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Deel 1. Deel 1: Algemene bepalingen
Artikel 1. Wetgeving
De ambulante handelaar dient zich steeds aan de geldende hogere wetgevingen te houden.

Artikel 2. Definities
Voor de toepassing van dit reglement word verstaan onder:
- Standhouder of marktkramer: uitbater van een afgebakende plaats op de markt (standplaats).
- Standplaats: afgebakende plaats op de markt.
- Abonnementhouder of vaste marktkramer: marktkramer die toelating heeft van de gemeente om op de openbare markt een vaste standplaats in te nemen op de marktdag en tussen
de markturen. Hij/zij heeft een abonnement op een standplaats.
- Losse marktkramer: marktkramer die op eigen risico komt en de mogelijkheid heeft om na
de loting een (losse)standplaats in te nemen voor de duur van de markt (die dag).
- Standwerker: een ambulante handelaar waarvan de activiteit uitsluitend bestaat uit het te
koop aanbieden op wisselende markten van een al dan niet wisselend product, waarvan hij de
kwaliteit prijst en de gebruikswijze uitlegt door middel van een betoog en/ of demonstratie met
de bedoeling deze beter bekend te maken aan het publiek en aldus de verkoop ervan te bevorderen.
- Seizoensgebonden activiteit: activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die
wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht kunnen worden.
- Pop-up marktkramer: een marktkramer die gedurende enkele opeenvolgende weken een
losse standplaats bij voorinschrijving heeft bekomen.
- Luifel: uitbouw, overkapping aan het marktkraam of de marktwagen (meestal aan de voorgevel).
- FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Artikel 3. Gegevens van de openbare markt (wet art. 8 §2)
§1 De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markt in:
PLAATS: Willebroek
August Van Landeghemstraat;
Louis De Naeyerplein;
Stationsstraat;
Kloosterstraat.
DAG: woensdag behalve op de dagen vooraf bepaald door het College Van Burgemeester en
Schepenen, telkens voor de start van een nieuw marktjaar (in januari).
UUR: 08u00 tot 12u30
Oprijden ten vroegste vanaf 06u00
Afrijden vanaf 12u30 tot uiterlijk 13u30
SPECIALISATIE: gemengde wekelijkse markt
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage
§2 Elke standplaats wordt gekenmerkt door een nummeraanduiding.
§3 alle standplaatsen op het openbaar domein behoren toe aan de gemeente. De markthandelaars mogen het openbaar domein gebruiken tijdens de marktdag volgens de bepalingen in
onderhavig reglement, maar kunnen hier verder geen rechten op uitoefenen.
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§4 De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om de
markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik (categorie, specialiteit) bepalen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist bij speciale gelegenheden (o.a.: wettelijke
feestdagen en evenementen) op welke dagen de markten al dan niet gehouden worden. Wanneer bijzondere omstandigheden het vereisen kan het college een markt geheel of gedeeltelijk
verplaatsen, verbieden en/of de aanvangs- en sluitingsuren wijzigen.
§5 De Nieuwstraat kan occasioneel en enkel op initiatief van het gemeentebestuur worden ingericht als marktterrein op momenten waarbij een gedeelte van het officiële marktterrein niet kan
gebruikt worden, zodoende alle markthandelaars een weliswaar voorlopige alternatieve marktplaats te kunnen aanbieden.
§6 De jaarmarkt, braderie kanaalfeesten en andere verkoopmanifestaties die niet onder openbare markten in dit reglement werden opgenomen en die onder verschillende benamingen
(feestmarkten, beurzen, braderieën, ….) georganiseerd worden in de gemeente, worden beschouwd als manifestaties ter bevordering van de lokale handel of het lokale gemeenschapsleven.
Deze verkoopmanifestaties, georganiseerd door of voorafgaand toegelaten door de gemeente,
zijn onderworpen aan de specifieke regelgeving die van toepassing is op elke manifestatie afzonderlijk en die voorzien zijn in hoofdstuk III van het KB van 24 september 2006 betreffende
de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.

Deel 2.

Deel 2: Bepalingen omtrent standplaatsen

Artikel 4. Standplaatsen - Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB
art. 23)
§1
-

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:
hetzij per abonnement (= vaste standplaatsen)
hetzij van dag tot dag (= losse standplaatsen)
hetzij voor een pop-up periode (= losse standplaatsen bij voorinschrijving)

§2 Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen bepaalt het college van burgemeester
en schepenen op het marktplan de categorie per standplaats en eventueel bijkomend het
hoofdartikel-specialisatie. Dit is 1 van de volgende categorieën:
- textiel;
- voeding;
- natuur en dieren;
- allerlei;
- pop-up;
- standwerkers;
- losse.
De bepaalde categorieën worden onderverdeeld in vaste specificaties per marktkramer. Deze
specificaties kunnen worden opgevraagd bij de dienst Lokale Economie.
§3 Er kunnen op het marktplan ook losse standplaatsen worden bepaald. De losse standplaatsen kunnen door éénderwelke categorie -hoofdartikel- specialisatie ingenomen worden.
§4 Op de wekelijkse woensdagmarkt worden losse standplaatsen toebedeeld in de Stationsstraat en op openliggende abonnementsplaatsen van marktkramers die tijdelijk afwezig zijn. De
plaatsen in de Stationsstraat worden voorzien voor marktkramers die een standplaats van meer
dan 8 meter wensen in te nemen. Op de openliggende abonnementsplaatsen geldt een beperking van aantal meters, nl. 8 meter.
§5 Er worden op het marktplan ook 3 standplaatsen voor standwerkers bepaald. Deze standplaatsen worden verdeeld bij abonnement (2 plaatsen) en voorinschrijving (1 plaats). Een
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standwerker kan aanspraak maken op een standplaats met abonnement door een aanvraag
standplaats in te dienen bij de dienst lokale economie. Een particuliere standwerker kan een
standplaats bij voorinschrijving bekomen door zich, minstens een week voorafgaand aan de gewenste marktdag, aan te melden bij de dienst lokale economie d.m.v. “het aanvraagformulier
standwerker” en indien de voorziene plaats nog beschikbaar is.
Beter gezegd is een standwerker een ambulante handelaar waarvan de activiteit uitsluitend bestaat uit het te koop aanbieden op wisselende markten van een al dan niet wisselend product,
waarvan hij de kwaliteit prijst en de gebruikswijze uitlegt door middel van een betoog en/of
demonstratie met de bedoeling deze beter bekend te maken aan het publiek en aldus de verkoop ervan te bevorderen.
§6 De dienst lokale economie kan beslissen een volgende aanmelding als standwerker te weigeren, wanneer de standwerker tijdens een eerdere deelname aan de markt niet bleek te voldoen
aan de beschrijving zoals opgenomen onder §5. Ook wanneer deze standwerker bij onderverhuring door een standwerkersvereniging een standplaats had bekomen.
§7 20% van de verkochte producten/diensten mag aanvullend zijn, doch passend bij het hoofdartikel. Indien meer dan 20% van de verkochte producten/diensten tot een ander hoofdartikel specialisatie behoren dient er een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag ingediend te worden
voor verandering of uitbreiding van het hoofdartikel - specialisatie (cfr. artikel 16).

