HOOFDSTUK X – MARKTEN: REGLEMENT M.B.T.
AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE
MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN
Afdeling 1. Organisatie van ambulante activiteiten op de
openbare markten
Art. 178. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2)
§1. De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht.
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 van
burgemeester en schepenen zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het
gebruik bepalen.
§2. Iedere vrijdag wordt door het gemeentebestuur een openbare markt ingericht. De
plaats en het uur van de openbare markt worden door het college van burgemeester
en schepenen vastgelegd.
§3. Behoudens deze door de gemeenteraad vergunde vrijdagmarkt is het inrichten van
andere openbare markten in de gemeente verboden.
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van kermissen en
feestelijkheden, kan het college van burgemeester en schepenen op andere dagen
gelegenheidsmarkten inrichten of toelaten.
§4. De burgemeester of zijn afgevaardigde heeft, bij wijze van uitzonderlijke maatregel,
steeds het recht om de markt op een andere plaats te laten houden, ze naar een
andere dag te verschuiven, ze af te gelasten of het aanvangs- en sluitingsuur ervan te
wijzigen.
Art. 179. Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en
KB art. 25)
§1. 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
toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks
bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”.
§2.

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de
verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor
toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006.

§3. De marktkramers, het bedienend personeel, en de verantwoordelijken van
verkoopsacties zonder commercieel karakter, moeten het Nederlands voldoende
machtig zijn om de klanten te woord te staan in die taal.
§4. Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
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onderneming beperkt tot 2 (twee).
Art. 180. Verhouding abonnementen – losse plaatsen (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
3
aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.
Art. 181. Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art. 27)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van
aankomst op de markt.
Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten
niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats
aanwezig zijn.
Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de marktleider
tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Art. 182. Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
§1. Vacature en kandidaatstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30)
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze
vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het
gemeentelijk infobord, via de website www.hoeilaart.be en via de lokale pers.
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. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet
weerhouden.
De kandidaturen dienen op straffe van nietigheid te worden opgesteld in de
Nederlandse taal. Markthandelaars die hun vaste standplaats op de markt onderling
wensen te ruilen moeten zich persoonlijk aanmelden bij het gemeentebestuur. Aan
hun verzoek zal gevolg worden gegeven indien zulks passend wordt beoordeeld.
Bij het ruilen, wijzigen of uitbreiden van vaste standplaatsen op de openbare markt
moeten de wettelijke toewijzigingsmodaliteiten gerespecteerd worden. Wanneer de
marktkramers hun vaste standplaats willen ruilen, wijzigen of uitbreiden, moeten ze
een kandidatuur indienen voor een wijziging of uitbreiding van een standplaats. Deze
kandidatuur wordt geregistreerd in het register van de kandidaturen. De te ruilen, te
wijzigen of uit te breiden standplaatsen worden toegewezen volgens de categorieën
van kandidaturen die het gemeentelijk reglement eventueel bij voorrang heeft
vastgelegd. Binnen elke groep, in voorkomend geval per specialisatie, wordt de
standplaats toegewezen volgens chronologische volgorde van indiening van de
aanvragen.
3

KB art. 24 §1, tweede lid: Wordt als standwerker beschouwd, de persoon van wie de activiteit uitsluitend
bestaat uit de verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst
en/of het gebruik uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij
het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten.
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Indien het een andere specialisatie betreft worden deze vacante standplaatsen
toegewezen tussen de kandidaten die in aanmerking komen voor deze andere
specialisatie, uiteraard volgens dezelfde bovenvermelde toewijzingsregels.
§2. Register van de kandidaturen (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.
Om de 2 (twee) jaar dienen de kandidaten, opgenomen in het register, hun
kandidatuur te bevestigen om in het register opgenomen te blijven.
§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 register4:
- Aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet
bereiken;
- en vervolgens volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën):
a) personen aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van
definitieve opheffing van 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;
- en vervolgens binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde
standplaats en specialisatie;
- en tenslotte volgens datum.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd
ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:
a) 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;
b) Voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
§4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33)
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
- of bij fax of e-mail met ontvangstbewijs.
