel 1. Toepassingsgebied 
Wie een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein om ambulante 
activiteiten uit te oefenen, moet dit voorafgaand aanvragen bij de gemeente.  
 
Artikel 2. Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen  
Een standplaats kan enkel toegewezen worden aan:  

• de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder zijn van een 
machtiging ambulante activiteiten als werkgever  

• rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst 
van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de 
machtiging ambulante activiteiten als werkgever  

• de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten 
overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en 
organisatie van ambulante activiteiten, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017. 

 
Een standplaats kan enkel ingenomen worden door:  

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

b. de verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is 
toegewezen,  houder(s) van een “machtiging als werkgever”;  

c. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van 
een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

d. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats 
werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante 
activiteit voor eigen rekening; 

e. door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als 
aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon 
of rechtspersoon bedoeld in A. tot D.; 

f. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld 
in artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van 
ambulante activiteiten, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017,  kunnen een standplaats 
innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten 
de aanwezigheid van deze. 

 
Artikel 3. Voorafgaande aanvraag 
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 1 moet voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld in  
artikel 2.  
Daarnaast moet voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit toelating aangevraagd worden bij het 
gemeentebestuur, Nederholbeekstraat  1 in Maarkedal. 



 

Deze aanvraag moet minstens vier weken vooraf aangevraagd worden via het daartoe ter beschikking gestelde 
aanvraagformulier van het gemeentebestuur.  
 
De aanvraag vermeldt minstens:  

• identiteit van de aanvrager 

• de juiste gevraagde plaatsomschrijving (met plan) 

• afmetingen (en foto) van de verkoopstand 

• data en uren van de verkoop  

• gewenste oppervlakte  

• omschrijving van de producten die zullen verkocht worden 

 
Bij de aanvraag dienen volgende documenten gevoegd te worden:  

• een kopie van de identiteitskaart 

• een kopie van de machtiging ambulante activiteiten als werkgever 

• een uittreksel uit de kruispuntbank voor ondernemingen  

• een bewijs dat bij de uitoefening van een ambulante activiteit waarbij voeding wordt verkocht, voldaan 
wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid: een erkenning of toelating van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 

• indien er ook alcoholische dranken geschonken worden: een vergunning voor reizende drankgelegenheden 

• een bewijs waaruit blijkt dat de uitoefening van de ambulante activiteiten in kwestie behoorlijk gedekt wordt 
door verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 

 
Artikel 4. Beslissing over de aanvraag 
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een toelating met daarin vermeld : 

• identiteit van de aanvrager 

• de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 

• de plaats 

• de data, uren en duur van de verkoop 

 
De aanvraag kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen : 

• redenen van openbare orde en veiligheid 

• redenen van volksgezondheid 

• bescherming van de consument 

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

• de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden 

De gemeente zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan 
de aanvrager. 
 
Artikel 5. Toewijzingsregels losse standplaatsen  
De toewijzing van losse standplaatsen voor één dag gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en 
desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.  
 
 
 
 



 

 
Artikel 6. Toewijzingsregels en bepalingen abonnement 
Register van de kandidaturen  
Alle kandidaturen worden volgens datum van aanvraag bijgehouden in een register van kandidaturen. De 
kandidaturen blijven twee jaar geldig, tenzij ze eerder worden ingetrokken door de aanvrager.  
 
Volgorde van toekenning standplaatsen op basis van register  
De toewijzing van een standplaats gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen in het register en 
desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.  
 
Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement  
Er wordt een register bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat:  

• de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd 
toegekend 

• in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het 
adres van haar maatschappelijke zetel 

• het ondernemingsnummer 

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

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

• indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit 

• indien van toepassing, de datum van stopzetting van het abonnement 

 
Artikel 7. Periodiciteit van abonnement  
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 1, 3, 6 of 12 maanden.  
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager en 
behoudens intrekking door het gemeentebestuur.  
 
Artikel 8. Standplaatsvergoedingen  
Er is geen standplaatsvergoeding verschuldigd. 
 
Artikel 9. Toestand van de standplaats  
De standplaats wordt aanvaard in de staat waarin deze zich bevindt.  
De standplaats wordt na elk gebruik achtergelaten in de oorspronkelijke staat.  
De standhouder dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het openbaar domein, 
beplantingen, bomen, verlichtingspalen, verkeersborden …  
De standhouder moet steeds instaan voor het rein houden van de standplaats tot op een afstand van 10 meter rond 
deze standplaats. Hij staat zelf in voor de verwijdering van het afval. 
 
Artikel 10. Doorgang voor voetgangers  
Het is verboden de doorgangen voor de voetgangers te belemmeren door er voorwerpen te plaatsen of er achter te 
laten. De voetgansgersvrije zone van 1,2 meter moet ten alle tijden gerespecteerd worden.  
 
Artikel 11. Opschorting of stopzetting van abonnement door de houder van een abonnement 
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten of stopzetten zonder opzegtermijn.  
De houder meldt de opschorting, herneming of opzegging van een abonnement via e-mail aan 
lokale.economie@maarkedal.be  
 
Artikel 12. Opschorting, schorsing en opzegging van abonnement door de gemeente  
Het abonnement kan door het gemeentebestuur opgeschort, geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen: 

• wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement 

• bij het niet naleven van de voorwaarden en regelgeving 



 

• om reden van openbaar nut 

• als op de plaats van de standplaats een evenement of activiteit georganiseerd wordt 

• als de plaats van de standplaats een andere bestemming krijgt 

• bij het uitvoeren van (wegen)werken 

• bij schade aan het openbaar domein 

 
Artikel 13. Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten  
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent, 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: 

• 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; 

• de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

• 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; 

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

 
Artikel 14. Uitzonderingen 
Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie 
van ambulante activiteiten, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017, zijn manifestaties ter 
bevordering van de lokale handel of het lokale gemeenschapsleven niet onderworpen aan deze bepalingen, wanneer 
deze plaats hebben binnen het kader van een manifestatie toegestaan door de burgemeester. Lokale handelaars, 
producenten, ambachtslui, landbouwers … en niet-lokale handelaars die werden uitgenodigd door de burgemeester 
zijn hierbij vrijgesteld van de machtiging ambulante activiteiten tijdens deze manifestatie. 
Identificatie is in dit geval nog steeds vereist. Bij lokale handelaars of standhouders die een kraam voor hun vaste 
winkel hebben, doet het uithangbord van hun winkel dienst als identificatie. 
 
Artikel 15. Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2020.       
             
             
             
             
             
             
             
              
 