Deel 3.

Deel 3: Toewijzingen standplaatsen

Artikel 5. 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 en die
houder zijn 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
en die houder is van de “machtiging als werkgever”.
§2 De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken
van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7
van voornoemd KB van 24 september 2006. Onder occasioneel wordt verstaan maximum 4 keer
per kalenderjaar met minstens 1 maand tussen.
Per marktdag worden maximaal twee verenigingen voor een niet-commerciële verkoop toegelaten.
§3 Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot twee.
§4 Deze markthandelaar dient steeds onderstaande gegevens en documenten toe te voegen
aan zijn aanvragen/ kandidaturen voor het bekomen van eender welke standplaats:
- naam en adres;
- ondernemingsnummer;
- een duidelijke omschrijving van de soort van producten of diensten die te koop aangeboden
worden en het gevraagde aantal meters (lengte x diepte).
- indien seizoensgebonden moet de periode van activiteit aangegeven worden;
- kopie geldige identiteitskaart en/of verblijfsdocumenten;
- kopie bewijs van machtiging als werkgever;
- kopie bewijs van machtiging als aangestelde;
- (jaarlijks) geldig bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid(*);
- (jaarlijks) geldig bewijs verzekering brandrisico’s (= brand en ontploffing) (*);
- bewijs van een geldig jaarlijks keuringsattest van een erkend of geaccrediteerd organisme
aangaande de elektrische installatie van de marktwagen/kraam (enkel bij gebruik elektriciteit/
mobiele elektriciteitsgroep) (*);
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- bewijs van een geldig tweejaarlijks keuringsattest van een erkend of geaccrediteerd organisme
aangaande de gasinstallatie van de marktwagen/kraam (enkel bij gasgebruik) (*);
- geldig attest jaarlijks nazicht door bevoegd persoon of installateur van de brandblusapparaten
(*);
- bewijs van geldige erkenning of toelating van het FAVV (enkel voor voedingskramen) (*);
- drankenvergunning/ moraliteitsattest (enkel wanneer er alcoholhoudende dranken geschonken
worden) (*);
- vermelding of de aanvrager een standwerker is.
§3 De documenten die gemarkeerd zijn met een (*) dienen tevens door de vaste marktkramers/standwerkers voor elke vervaldag hernieuwd te worden en aan de dienst Lokale Economie
bezorgd te worden.
§4 De marktverantwoordelijke zal bovenvermelde documenten bij toewijzing van de standplaats
en nadien periodiek en steekproefsgewijs controleren.

Artikel 6. Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
6.1

Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30)

§1 Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de gemeente na of er een geschikte kandidaat is in het register van kandidaturen, zoals omschreven in artikel 6.3.
§2 Als het register geen geschikte kandidaten bevat, wordt er een vacature bekend gemaakt
door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht via de gemeentelijke communicatiekanalen vb. infobord en/of website www.willebroek.be en/of via de lokale media.
§3 De kandidaturen kunnen ingediend worden, via het aanvraagformulier voor een vaste standplaats, na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.
De kandidaturen worden gericht aan de gemeente Willebroek binnen de termijn voorzien in de
kennisgeving van de vacature en ingediend:
- per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- door overhandiging tegen ontvangstbewijs;
- op een duurzame drager (email,…) tegen ontvangstbewijs.
Ze moeten de gegevens en documenten bevatten die door deze kennisgeving en onderhavig reglement (cfr. artikel 5, §4) vereist worden en/of op het aanvraagformulier vermeld staan.
Het aanvraagformulier voor een vaste standplaats is te verkrijgen via de marktverantwoordelijke(n) (lokale.economie@willebroek.be) en/of via www.willebroek.be.
Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
6.2

Register van de kandidaturen (KB art. 31)

§1 Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Deze kandidaturen worden geklasseerd:
- eerst volgens categorie zoals bepaald in punt 6.3;
- dan volgens de gevraagde standplaats en specialisatie;
- tenslotte volgens datum van indienen.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan
dit register steeds geraadpleegd worden.
§2 De kandidaturen, opgenomen in het register, blijven geldig voor een periode van twee jaar
tenzij ze voor het verstrijken van deze termijn worden ingetrokken door hun aanvrager. Deze
termijn gaat in vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag.
De kandidaturen dienen schriftelijk en op eigen initiatief van de aanvrager herbevestigd te worden bij de dienst Lokale Economie ten laatste 1 maand voor de vervaldag.
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§3 Elke kandidatuur vervalt indien:
- binnen de 2 jaar geen abonnementsplaats kan worden toegekend, tenzij de aanvraag voor
de vervaldag wordt hernieuwd;
- een adreswijziging niet onmiddellijk werd gemeld aan het gemeentebestuur;
- de aanvrager, die in het register opgenomen staat, een standplaats die hem toegewezen
wordt weigert.
§4 Bij intreding van dit reglement wordt het volledige register, uitgezonderd aanvragen/ hernieuwingen gedaan in de jaren 2019 en 2020, gewist. Kandidaten zijn gehouden een nieuwe
aanvraag in te dienen en/ of tweejaarlijks te hernieuwen. (cfr.§3)
Zij die uit het register worden verwijderd, wegens ongeldigheid volgens dit reglement, zullen
steeds aangeschreven worden.
6.3