4

Zie ook art. 31 §1, laatste lid KB 24 september 2006 inzake de te vervullen formaliteiten bij ontvangst van een
kandidatuur
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§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:
- 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 zijn maatschappelijke zetel;
- Het ondernemingsnummer;
- De producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
- In voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker;
- De datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
- Indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
- De prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd
is;
- Desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de
overdracht.
§6. Afmetingen van de standplaats
Op de openbare markt worden standplaatsen voorzien van een veelvoud van 3 meter
breedte. De diepte van een standplaats bedraagt +/-2,5 meter.
Aan elke markthandelaar kan een standplaats van maximum 12 meter toegekend
worden.
Art. 183. Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare
markt (KB art. 21)
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het
kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het
bord moet eveneens door de 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).
Art. 184. Duur abonnement (KB art. 32)
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 (twaalf) maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald
door de aanvrager (cfr. artikel 185. en 186. van onderhavig marktreglement) en
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behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen
bepaald in artikel 187. van onderhavig marktreglement.
Art. 185. Opschorting abonnement (KB art. 32)
§1. De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene
periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te
oefenen:
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
§2. De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van
de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen
van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn
standplaats terug.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voortvloeien.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als
losse plaats.
Art. 186. Afstand van het abonnement (KB art. 32)
§1. De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement
- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30
dagen;
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste
30 dagen;
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van
redenen vermeld in artikel 185. van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg
nodig.
- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.
§2. De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit
uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het
abonnement waarvan hij de houder was.
§3. De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement
worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:
- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs,
- overhandiging tegen ontvangstbewijs,
- op fax of e-mail tegen ontvangstbewijs.
Art. 187. Schorsing en opzegging van abonnement (KB art. 32 laatste lid)
§1. Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of
ingetrokken worden in volgende gevallen:
1.
2.
3.
4.

bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding,
de toegekende standplaats niet effectief wordt ingenomen,
de toegekende standplaats wordt geweigerd,
bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider
vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen,
5. bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan
voorwaarden bepaald in artikel 191. van onderhavig gemeentelijk reglement,
6. wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn
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abonnement,
7. betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen de goede gang van zaken blijft
storen en tegen het marktreglement in blijft handelen,
8. wanneer betrokkene niet langer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen
van ambulante activiteiten.
§2. De schorsing of opzegging gebeurt zonder enig recht op schadevergoeding noch
terugbetaling van het plaatsrecht.
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs of op een fax of e-mail tegen ontvangstbewijs.
Art. 188. Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 §2)
§1. Definitief opheffen van de standplaats
Wanneer (een deel van) de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een
termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van
één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante
standplaats per abonnement (cfr. artikel 182 §3). In geval van overmacht geldt een
opzeg met onmiddellijke ingang.
§2. Tijdelijk of definitief verplaatsen of opschorten van een vaste plaats
Het college van burgemeester en schepenen beslist of enkele of alle
abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats tijdelijk verliezen zonder enig recht
op schadevergoeding door:
- verlies van de plaats door werken aan openbare of privé-gebouwen, werken van
openbaar nut, jaarlijkse kermis.
In deze gevallen zal de gemeente een andere standplaats beschikbaar stellen.
Het
college
van
burgemeester
en
schepenen
beslist
of
enkele
abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats definitief verliezen door wijzigingen
in de verkeerscirculatie, aanleg van nuts- of groenvoorzieningen, renovatie van het
openbaar domein.
In deze gevallen krijgen de betrokkenen een voorlopige standplaats toegewezen en
hebben zij voorrang op de chronologische wachtlijst voor een betere vaste
standplaats.
De schorsing of opzegging gebeurt zonder enig recht op schadevergoeding noch
terugbetaling van het plaatsrecht.
