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GEMEENTELIJK REGLEMENT JAARMARKT 
Goedgekeurd in gemeenteraad van 22 juni 2021 

 

AFDELING 1 : Definitie en toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
Onderhavig reglement is gebaseerd op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare markten gewijzigd door de wetten van 4 juli 2005 en 20 juli 2006, het KB van 24 september 2006 
betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten en de vigerende decreten. 
 
Dit reglement beoogt een vast kader en duidelijke regels te bieden voor deze gelegenheidsmarkt, zodat deze op een correcte 
wijze kan georganiseerd worden en vervolgens vlot verloopt. 
 
Artikel 2  
Onder gelegenheidsmarkt wordt verstaan: 
De verkoopmanifestatie op het openbaar domein van de gemeente, andere dan de openbare markten, georganiseerd ter 
bevordering van de lokale handel en ter bevordering van het leven in de gemeente. 
Zij kunnen worden georganiseerd naar aanleiding van allerlei gelegenheden en/of feesten en dit onder verschillende 
benamingen (jaarmarkten, braderijen, …). 
 
Deze verkoopmanifestatie, georganiseerd door of voorafgaand toegelaten door de gemeente, zijn naast onderhavig reglement, 
ook nog onderworpen aan de specifieke regelgeving die van toepassing is op elke manifestatie afzonderlijk en die voorzien zijn 
in hoofdstuk III art. 9 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten. 
Voor de gewone markt blijft het marktreglement van toepassing. 

AFDELING 2 : Gegevens jaarmarkt 
 
Artikel 3  
 
De jaarmarkt gaat door: 
 
Locatie:  August Van Landeghemstraat, August Van Landeghemplein, Kerkstraat, (dit behoudens het kermisplan van de  

jaarmarktkermis en plaatsen waar verschillende prijskampen ingericht voor vee die zullen plaatsvinden, aangeduid 
door de Burgemeester of zijn afgevaardigde). 

Dag:  de laatste maandag van oktober  
Uur: 8u tot 13u  

oprijden ten vroegste vanaf 6u ’s morgens op de dag van de jaarmarkt. 
De aangevraagde plaatsen blijven voorbehouden tot 8u. Tussen 8u - 13u is het niet toegestaan zich met een wagen 
op het marktgebied te bewegen. De standen worden na afloop van de markt zo snel mogelijk opgeruimd en het 
jaarmarkparcours dient uiterlijk tegen 14u verlaten te worden. 

 
De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om elk jaar de plaats, datum en 
tijdstip van de jaarmarkt vast te leggen en eveneens het plan van de jaarmarkt met het aantal beschikbare standplaatsen, het 
type en de afmetingen ervan. Bijkomend krijgt het college van burgemeester en schepenen ook de bevoegdheid om de 
modaliteiten voor het gebruik van cateringmateriaal te bepalen. 

AFDELING 3 : Identificatie, inschrijving en betalingsmodaliteiten 
 
Artikel 4 
Tijdens deze gelegenheidsmarkt identificeren de professionele verkopers zich door middel van het uithangbord met de 
ondernemingsgegevens. Verenigingen en instellingen identificeren zich door middel van een gelijkaardig uithangbord met 
vermelding van de benaming en het adres van hun zetel. Deze uithangborden worden op een zichtbare wijze op de standplaats 
aangebracht. 
 
Artikel 5 
De verplichting zich te identificeren met een uithangbord is niet van toepassing voor handelaars die verkopen voor hun winkel. 
 
Artikel 6 
De deelnemers dienen zich in te schrijven vóór de laatste maandag van september. 
 
De inschrijving gebeurt door middel van het daartoe voorziene formulier bij de marktverantwoordelijke(n) van de jaarmarkt via 
www.willebroek.be of p.a. Organisatie Willebroek, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek. 
Enkel volledig en juist ingevulde inschrijvingsformulieren worden aanvaard. 
Laattijdige inschrijvingen worden niet aangenomen. 
 

http://www.willebroek.be/
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Artikel 7 
Een afschrift van het jaarmarktreglement wordt overhandigd aan elke standhouder. Door inschrijving verklaart de standhouder 
zich te onderwerpen aan al de voorschriften van het huidige reglement en verbindt er zich ertoe dit strikt na te leven. 

AFDELING 4: Organisatie en verloop 
 
Artikel 8  
De organisatie van de jaarmarkt is in handen van de marktverantwoordelijke(n). 
De marktverantwoordelijke(n) maakt het marktplan op, wijst de standplaatsen toe, bewaakt het goede verloop van de jaarmarkt 
en kan ingrijpen bij het niet naleven van het reglement. 
 
Artikel 9  
De marktverantwoordelijke(n) maakt vooraf het marktplan op met het oog op een grote variëteit aan kramen/standhouders en 
wijst op basis hiervan plaatsen toe. 
 
Artikel 10  
De handelaar die zich inschrijft voor een standplaats die voor zijn handelszaak ligt (dit behoudens het kermisplan van de  
Jaarmarktkermis), krijgt voorrang op andere deelnemers aan de markt. Deze handelaar is verplicht de standplaats met een 
stand in te nemen. 
 