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 register:
- personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing van de standplaats die ze op
de gemeentelijke openbare markt innamen of wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven
omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen;
- personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen, voor zover deze naastliggend is aan
de vacante plaats (Deze worden enkel toegestaan in geval er geen resterende oppervlakte
blijft na de uitbreiding of in geval de resterende oppervlakte na de uitbreiding nog minimum 5
meter bedraagt.);
- personen die een wijziging van hun standplaats vragen (Deze worden enkel toegestaan in geval er geen resterende oppervlakte blijft na de wijziging of in geval de resterende oppervlakte
na de wijziging nog minimum 5 meter bedraagt.);
- externe kandidaten (waarbij een vernieuwend of diversiteitsbevorderend artikel voorrang
krijgt).
De standplaatsen worden binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde
standplaats en specialisatie en tenslotte volgens datum chronologisch gerangschikt.
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.
6.4

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;
- door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
- op een duurzame drager (email,…) tegen ontvangstbewijs;

Artikel 7. Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27)
§1 De toegewezen standplaatsen, die op dagen vermeld in het abonnement, door de marktkramers tijdelijk niet worden bezet (wegens verlofperiode, extreme weersomstandigheden, enz.)
zullen op die dagen door losse marktkramers mogen ingenomen worden.
§2 De houder van de machtiging als werkgever dient zich vooraf te registreren via de gemeentelijke website.
De pré-registratie voor het bekomen van een standplaats dient te gebeuren voor elke 25e van
de maand voorafgaand aan de maand van gewenste inname van een standplaats.
(bijvoorbeeld: je wenst in de maand mei 20xx deel te nemen aan de Willebroekse markt, je dient dus te registreren tussen 1 april 20xx en vóór 25 april 20xx.)
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De marktleiding zal u na elke 25e van de maand meedelen op welke marktdagen u in de volgende maand zal kunnen staan.
De effectieve toewijzing/ verdeling van losse standplaatsen gebeurt bij loting op de marktdag
zelf, door de marktverantwoordelijke(n) om 7u45. De houder van de machtiging werkgever
meldt zich aan bij de marktverantwoordelijke(n) om 7u30 en dient bij de toewijzing van de
standplaats aanwezig te zijn.
De keuze van de losse standplaats wordt bepaald door de marktverantwoordelijke(n) of diens
assistent, niet door de losse deelnemer.
Indien een aanmelding wordt gedaan zonder machtiging als werkgever, zal men geen standplaats kunnen bekomen.
Bij een te late aanmelding, m.n. na 7u30 zal men geen standplaats kunnen bekomen. Het aanmeldingsuur dient ten alle tijden gerespecteerd te worden.
De aanmeldingen worden door de markverantwoordelijke opgenomen op het marktterrein, ter
hoogte van August Van Landeghemstraat 59.
§3 De gegevens en documenten, opgesomd in artikel 5, §4 van onderhavig reglement, moeten
steeds aangeleverd worden bij de pré-registratie.
Indien deze documenten niet tijdig voorgelegd kunnen worden, zal de toegang tot het marktgebied verboden worden.
§4 De maximale lengte van een losse standplaats bedraagt 8 meter en de maximum diepte bedraagt 4 meter, luifel inbegrepen.
De marktverantwoordelijken kunnen hierop afwijkingen toestaan in de Stationsstraat of om zo
verloren meters te vermijden.
De marktverantwoordelijken kunnen om reden van praktische aard, veiligheid, openbare orde,
toegankelijkheid, aangeboden product en/of diversiteit op de markt,:
- kandidaten weigeren;
- volgorde wijzigen onder de gunstig gelote handelaars;
- de maximale afmetingen van de standplaats wijzigen;
§5 Losse marktkramers mogen geen standplaats innemen of bezetten, op welke wijze ook, alvorens hen een standplaats werd toegewezen. Zij zijn bijgevolg verplicht hun marktwagens e.a.
buiten het marktterrein te plaatsen tot zij een standplaats door loting hebben bekomen. Indien
de losse marktkramers hiertegen inbreuk doen, zullen zij geen aanspraak maken op een standplaats tijdens de marktdag van inbreuk.
§6 Diegene die deelneemt aan de loting en een standplaats toegewezen krijgt, betaalt elektronisch de vergoeding aan de marktverantwoordelijke(n) op de eigenlijke marktdag, tegen ontvangstbewijs. Onder geen enkel beding zal de marktverantwoordelijke cash-geld aannemen. Het
cash betalen wordt niet toegestaan.
§7 Losse marktkramers dienen eveneens de richtlijnen van de marktverantwoordelijken te volgen. Diegene die dit niet doen of de goede gang van zaken verstoren kunnen gesanctioneerd
worden met uitsluiting van de markt voor één of meerdere keren (tot zelfs definitieve uitsluiting), in de toekomst. De sanctie kan opgelegd worden door de marktverantwoordelijke(n)
en/of het college van burgemeester en schepenen.
§8 De houder van een abonnement kan zich enkel kandidaat stellen voor een losse plaats op
voorwaarde dat hij de hem toegewezen abonnementsplaats eveneens bezet.
§9 Een marktkramer die in het verleden op één van de markten een abonnement had dat door
het college van burgemeester werd ingetrokken kan zich geen kandidaat stellen voor een losse
standplaats.
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Artikel 8. Pop-up standplaatsen
§1 Onder pop-up standplaatsen wordt verstaan “losse standplaatsen die bekomen kunnen worden door voorinschrijving en die uitsluitend beschikbaar zijn voor marktkramers die slechts voor
een welbepaalde (korte) periode op de wekelijkse markt actief willen zijn, met meer zekerheid
dan de losse plaatsen op risico.” Deze plaatsen kunnen alleen worden ingenomen door marktkramers die nog geen abonnementsplaats op de markt hebben.
§2
-

Een pop-up standplaats kan voor volgende periodes worden ingenomen:
Gedurende 1 volledige maand;
Gedurende 2 opeenvolgende en volledige maanden;
Gedurende 3 opeenvolgende en volledige maanden;
Gedurende een langere periode.