Voor dringende aangelegenheden kan de burgmeester of zijn afgevaardigde steeds,
wegens redenen van algemeen belang, de toegewezen vaste standplaats(en)
tijdelijk of definitief ontnemen of de markthandelaar verplichten een andere
standplaats(en) in te nemen zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding
ontstaat.
Art. 189. 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 slechts gedurende een periode van
het jaar verkocht worden.
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde
activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit.
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden
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als losse standplaatsen.
Art. 190. Inname standplaatsen (KB art. 26)
§1. De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
a) 1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen
houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen;
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”;
b) 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;
c) 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;
d) 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 wie de standplaats
werd toegewezen of onderverhuurd;
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 c);
f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader
van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen
een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie.
Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze
verantwoordelijke.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelating om deze
personen verkopen op de markt te laten realiseren.
De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen
of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of
in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon
aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.
§2. Bezetting van de standplaats
1. De markthandelaar met vaste standplaats(en) is verplicht deze elke marktdag te
bezetten, tenzij hij voorafgaandelijk, namelijk 24 uur vóór de aanvang van de markt,
door de burgemeester of zijn afgevaardigde van deze verplichting werd ontheven om
een door hem opgegeven geldige reden. In geval van een onvoorzienbaar belet op
het laatste ogenblik dient de markthandelaar in ieder geval binnen de kortst mogelijke
tijd de reden van zijn afwezigheid te melden aan de marktleider.
2. De standplaats(en) kunnen de in gebreke zijnde markthandelaars bij het einde van de
abonnementsperiode ontnomen worden en kunnen tijdens de abonnementsperiode
zelf als vrije standplaats in gebruik worden genomen ingevolge toelating van de
burgemeester of zijn afgevaardigde.
3. Indien de markthandelaar gedurende vier opeenvolgende marktdagen afwezig is
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zonder wettige reden of voorafgaande verwittiging aan de burgemeester of zijn
afgevaardigde, verliest hij iedere aanspraak op zijn vroegere standplaats.
§3. Standplaatsen voor demonstreerders/standwerkers
Op de standplaats(en) voorbehouden voor de demonstreerders/standwerkers mogen
deze laatsten slechts de op hun leurkaart vermelde artikelen verkopen.
De aan demonstreerders/standwerkers toegewezen standplaats(en) worden zodanig
aangeduid dat de doorgangen voor het publiek te allen tijde open blijven;
§4. Toegelaten plaatsen voor bepaalde producten
De burgemeester of zijn afgevaardigde bepaalt het aantal toegelaten plaatsen voor de
verkoop van onder meer verse vis, belegde broodjes, gebak, frieten, fonoplaten,
cassettes en C.D.'s, namaakjuwelen en 'petfood-artikelen' alsmede de juiste ligging
ervan.
Eveneens kunnen de plaatsen voor de verkoop van andere waren of goederen worden
beperkt.
De beperkingen en specialisaties worden vastgelegd volgens het huidig marktplan.
De gemeenteraad vertrouwt het bepalen van de standplaatsen en de wijzigingen aan het
plan van de standplaatsen toe aan het college van burgemeester en schepenen.
De beslissingen en wijzigingen die het college inzake het marktplan neemt, kunnen door
iedere betrokkene tijdens de diensturen geraadpleegd worden.
§5. Verkoop buiten de markt
Koopwaren die bestemd zijn om op de markt te worden verkocht mogen tijdens het
vervoer naar en van de markt niet elders te koop aangeboden of verkocht worden.
§6. Aanvangsuur- opstelling van de marktkramen
1. Behoudens in uitzonderlijke omstandigheden en mits toestemming van de
burgemeester of zijn afgevaardigde mag de markthandelaar slechts anderhalf uur
voor het openingsuur van de markt het marktterrein betreden. Hij moet de
standplaats(en) onmiddellijk innemen. Luifels mogen slechts een half uur voor de
aanvang van de markt geopend worden. buiten de openingsuren van de markt mag
niets aangekocht of verkocht worden. Hij die zijn koopwaar niet heeft afgeladen op
het openingsuur mag deze, alvorens zulks volledig is gebeurd, niet verkopen.