Artikel 11 
Elke marktkramer dient zich te beperken tot de verkoop van de artikelen/artikelgroep zoals vermeld op het 
inschrijvingsformulier. Niet ingeschreven (neven)artikelen mogen niet verkocht worden op straffe van intrekking van de 
deelname en verwijdering van de markt. 
 
Artikel 12 
De marktverantwoordelijke(n) kan steeds arbitrair, toegekende standplaatsen wijzigen, opschorten of afschaffen. 
Iedereen moet zich tevreden stellen met de aangewezen standplaats. Het is de verkopers verboden zich onderling of tegenover 
het publiek of Organisatie Willebroek op hinderlijke of onbehoorlijke wijze te gedragen. 
 
Artikel 13 
De standhouder dient zich onvoorwaardelijk te houden aan de hem door de marktverantwoordelijke(n) toegewezen standplaats. 
 
Artikel 14 
Onderverhuur van standplaatsen is niet toegestaan. 
Het is eveneens verboden een vergoeding aan te bieden, te geven of te aanvaarden voor het ruilen of innemen van 
standplaatsen. 
 
Artikel 15 
De retributie voor het gebruik van het openbaar domein en voor het gebruik van elektriciteit gedurende de jaarmarkt wordt 
vastgelegd op: 

- Dagprijs standplaats: €1,25 per strekkende meter met een minimum van 4m; 
- Verbruik elektriciteit: €2,50 per dag. 

 
Standen met een niet-commercieel doeleinde dienen het verschuldigde standgeld niet te betalen voor de jaarmarkt. 
 
Artikel 16 
Het verschuldigde deelnamebedrag wordt na de definitieve toekenning van het standnummer (het gemeentebestuur stelt u 
hiervan in kennis) gefactureerd. De factuur met bijhorende overschrijvingsopdracht moet betaald worden voor de manifestatie. 
 
Artikel 17 
De retributie, zoals bepaald in artikel 15, wordt  vooraf via factuur betaald. Bij gebreke van betaling kan de standplaats niet 
ingenomen worden 

 
Artikel 18 
Wanneer een marktkramer, bij inbreuk van onderhavig reglement verwijderd wordt of wanneer hij afwezig blijft, zal het 
deelnamegeld in geen geval, noch geheel, noch gedeeltelijk, terugbetaald worden. 
 
Artikel 19 
Het oprijden en opstellen van de standen kan vanaf 6u ’s morgens op de dag van de jaarmarkt. Eerder uw standplaats innemen 
en/of starten met de opbouw van uw stand is niet toegestaan. Standhouders/marktkramers die hun standplaats innemen voor 
dit tijdstip kunnen op politiebevel verwijderd worden. Deze verwijdering gebeurt steeds op de kosten en risico van de 
overtredende standhouder/marktkramer, zonder enige aansprakelijkheid van marktverantwoordelijke. 
 
Artikel 20 
Er mogen geen wagens achter of naast de kramen geparkeerd worden, met uitzondering van de wagens die als kraam zelf 
worden gebruikt.  Dus ook wagens, waarin zich voorraad bevindt, moeten buiten het jaarmarktterrein worden gestald. 
 
Artikel 21 
De marktkramer gaat niet met waren rond of plaatst zich niet midden op de rijweg/marktgang. 
 
Artikel 22 
Om veiligheidsredenen verzwaren de standhouders hun tenten voldoende zodat deze stabiel blijven staan bij eventuele slechte 
weeromstandigheden. 
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Artikel 23 
De doorgangen zoals opgelegd conform het veiligheidsplan, dienen gerespecteerd te worden voor de veiligheidsdiensten. 
Over de volledige omloop dient een vrije doorgang tussen de standen van 4m gewaarborgd te worden om de doorgang van de 
grotere voertuigen van de hulpdiensten te vrijwaren. 
 
Artikel 24  
Bij het gebruik van kooktoestellen (bak- en braadtoestel, frituurpan, barbecue, waterkoker, grill, spit of gelijkwaardig), 
verwarmingstoestellen, stroomagregraat, koelmachine of gelijkaardige installatie en haar brandstofvoorraad: 
dient er voldaan te worden aan de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften. 
 
Alle in dit punt voornoemde toestellen en hun brandstofvoorraad moeten zodanig opgesteld worden dat het niet omgestoten kan 
worden; 
- minstens 120cm van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat 

brandgevaar wordt voorkomen; 
- uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap; 
- heeft een energietoevoer die gemakkelijk bereikbaar is en manueel afsluitbaar of afkoppelbaar is; 
- verwarmings- of kookelementen moeten fysisch afgescheiden zijn t.o.v. publiek of zodanig zijn opgesteld dat er een 

veiligheidsperimeter van 1,5m tussen toestel en publiek is; 
- er dient naar gestreefd te worden dat de bak- en braadkramen opgesteld worden op de meest toegankelijke plaatsen voor 

de brandweer; 
- elke frituurpan en elk bak- en braadtoestel moet voorzien zijn van een metalen deksel of er moet een voldoende groot 

branddeken, conform EN 1869,  aanwezig zijn; 
- een frituurpan moet uitgerust zijn met een stopthermostaat; 
- verwarmingstoestellen en/ of andere technische installaties, waarbij de verbrandingsgassen in een gesloten ruimte worden 

geblazen zijn verboden. 
 