§3 De pop-up marktkramer die toelating heeft verkregen van het College van Burgemeester en
Schepenen tot het bekomen van een pop-upstandplaats, zal deze standplaats gedurende de
toegelaten periode innemen.
§4 de pop-upstandplaats is beperkt in tijd en kan niet stilzwijgend verlengd worden.
§5 De kandidaat pop-up marktkramer dient vooraf een aanvraag in te dienen volgens het formulier “aanvraag pop-up standplaats” bij de dienst Lokale Economie. Bij goedkeuring van aanvraag zal deze kandidaat toegevoegd worden aan het pop-up marktregister.
De kandidaturen kunnen ingediend worden:
- per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- door overhandiging tegen ontvangstbewijs;
- op een duurzame drager (email,…) tegen ontvangstbewijs.
Ze moeten de gegevens en documenten bevatten die door deze kennisgeving en onderhavig reglement vereist worden en/of op het aanvraagformulier vermeld staan.
Deze aanvragen/ kandidaturen bevatten:
Het aanvraagformulier voor een vaste standplaats is te verkrijgen via de marktverantwoordelijke(n) (lokale.economie@willebroek.be) en/of via www.willebroek.be.
Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
§6 Er wordt een pop-up marktregister opgemaakt waarin alle aanmeldingen voor de pop-up
standplaatsen worden opgenomen. Aanmeldingen blijven onbeperkt geldig en dienen niet hernieuwd te worden, zolang de marktkramer geen pop-up standplaats heeft bekomen. Van zodra
de marktkramer een abonnement heeft bekomen voor een pop-up standplaats, wordt hij/ zij uit
het pop-up marktregister verwijderd.
§7 De pop-up marktkramer, wiens pop-upperiode is afgelopen, kan na afloop van deze periode
een nieuwe aanvraag indienen om aan het pop-up marktregister te worden toegevoegd en kan
vervolgens ten vroegste na een periode van 6 opeenvolgende maanden na afloop van zijn popupperiode opnieuw een pop-up standplaats bekomen, volgens volgorde van het marktregister.
Kandidaten die nog niet eerder een pop- up standplaats hebben kunnen bekomen, krijgen in
deze voorrang op diegenen die in het verleden reeds hebben kunnen gebruik maken van een
pop-up standplaats.
§8 De pop-up standplaatsen zijn vooraf bepaald door aanduiding op het marktplan, of door
langdurige afwezigheid van een abonnementhouder wiens abonnement tijdelijk geschorst werd.
De locatie en/ of afmetingen van de beschikbare standplaatsen kunnen niet gewijzigd worden.
§9 Afwezigheid van de pop-up marktkramer
De pop-up marktkramer afwezig is zonder de marktleiding op voorhand te verwittigen, zal de
standplaats voor het overige deel van zijn vooraf toegelaten periode verliezen. Het gemeentebestuur kan de standplaats toewijzen aan een andere pop-up marktkramer.
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Indien de marktkramer vooraf zijn afwezigheid meldt aan de marktleiding, zal dit geen gevolg
hebben voor de standplaats.
De marktleiding mag de pop-up standplaats bij enkel bij verwittigde afwezigheid, tijdens de
marktdag van afwezigheid toewijzen als losse standplaats op risico.
§10 De pop-up marktkramer kan de standplaats niet onderverhuren of overlaten.
§11 Het standgeld voor de pop-up standplaatsen dient betaalt te worden per overschrijving op
basis van de ontvangen factuur bij toewijzing. Indien de pop-up marktkramer de pop-up standplaats vroegtijdig wenst op te zeggen, zal hij geen recht hebben op een gedeeltelijke terugbetaling van het standgeld.
§12 De pop-up marktkramer valt voor het overige onder dezelfde bepalingen als losse marktkramers in onderhavig reglement.

Deel 4.

Deel 4: Abonnement en standplaatsen

Artikel 9. Aanvang en inname standplaats
§1 De uurregeling van de markt moet stipt nageleefd worden
§2 Vaste marktkramers mogen vanaf 06u00 oprijden en hun kramen of marktwagens opstellen.
Ten laatste om 07u30 dienen de standplaatsen ingenomen te zijn, zo niet worden ze voor die
dag als losse standplaats beschouwd met tijdelijke opheffing van de categorie- hoofdartikelspecialisatie (afwijkingen hierop kunnen door het College van Burgemeester en Schepenen toegestaan worden mits een schriftelijke aanvraag met gegronde reden.)
Uiterlijk om 08u00 zijn alle voertuigen van de vaste marktkramers van het marktgebied verwijderd en start de verkoop.
§3 Losse standplaatsen worden ingenomen tussen 07u45 en 08u30.
Uiterlijk tegen 08u30 dienen ook de wagens van de losse marktkramers van het marktgebied
verwijderd te zijn en de kramen bemand.
§4 Om 12u30 eindigt de verkoop en mag men opruimen. Het marktgebied is dan pas voor voertuigen van de marktkramers toegankelijk. Het marktgebied moet volledig ontruimd zijn om
13u30.
§5 Er kan elektriciteit genomen worden van 06u30 tot 12u30. Tussen 13u00 en 13u30 worden
alle elektriciteitskasten afgesloten.
§6 Bij het opstellen van de kramen en marktwagens zullen de marktkramers zich schikken naar
de aanwijzingen van de marktverantwoordelijke(n), politie of brandweer.
9.1
-

-

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:

de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders
van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen;
de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”;
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;
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;
de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36
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-

-

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;
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 zoals hierboven;
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;
De personen hierboven opgesomd 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.