2. De vaste standplaatsen moeten bezet zijn om 8 uur.
Losse standplaatsen worden bedeeld vanaf het uur dat de vaste standplaatsen
moeten ingenomen zijn.
§7. Aanwezigheid van vervoermiddelen op de markt
Elk vervoermiddel waarvan geen gebruik wordt gemaakt specifiek om te verkopen mag
niet langer op het marktterrein aanwezig zijn dan de tijd nodig voor het laden en lossen
en dient op het aanvangsuur verwijderd te zijn uit het marktterrein.
§8. Omvang van de marktkramen
De markthandelaar dient zijn koopwaar en materiaal binnen de grenzen van de
toegewezen standplaats(en) op te stellen. De uitsprong van het tentdak mag niet meer
dan één meter bedragen en geen hinder veroorzaken voor het publiek.
De uitklapbare panelen van de verkoopwagens die meer dan 1 meter uitsprong maken
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moeten ten allen tijde onmiddellijk kunnen gesloten worden. De zijbekleding van het aan
de kramen toegelaten tentdak moet in doorschijnend plastiek en mag maximum 1 meter
bedragen.
§9. Gezagsverhouding
De markthandelaar moet zich gedragen naar de onderrichtingen van de burgemeester of
zijn afgevaardigde. Hij dient zich tegenover het publiek en de afgevaardigden van de
gemeente correct te gedragen.
De burgemeester of zijn afgevaardigde houdt toezicht op het innemen van de
standplaatsen en wijst de niet ingenomen plaatsen als losse standplaatsen toe.
§10. Prijsaanduidingen en reclame
De prijzen van de koopwaar moeten worden aangeduid overeenkomstig de voorschriften
bepaald in de Belgische wetten en besluiten.
Hoofdstuk II, afdeling 3, van de wet handelspraktijken in verband met de taalvereisten
dient nageleefd te worden.
Deze taalvereisten verplichten de taal te gebruiken van het taalgebied waar een product
of een dienst te koop wordt aangeboden.
§11. Verwarmings-, koel- en/of verlichtingsinstallaties
De gemeente stelt kosteloos elektriciteit ter beschikking voor huishoudelijk gebruik.
Het vermogen van de gebruikte installaties mag niet zwaarder zijn dan de aanwezige
zekeringen.
Het is verboden om gebruik te maken van verwarmings-, koel- en/of
verlichtingsinstallaties die niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
De gebruikers van verwarmings-, koel- en/of verlichtingsinstallaties dienen:
- te beschikken over een positief verslag van keuring. Dit verslag moet opgesteld zijn
door een erkend keuringsorganisme en mag niet ouder zijn dan 2 jaar.
- een verzekering aan te gaan voor eventuele schade ten opzichte van derden.
Het bewijs van verzekering dient jaarlijks voorgelegd te worden.
§12. Geluidsinstallatie
De markthandelaar dient zijn waren aan te prijzen en te verkopen van achter zijn kraam.
Het gebruik van een geluidsinstallatie is verboden. Enkel de verkopers van fonoplaten,
C.D.'s en dergelijke mogen zich van een geluidsinstallatie bedienen op voorwaarde dat
de geluidssterkte niet meer dan 75 dB bedraagt, gemeten 1 meter vóór het kraam.
Bij overtreding kan de burgemeester of zijn afgevaardigde het recht op een vaste
standplaats schorsen of intrekken.
§13. Elektriciteitsopwekking
De geluidssterkte van motoren gebruikt voor het opwekken van elektriciteit mag niet meer
dan 75 dB bedragen, gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbron.
Bij overtreding kan de burgemeester of zijn afgevaardigde het recht op een vaste
standplaats schorsen of intrekken.