Op elke stand met in dit punt voornoemde toestellen moet een niet vervallen schuim- of poederblusapparaat met een minimum 
inhoud van 6kg ABC-poeder of gelijkwaardig (=zelfde bluseenheid) aanwezig zijn.  
Wanneer een gasfles op een stand aanwezig is, dient deze gasfles vastgemaakt te worden zodat zij niet kan omvallen. 
Bij overtreding van deze voornoemde regels zal de politie de stand onmiddellijk sluiten. De standhouder in kwestie dient aan het 
sluitingsbevel van de politie onmiddellijk en op eerste verzoek gevolg te geven, op straffe van ambtshalve verwijdering op risico 
en kosten van de overtreder. 
 
Artikel 25: 
Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan alle van overheidswege geldende brandveiligheidsvoorschriften en aanwijzingen 
van de brandweer. Dit kan te allen tijde gecontroleerd worden door de bevoegde instanties. 
 
Artikel 26 
Alle elektrische toestellen en verlengkabels moeten een CE-keurmerk hebben. Verlengkabels hebben een minimale sectie 
2,5mm2 . 
Elektriciteitskabels dienen afgeplakt te worden op de grond. 
 
Artikel 27 
Stanhouders moeten steeds de bereikbaarheid van hydranten en gasafsluiters garanderen. 
 
Artikel 28 
Standhouders moeten alle veiligheidsmaatregelen nemen die nodig zijn om ongevallen te voorkomen. Het gemeentebestuur is 
niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade die aan inrichtingen en/of derden berokkend worden door de kramen, 
marktwagens, de marktkramers of hun personeel, zowel binnen de inrichting als op de openbare weg. 
 
Artikel 29 
Standhouders met voeding voor consumptie ter plaatse, zijn verplicht een afvalbak/ vuilzak met staander te plaatsen aan hun 
kraam. 
 
Artikel 30 
In overeenstemming met de Vlaamse vigerende wetgeving omtrent het gebruik van cateringmateriaal op publieke evenementen 
is het verboden om dranken te serveren in wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen zoals blikjes, drankkartons, 
petflesjes en niet-herbruikbare glazen flessen. 
 
Deelnemers zijn verplicht alle richtlijnen van het gemeentebestuur omtrent duurzaamheid/ afvalverwerking op te volgen. 
 
Artikel 31 
Standhouders mogen geen gratis plastic zakjes ter beschikking stellen voor hun klanten. Indien klanten een plastic zak wensen 
dienen zij hiervoor te betalen. Dit bedrag dient zichtbaar gemaakt te worden aan het kraam/ de standplaats. Indien de kost van 
het zakje in de prijs van de gekochte goederen is inbegrepen, dient dit uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden op een wijze die 
voor iedereen duidelijk is (via uithangbord). 
 
Artikel 32 
De kramen of marktwagens moeten zo ingericht zijn dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en onwelriekende vloeistoffen 
afdruipen. Indien zulks onvermijdelijk is, moeten de vloeistoffen in waterdichte emmers of kuipen worden opgevangen. 
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Artikel 33 
Elke deelnemer neemt de gepaste maatregelen om de hem/ haar toegewezen standplaats en nabije omgeving zuiver achter te 
laten. De standhouders staan persoonlijk in voor het opruimen en proper maken van  hun standplaats en de helft van de 
aanpalende doorgangen. Men dient alle afval, verpakkingsmateriaal en andere voorwerpen mee te nemen. Dit dient te 
gebeuren alvorens de standplaats te verlaten. Men moet de standplaats opleveren zoals men heeft aangetroffen. De 
standhouder mag  de standplaats/ openbaar domein evenmin beschadigen. 
 
Artikel 34 
De standhouder dient zich ook steeds aan de geldende hogere wetgevingen te houden (o.a. volksgezondheid, …. ) 
 
 
Artikel 35 
Bij niet opvolging van aanwijzingen door de marktverantwoordelijke(n) en/of veiligheidsdiensten kan de 
marktverantwoordelijke(n) overeenkomstige maatregelen treffen op kosten van de deelnemer 
 
Artikel 36 
Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met bovenstaand reglement. 
Inbreuk hierop kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van de jaarmarkt en/of uitsluiting tot deelname in de toekomst. De 
verwijdering gebeurt op kosten en risico van de overtreder, zonder enige aansprakelijkheid van de Organisatie Willebroek of 
marktverantwoordelijke(n). Deze beslissing kan echter enkel genomen worden door de marktverantwoordelijke(n). 
 
De organisatie Willebroek of de marktverantwoordelijke(n) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen 
en niet naleven van de geldende reglementeringen door standhouders. 
 
Artikel 37 
De politieverordening blijft gedurende de jaarmarkt van kracht. 
 
Artikel 38 
Er kunnen, op basis van de politieverordening, administratieve sancties uitgeschreven worden voor het niet nakomen van deze 
verordening en de afvalrichtlijnen. 

 