Artikel 10.

Standplaatsen

§1 De marktkramers zullen de plaatsaanduidingen respecteren.
Al de kramen worden in rechte lijn opgesteld met inachtneming van de vooruitspringende gedeelten, van de schragen of het toongedeelte van de winkelwagens.
§2 De grootte van de standplaatsen ligt vast in het register en het marktplan.
Voor zover de opstelling van de markt het toelaat heeft een standplaats een maximale diepte
van 4m (tenzij uitdrukkelijk anders beschreven in het abonnement en marktplan). De maximale
diepte van 4m is inclusief luifel, wagen, uitgestalde waren, promotiemateriaal en zijzeilen.
Het is verboden om iets buiten de standplaats te zetten.
Uitzonderingen op deze maximumdiepte dienen schriftelijk en met duidelijke motivering te worden aangevraagd bij de gemeente.
§3 Bij afwezigheid van collega’s houden marktkramers zich aan de toegewezen plaats (inclusief
de afmetingen) . Enkel de marktverantwoordelijke kan een andere standplaats toekennen en/of
toelating verlenen om andere afmetingen uit te zetten.
§4 Een vrije doorgang van 4m breedte voor de hulpdiensten dient te allen tijde gewaarborgd te
blijven.
§5 Rijen gevormd door meerdere inrichtingen (kramen,…) worden minstens elke 30m onderbroken door een vrije doorgang van minimaal 1m.
§6 Het is niet toegelaten pinnen of andere voorwerpen in de grond te slaan. Voor het vastmaken van de kramen en dekzeilen kunnen enkel gewichten gebruikt worden.
§7 De aan het publiek voorbehouden doorgangen moeten vrij blijven van alle voorwerpen die
het verkeer en de voetgangers zouden kunnen hinderen (vb.: afval, manden, bakken, schragen,
hangende voorwerpen, reclameborden, … ).
§8 Het is tevens verboden de waren op de grond uit te stallen (uitgezonderd plantgoed). De waren zullen op een kraam gelegd worden met een minimumhoogte van 50cm.
§9 Tijdelijke inrichtingen worden gescheiden van gebouwen door een vrije doorgang van minstens 60 cm breed of een scheidingswand met brandweerstand van minstens E 30.
Rijen gevormd door meerdere inrichten (kramen, …) worden minstens elke 30 meter onderbroken door een vrije doorgang van minimaal 1 meter.
§10 de ondergrondse/ bovengrondse watermonden (hydranten) en gasafsluiters dienen steeds
vrij en goed bereikbaar te zijn (niets op minder dan 60 cm van watermonden of gasafsluiters
plaatsen, tenzij dit onmiddellijk, éénvoudig en volledig kan worden verplaatst).
Aanduidingen van hydranten en gasafsluiters dienen zichtbaar te blijven.
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Artikel 11.

Winkelaanhang– en winkelwagens

§1 Uitgezonderd de winkelwagens of winkelaanhangwagens dienen alle voertuigen bij aanvang
van de markt verwijderd te zijn. Onder geen beding kunnen persoonlijke voertuigen geparkeerd
worden op het marktgebied. Enkel de marktverantwoordelijken kunnen hierop in bepaalde omstandigheden een afwijking toestaan.
§2 Lichte bestelwagens waarin materialen opgeslagen of bewaard worden, zijn toegelaten als ze
kunnen worden geïntegreerd binnen de toegestane standplaats (afhankelijk van de locatie) of
voorzien zijn van een luifel die deel uitmaakt van het kraam.
Deze wagens moeten achteraan ingebouwd zijn in het kraam en moeten zodoende geïntegreerd
zijn dat deze niet meer zichtbaar zijn. De maximumdiepte van 4m (luifel inbegrepen) mag niet
overschreden worden.

Artikel 12.

Duur abonnement (KB Art. 32)

§1 De abonnementen worden toegekend voor de duur van 6 of 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd met een nieuwe periode van 6 of
12 maanden behoudens anders bepaald door:
- de aanvrager (cfr. artikel 14 en 15 van onderhavig marktreglement);
- behoudens intrekking bij aangetekend schrijven of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 20 van onderhavig
marktreglement.
§2 Teneinde een optimale bezetting op de wekelijkse markt na te streven, kan een vast abonnement van een marktstandplaats, mits toelating van de dienst Lokale Economie, alternerend
ingevuld worden door maximaal twee verschillende marktkramers.
Een alternerende abonnementsplaats kan toegewezen worden aan:
- twee seizoensgebonden marktkramers die aaneensluitende seizoenen eenzelfde standplaats
delen;
- twee marktkramers die elkaar wekelijks afwisselen en zo een heel jaar eenzelfde standplaats
bezetten. Beide marktkramers krijgen dan een vast abonnement van 26 i.p.v. 52 weken.
Bij de toewijzing van alternerende abonnementen wordt het kandidaturenregister geraadpleegd.
Indien de tweede marktkramer een ander product of dienst verkoopt, dan dient er goedkeuring
aan het college van burgemeester en schepenen aangevraagd te worden.
In de schriftelijke aanvraag moet bijkomend duidelijk de periodiciteit vermeld staan.
Beide marktkramers zijn individuele en evenwaardige abonnementhouders bij de gemeente Willebroek.

Artikel 13.