§14. Steekpenningen
De markthandelaar mag geen enkele vergoeding aanbieden, geven of aanvaarden voor
het ruilen of tijdelijk innemen van vrijgekomen standplaats(en).
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§15. Verkeer op de markt
Het is aan éénieder verboden om zich op de markt te begeven met een motorrijwiel of
een motorvoertuig. Het is verboden te fietsen op de markt.
§16. Afval - reinheid van de marktplaats
De markthandelaars zorgen ervoor dat hun standplaats opgeruimd en in een perfecte
staat van reinheid en netheid achtergelaten wordt. Zij staan daartoe zelf in voor de
verwijdering van alle afval, inclusief het verpakkingsmateriaal.
De marktkramen moeten derwijze zijn ingericht en uitgebaat dat er geen vloeistoffen op
de grond lopen.
Markthandelaars die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de onmiddellijke
omgeving verbruikt te worden zijn verplicht een voldoende groot recipiënt ter beschikking
te stellen om het mogelijke afval in te werpen.
§17. Ontruimen van de standplaats
Behoudens toestemming vanwege de burgemeester of zijn afgevaardigde dient de
markthandelaar zijn standplaats uit te baten tot het sluitingsuur en mag hij slechts vanaf
dat uur zijn kraam of wagen verplaatsen. Bij overtreding kan de burgemeester of zijn
afgevaardigde het recht op een vaste standplaats schorsen of intrekken.
Alle kramen, voertuigen, koopwaren, afval en alle andere voorwerpen moeten van het
marktterrein verwijderd zijn uiterlijk anderhalf uur na sluiting, namelijk uiterlijk om 14 uur.
§18. Handel door aanpalende handelaars
Mits schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de burgemeester of zijn
afgevaardigde is het aan de uitbaters van een handelszaak gelegen aan een marktterrein
toegelaten om tijdens de markturen koopwaren op het voetpad en/of de autovrije zone
vóór hun winkel uit te stallen en te verkopen, voor zover deze plaatsen tijdens de markt
niet tot het marktplan behoren. Indien deze standplaatsen wel tot het marktplan behoren,
moet bij de toewijzing ervan, het reglement gebaseerd op de wettelijke voorziene
modaliteiten gerespecteerd worden.
Zij dienen daartoe aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- in regel zijn met de reglementen op de belasting voor het uitstallen van voorwerpen op
de openbare weg;
- geen andere koopwaar uitstallen dan diegene die zij normaal in hun handelszaak
verkopen;
- de toelating noch gratis noch tegen betaling aan derden afstaan;
- door de uitstalling van hun koopwaar de toegang van de hulpdiensten tot de markt niet
onmogelijk maken en zich desbetreffende steeds gedragen naar de richtlijnen van de
marktleider.
§19. Uitbating drankgelegenheden
Mits schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde is
het aan de uitbaters van een herberg gelegen aan een marktterrein toegelaten om tijdens
de markturen tafels en stoelen op het voetpad vóór hun herberg te plaatsen, voor zover
deze plaatsen tijdens de markt niet tot het marktplan behoren. Indien deze standplaatsen
wel tot het marktplan behoren, moet bij de toewijzing ervan, het reglement gebaseerd op
de wettelijke voorziene modaliteiten gerespecteerd worden.
Zij dienen daartoe aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- in regel zijn met de belasting op het plaatsen van tafels en stoelen op de openbare weg;
- geen hinder veroorzaken voor markthandelaars of bezoekers van de markt;
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- het in gebruik genomen gedeelte van het voetpad en/of van de autovrije zone voor
eigen rekening benutten;
- de voorziene doorgang voor de hulpdiensten steeds vrij te houden.
§20. Gebruik van de marktplaats
Het is ten strengste verboden om pinnen of andere voorwerpen in de grond te slaan.