Afwezigheid

§1 Marktkramers die afwezig zullen zijn dienen de marktverantwoordelijke(n) vóóraf en schriftelijk in kennis te stellen. Verwittiging dient te gebeuren per email of sms en dit ten laatste op de
dag waarop de markt plaatsvindt (vóór 06u30).
§2 Als geldige redenen worden aanvaard: verlof, sociaal verlof, familiale redenen, ziekte of een
defect aan de verkoopsinstallatie.
Langdurige of veelvuldige afwezigheid dient gestaafd te worden met officiële bewijsstukken, die
binnen de 5 werkdagen per post, email of afgifte tegen ontvangstbewijs bezorgd moeten worden(cfr. modaliteiten artikel 17 van dit reglement).
De marktverantwoordelijke(n) en/of dienst Lokale Economie zal naar best vermogen oordelen of
de afwezigheid toegestaan is en de beslissing meedelen. Een toekenning van geldige afwezigheid kan herroepen worden door de marktverantwoordelijke(n)/ dienst Lokale Economie indien
er voldoende elementen zijn om dit rechtvaardigen.
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§3 Marktkramers dienen minstens te beschikken over 40 aanwezigheden op jaarbasis bij een
voltijdse abonnementhouder of een halftijdse aanwezigheid van 20 dagen op jaarbasis bij een
halftijdse abonnementhouder.
(Niet van toepassing op seizoensgebonden product of langdurige en veelvuldig toegestane afwezigheden.)
Het niet beschikken over 40 aanwezigheden op jaarbasis of 20 aanwezigheden op halfjaarlijkse
basis, zelfs als de abonnementhouder verwittigde, kan leiden tot schorsing of intrekking van het
abonnement en/of toewijzen van een andere (minder gunstige) standplaats.
§4 Marktkramers die een afwezigheid gedurende 3 opeenvolgende weken hebben, zonder de
marktleiding vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen,
kunnen een schorsing of intrekking van het abonnement voor een volgende marktdag als gevolg
hebben.

Artikel 14.

Overdracht standplaats (KB art. 35)

§1 De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
- indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten als werkgever;
- de specialisatie van de overlater voortgezet wordt op elke overgedragen standplaats. Een
eventuele wijziging van de specialisatie dient schriftelijk aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen;
- binnen het eerste jaar na de overdracht kan een standplaats niet opnieuw overgedragen worden, behalve na de expliciete goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen;
- de overnemer heeft door de overdracht een (extra) standplaats op de markt. De onderneming
van de overnemer mag door de overname over niet meer dan twee standplaatsen beschikken
(cfr. art. 5, §3).
§2 De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de
overlater. In geval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
§3 Na overname van een marktplaats vervalt de anciënniteit van de overlater.
§4 De inname van de overgedragen standplaats is pas toegelaten als de gemeente heeft vastgesteld dat:
- de overnemer beschikt over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten om dezelfde specialisatie als de overlater of de specialisaties die toegelaten zijn door de gemeente,
uit te oefenen;
- als het aantal toegestane standplaatsen per onderneming van de overnemer niet overschreden
wordt;
- de overnemer de documenten vermeld in artikel 5 kan voorleggen;
- er een officiële beslissing genomen is door het College van Burgemeester en Schepenen.
§5 Het overnemen van een standplaats kan enkel door hetzelfde artikel en dezelfde specificatie,
(cfr. Artikel 4). Andere afwijkingen kunnen alleen door het College van Burgemeester en Schepenen worden toegestaan (bijvoorbeeld wanneer het een artikel is dat nog niet op de markt
wordt aangeboden, om zo de diversiteit te bevorderen).
Een uitdrukkelijke motivering tot wijziging van artikel en/ of specificatie dient te worden bijgevoegd.

Artikel 15.

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 ten minste 30 dagen;
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van ten minste 30 dagen;
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld
in artikel 17, §1 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig.
- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van ten minste 30 dagen.
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§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 opzegging van een abonnement worden betekend volgens één van de
vermelde modaliteiten:
- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- overhandiging tegen ontvangstbewijs;
- door een duurzame drager (email,…) tegen ontvangstbewijs.

Artikel 16.

Verandering of uitbreiding specialisatie

§1 De standplaatsen worden toegewezen voor een opgegeven hoofdartikel - specialisatie, met
uitzondering van de standwerkers . De marktkramer mag slechts die koopwaar te koop stellen
(hoofdartikel - specialisatie) waarvoor hij toelating heeft bekomen bij de toewijzing, m.u.v. de
bepaalde 20% aanvullende producten cfr. artikel 4, §7.
Elke verandering of uitbreiding van het hoofdartikel - specialisatie van een abonnementhouder
dient schriftelijk bij gemotiveerde aanvraag voorgelegd te worden aan de gemeente. De gemeente zal bij de beoordeling rekening houden met de diversiteit van de aangeboden waren op
de markt en de gepastheid van de verandering of uitbreiding bij het hoofdartikel. De beslissing
wordt steeds schriftelijk meegedeeld.

Artikel 17.

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.
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 voorkomen.
§2 Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse
plaats, waarbij geen rekening gehouden wordt met de specialisatie van het register (van abonnementen).
§3 De aanvragen van opschorting, herneming van een abonnement worden betekend volgens
één van de vermelde modaliteiten:
- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- overhandiging tegen ontvangstbewijs;
- door een duurzame drager (email,…) tegen ontvangstbewijs.
§4 De aanvragen van opschorting dienen gestaafd te worden met officiële bewijsstukken, die
binnen de 5 werkdagen bezorgd dienen te worden aan de dienst Lokale Economie.

Artikel 18. 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 haar maatschappelijke zetel;
- het ondernemingsnummer;
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker;
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-

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;
eventueel gebruik van elektriciteit.

Als deze gegevens veranderen (onder voorbehoud van overdracht cfr. artikel 14), meldt de
marktkramer dit schriftelijk aan de dienst Lokale Economie. Er wordt enkel rekening gehouden
met schriftelijk meegedeelde wijzigingen.
Buiten de identiteit van de houder van de standplaats of van de persoon door wiens tussenkomst de standplaats is toegekend, de eventuele specialisatie en het seizoensgebonden karakter van de standplaats, mag het plan of het register verwijzen naar een bestand dat de andere inlichtingen overneemt.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan
dit register steeds geraadpleegd worden.

Artikel 19.