Voor het vastmaken van de kramen en dekzeilen moeten gewichten of andere methodes
worden gebruikt. Het is ten strengste verboden om de grondbedekking van de
marktplaats op enigerlei wijze te beschadigen of op welke wijze ook er enig merkteken op
aan te brengen. De markthandelaar zal aansprakelijk gesteld worden voor de door hem
aangebrachte schade die op zijn kosten zal worden hersteld.
Art. 191. Overdracht standplaats (KB art. 35)
§1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende
voorwaarden:
- wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk
persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon zijn ambulante activiteiten
stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als
bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
- en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van
ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op
elke overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient
aangevraagd te worden per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en
schepenen. In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van
specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van
ambulante activiteiten te beschikken).
- de onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2 (twee)
standplaatsen beschikken (cfr. art. 179.)
§2. In afwijking van §1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
• echtgenoten bij feitelijke scheiding,
• echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en bij scheiding van goederen,
• echtgenoten bij echtscheiding,
• wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning.
Op voorwaarde dat:
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van
de in dit artikel vermelde toestand.
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in dit artikel §1. 2de en 3de
voorwaarden.
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de
overlater. In geval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend
vernieuwd.
Art. 192. 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:
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- rechtstreeks aan een andere standwerker;
- via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie open staat.
Deze standwerkers moeten het Nederlands voldoende machtig zijn om de klanten te
woord te staan in die taal.
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van 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 abonnementprijs
voor de duur van de onderverhuring.
Art. 193. Kennisname van het marktreglement
Een afschrift van het marktreglement wordt overhandigd aan elke markthandelaar. Bij de
betaling van het marktrecht wordt de markthandelaar beschouwd als zijnde op de hoogte
van dit reglement en dit in al zijn bepalingen te aanvaarden.
Door het bezetten van een standplaats op de markten, verklaren de markthandelaars
zich te onderwerpen aan al de voorschriften van het huidig reglement en de hierop
betrekking hebbende retributies.
Art. 194. Betaling van de retributies
De houders van een standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen
overeenkomstig de modaliteiten van de desbetreffende retributieverordening. De
betalingen geschieden in principe door storting in de gemeentekas.
Wanneer de bijdrage voor het innemen van een standplaats op de markt van hand tot
hand wordt betaald aan de afgevaardigde van de gemeente wordt er steeds een
ontvangstbewijs afgegeven.
Art. 195. De marktleider
De marktleider wordt aangesteld door het college van burgemeester en schepenen en
handelt dan ook in naam van het college.
Art. 196. Verwijdering van de markt
Afgezien van en onverminderd de opsporing en vaststelling van de overtredingen die
onder de specifieke bevoegdheid van de ambtenaren van de Dienst Controle en
Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vallen en de wettelijk
voorziene strafbepalingen van toepassing op deze overtredingen, zullen de overtreders
van dit reglement door het gemeentebestuur van de markt verwijderd worden, zonder
enig recht op schadevergoeding noch terugbetaling van het plaatsrecht.
Art. 197. Politiereglementen
Alle politiereglementen en -maatregelen betreffende de goede orde blijven gedurende de
markturen op de marktplaatsen van kracht.
Art. 198. Sancties
Overtredingen op dit reglement kunnen naast de algemene strafmaatregelen zoals
voorzien in dit algemeen politiereglement aanleiding geven tot ontzegging van de markt.
Art. 199. Uitvoering van het reglement
Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit reglement
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belast, alsmede met het beoordelen en beslechten van eventuele niet voorziene of
spoedeisende gevallen en/of de misbruiken die zouden worden vastgesteld.

Brandpreventie markten
Art. 200. ALGEMEEN MARKTEN
§1. Doel
Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een markt
moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten
verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.
§2. Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een markt in open lucht wordt
georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.
§3. Terminologie
Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen
moeten voldoen.
Onder een marktkraam wordt verstaan: alle verkooppunten en verkoopstanden in haar
breedste betekenis.
§4. Reactie bij brand van de materialen
Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen
moeten voldoen.
Art. 201. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN MARKTEN
In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een markt, zal de inrichter, via de
burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.
De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken
waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:
- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen benaderd worden tot op een afstand van 60
meter of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen
met een grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te
blijven via de openbare weg.
De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 meter vrij te
blijven, dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 meter.
Art. 202. OPSTELLING VAN DE MARKTKRAMEN
§1. Geen enkel marktkraam mag zich verder bevinden dan 60 meter van een plaats waar
de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
§2. De rijen die gevormd worden door de marktkramen dienen minstens om de 30 meter
voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 meter.
§3. Tussen de gebouwen en de achterkant van de marktkramen dient steeds een
doorgang met een minimum breedte van 1 meter vrij te blijven.
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§4. Het is verboden om marktkramen te stationeren boven ondergrondse hydranten of op
een afstand van minder dan 1 meter van bovengrondse en ondergrondse hydranten.
§5. Marktkramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar
zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere hamburgeren hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands, enz.
Art. 203. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN MARKTEN
§1. Alle marktkramen met een kook-, bak- of braadtoestel, en/of van een
verwarmingstoestel, moeten in het bezit zijn van een blustoestel met een capaciteit van
minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk
bereikbare plaats opgehangen te worden.
§2. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op
een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag
niet in de directe omgeving van de vuren opgehangen te worden.
§3. In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen
eisen.
Art. 204. BRANDSTOFFEN MARKTEN
§1. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen
op een veilige manier opgesteld te worden, zodanig dat ze o.a. tegen omvallen
beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren.
§2.Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de
regels van goed vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting.
§3. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de
verwarmingstoestellen, worden slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding
van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen
toegestaan.
§4. Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn verboden.
Art. 205. ELEKTRISCHE INSTALLATIES MARKTEN
§1. De inrichter van de markt zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden
waarop de standhouders kunnen aansluiten.
§2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende
reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap.
§3. De marktkramen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, dienen over een
positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet
zijn opgesteld door een extern organisme zoals aangeduid in artikel 275 van het AREI en
artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden.
Art. 206. SLOTBEPALINGEN MARKTEN
Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de markt of van de opstelling van de
marktkramen onderling dient, via de burgemeester, het advies van de bevoegde
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brandweerdienst gevraagd te worden.

Afdeling 2. Organisatie van ambulante activiteiten op het
openbaar domein buiten de openbare markten
Niet vooraf bepaalde plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag
plaatsvinden.
Art. 207. 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.
Art. 208. Voorafgaande machtiging
§1. Aanvraag machtiging (KB art. 43)
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 207. moet voldaan zijn aan de
voorwaarden vermeld in afdeling 1 – organisatie van ambulante activiteiten op de
openbare markten, artikel 179. en dient men te beschikken over een machtiging.
Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit
aangevraagd te worden bij de gemeente:
Gemeentebestuur Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart.
De aanvraag dient op straffe van nietigheid te worden opgesteld in de Nederlandse taal.
§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 aanvrager is het Nederlands niet voldoende machtig om de klanten te woord te
staan in die taal.
De gemeente zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve
beslissing aan de aanvrager en tevens verwijzen naar rechtsmiddelen inzake beroep.
Art. 209. Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cfr. supra Afdeling 1
artikel 179.) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cfr. supra Afdeling
1 artikel 190.) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
Art. 210. Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2)
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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.
Art. 211. Toewijzingsregels per abonnement
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cfr. supra), de voorrang voor
standwerkers uitgezonderd. Voorwaarden inzake melding van vacature (cfr. Afdeling 1
artikel 182 §1. van dit reglement) gelden niet.
Art. 212. Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten (KB art. 21)
§1. 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 activiteit aan het kraam of het voertuig
uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden
wanneer dezen alleen werken.
§2. 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).

Afdeling 3.
Art. 213. Bevoegdheid marktleider / afgevaardigde (KB art. 44)
De marktleider of afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen is
bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een
ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren.
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