Sancties

§1 Mogelijke sancties zijn onmiddellijke verwijdering van de standplaats bij niet-naleving van de
geldende wetgeving en/of tijdelijke schorsing en intrekking van het abonnement, bij het niet naleven van de wet en dit reglement.
Een verwijderde of geschorste houder van een standplaats of iemand waarvan het abonnement
werd ingetrokken heeft geen recht op eender welke schadevergoeding of schadeloosstelling,
noch op de terugbetaling van het standgeld.
§2 Het niet beschikken over 40 aanwezigheden op jaarbasis kan leiden tot schorsing of intrekking van het abonnement en/of tot toewijzing van een andere (minder gunstige) standplaats,
tenzij een opschorting van het abonnement geldt, waardoor de afwezigheid de 40 aanwezigheden te boven gaat of tenzij de marktkramer maar een halftijdse aanwezigheid kent.
§3 Het niet beschikken over 20 aanwezigheden op jaarbasis, indien de marktkramer een halftijdse aanwezigheid kent, kan leiden tot schorsing of intrekking van het abonnement en/of tot
toewijzing van een andere (minder gunstige) standplaats. Tenzij een opschorting van het abonnement geldt, waardoor de afwezigheid de 20 aanwezigheden te boven gaat.
§4 Bij misbruik of onterecht gebruik van elektriciteit kan er een verhoogde factuur worden aangerekend.
Wanneer de inbreuk op de elektriciteit binnen een periode wordt vastgesteld, zal een verhoging
worden aangerekend conform het retributiereglement voor gebruik van elektriciteit. Bij een eerste en tweede vaststelling zal er telkens voor een volledige marktmaand worden aangerekend.
Bij een derde vaststelling zal een jaarlijkse marktperiode (12 maanden) worden aangerekend.
§5 Het College van Burgemeester en Schepenen zal op voorstel van de marktcommissie een beslissing nemen omtrent een mogelijke sanctie.
De beslissing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op
een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
19.1 Onmiddellijke verwijdering van het marktgebied tijdens de markt
De marktverantwoordelijken kunnen in volgende gevallen onmiddellijk de verwijdering van een
marktkramer (losse, vaste marktkramer of standwerker) van het marktgebied opleggen, zonder
enig recht op eender welke schadevergoeding of schadeloosstelling noch de terugbetaling van
het standgeld:
- niet respecteren van de instructies, richtlijnen van de marktverantwoordelijke(n);
- niet-naleving van het gemeentelijk marktreglement en de Algemene Bestuurlijke Politieverordening;
- ernstige verstoring van het marktgebeuren, openbare orde, rust en veiligheid;
- verkoop van andere waren, dan deze vermeld op zijn abonnement of bij inschrijving als losse
marktkramer;
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- verkoop van bedorven of voor gebruik ongeschikte eetwaren, beschadigde of vervalste goederen of bij verkoop van tweedehands goederen of goederen die betrekking hebben op geloofs-of levensbeschouwingen;
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in artikel 14 van onderhavig reglement;
- bij het niet kunnen voorleggen van de gevraagde documenten, opgesomd in artikel 5;
- bij onderverhuur van de standplaats.
19.2 Schorsing en intrekking abonnement door de gemeente (KB art 32 laatste lid)
Het abonnement zal door het college van de burgemeester (en schepenen) geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen:
- bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding;
- bij afwezigheid zonder voorafgaande schriftelijke verwittiging gedurende drie opeenvolgende
weken, zonder de marktleiding te verwittigen. Verwittiging dient te gebeuren per email of
sms;
- niet beschikken over 40 aanwezigheden op jaarbasis bij een voltijdse abonnementhouder of
20 aanwezigheden bij een halftijdse abonnementhouder, zelfs als de abonnementhouder
verwittigde*;
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden
bepaald in artikel 14 van onderhavig gemeentelijk reglement;
- verkoop van andere waren of diensten, dan deze vermeld op zijn abonnement;
- niet respecteren van de instructies, richtlijnen van de marktverantwoordelijke(n);
- niet-naleving van het gemeentelijk marktreglement en de Algemene Bestuurlijke Politieverordening;
- ernstige verstoring van het marktgebeuren, openbare orde, rust en veiligheid;
- verkoop van bedorven of voor gebruik ongeschikte eetwaren, beschadigde of vervalste goederen of bij verkoop van tweedehands goederen of goederen die betrekking hebben op geloofs- of levensbeschouwingen;
- bij het niet tijdig hernieuwen van de gevraagde documenten, opgesomd in artikel 5;
- bij onderverhuur van de standplaats (uitgezonder standwerkers);
- wanneer de marktkramer bij eerste toewijzing van een standplaats met abonnement zijn
standplaats op de vooropgestelde datum niet bezet.
*Onder verwittigen wordt verstaand: “Het melden van een afwezigheid, zonder geldige staving
door bewijsstuk dat leidt tot opschorting.”

Artikel 20.

Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2)

§1 Wanneer de markt of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een
termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van ten minste 6
maanden. In gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hier van afgeweken worden. De minimumtermijn kan dan ingekort worden. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van
een vacante standplaats per abonnement (cfr.artikel 6.3).
§2 Indien bij een verplaatsing van de markt op de nieuwe inplanting onvoldoende ruimte is om
al de abonnementhouders een nieuwe standplaats toe te kennen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen:
- een beperking op te leggen wat betreft het aantal meters;
- aan een aantal abonnementhouders geen nieuw abonnement toe te kennen rekening houdend
met het artikel dat wordt verkocht, de anciënniteit en aanwezigheidsgraad van de betrokken
marktkramer.
§3. het college van burgemeester en schepenen kan tijdelijk standplaatsen op de markt wijzigen, verplaatsen of schorsen, zonder een schadevergoeding of schadeloosstelling te moeten
toekennen aan de houders van deze standplaatsen, ingevolge:
- werken aan openbare of private gebouwen en constructies;
- werken van openbaar nut;
- occasionele activiteiten en festiviteiten (vb: kermissen, manifestaties, …);
- op bevel en/of advies van de politie en/of brandweer of in het kader van nodige veiligheidsmaatregelen voor de gemeente.
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Artikel 21.

Onderverhuur standplaatsen

21.1 Onderverhuur standwerkers (KB Art. 36)
§1 De standwerkers en enkel zij, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben
(maximum 4m), kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:
- rechtstreeks aan een andere standwerker;
- via een vereniging die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat;
§2 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 abonnementsprijs voor
de duur van de onderverhuring.
§3 De standwerker die een standplaats heeft bekomen door voorinschrijving, kan deze standplaats niet onderverhuren.
21.2 Onderverhuur abonnementsplaatsen en losse plaatsen
Het onderverhuren van abonnementsplaatsen en losse plaatsen, andere dan die voor standwerkers, is ten strengste verboden.

Artikel 22. 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 aangestelde 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).

Deel 5.

Deel 5: Vergoedingen

Artikel 23.

Standplaatsvergoeding

§1 De gemeenteraad bepaalt het tarief van de standplaatsenvergoeding. Het geldende retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten van Willebroek kan online geraadpleegd worden.
De standplaatsenvergoeding wordt berekend per strekkende meter. Bovendien wordt ze berekend op de grootste afmeting van de standplaats en telt vanaf elke begonnen meter. Er wordt
niet gerekend per centimeter of per halve meter.
§2 Het abonnementsgeld dient halfjaarlijks vereffend te worden op de wijze bepaald in het geldende retributiereglement.
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§3 De gemeente heeft het recht de onbezette abonnementsplaatsen tijdelijk te laten innemen
door houders van een machtiging als werkgever (marktkramer zonder abonnement), zonder dat
de abonnee zich kan beroepen op de terugbetaling van het abonnementsgeld voor die dag(en).
§4 Indien de standplaatsvergoeding niet vereffend wordt voor de uiterste betalingsdatum, kan
de marktkramer de hem toegewezen standplaats verliezen. Na verlies van standplaats kan de
marktkramer ook niet op losse basis deelnemen aan een Willebroekse markt, tot het openstaande bedrag betaald wordt.
§5 Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het recht om na één schriftelijke aangetekende verwittiging de standplaats in te trekken, indien de marktkramer niet onmiddellijk na
deze verwittiging overgaat tot het betalen van de standplaatsvergoeding.
§6 De losse marktkramer die deelneemt aan de loting en een standplaats toegewezen krijgt,
betaalt elektronisch de vergoeding aan de marktverantwoordelijke(n), tegen ontvangstbewijs.
Het cash betalen van de vergoeding wordt nooit toegestaan.
§7 Iedere marktkramer die, op welke wijze dan ook, één of meerdere aansluitingen gebruikt
van het door de gemeente ter beschikking gestelde elektriciteitsnet (marktkasten) betaalt hiervoor (per gebruikte aansluiting) de vergoeding volgens de modaliteiten van het gemeentelijk retributiereglement elektriciteit.
§8 De markthandelaar dient bij aanvang van abonnement te kiezen voor welke en hoeveel
maandelijkse periodes hij/ zij elektriciteit wenst te gebruiken per marktjaar. Elke begonnen
maandelijkse periode zal volledig gefactureerd worden. Deelbaarheid is bijgevolg niet mogelijk.

Deel 6.

Deel 6: Omgeving, Veiligheid, controle, publiciteit

Artikel 24.

Reinheid

§1 De marktkramers zijn verplicht te zorgen voor de reinheid van hun standplaats, hun marktkraam- of marktwagen. 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.
§2 Het is strikt verboden afval, van welke aard ook, op de grond te werpen of op te stapelen.
De marktkramers zullen alle afval in emmers of bakken verzamelen. Tijdens warme dagen moet
afval dat insecten of ongedierte aantrekt in gesloten recipiënten geplaatst worden.
§3 Tijdens de markt dienen verpakkingsmaterialen ordelijk en niet zichtbaar voor de bezoeker
geplaatst te worden. De marktkramers zorgen ervoor dat er geen verpakkingen kunnen wegvliegen.
§4 Marktkramers met voeding voor consumptie ter plaatse, zijn verplicht een afvalbak/ vuilzak
met staander te plaatsen aan hun kraam.
§5 De marktkramers staan persoonlijk in voor het opruimen en proper maken van hun standplaats en de helft van de aanpalende doorgangen. Zij dienen alle afval, verpakkingsmateriaal en
andere voorwerpen mee te nemen. Dit dient te gebeuren alvorens ze hun standplaats verlaten.

Artikel 25.

Verbod op gratis plastic zakjes

§1 De marktkramers zijn verplicht om geen gratis plastic zakjes ter beschikking te 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).
§2 Het verbod geldt niet voor zij die een fruit- en/ of groentekraam uitbaten en de voorziene
fruit- en groentezakjes ter beschikking stellen.
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Artikel 26.

Veiligheid

26.1 Beveiliging risico’s
§1 De marktkramers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond hun kraam of marktwagen. Zij zullen hun kramen en marktwagens zo opstellen en inrichten, dat zij geen gevaar vormen voor de naburige kramen, marktwagens of voor het publiek.
§2 Marktkramers 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.
§3 Om veiligheidsredenen verzwaren de standhouders hun tenten voldoende zodat deze stabiel
blijven staan bij eventuele slechte weersomstandigheden.
§4 Een vrije doorgang van 4m breedte voor de hulpdiensten dient te allen tijde gewaarborgd te
blijven. Bovendien dient te allen tijde een doorgang verleend te worden aan brandweer en hulpdiensten.
§5 Gas- en waterhydranten moeten steeds onmiddellijk kunnen vrijgemaakt worden.
§6 Bij vriesweer dient de marktkramer in zout te voorzien om het risico op valpartijen aan zijn
of haar standplaats (2m voor het kraam) te vermijden.
§7 Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden bij conflicten tussen marktkramers.
§8 Het gemeentebestuur neemt geen bewaking op zich van kramen, marktwagens en/of andere
voertuigen die op het marktgebied of daarbuiten staan. Het gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk voor de beschadiging, diefstal, verlies van de in marktkramen, marktwagens of
voertuigen geborgen of tentoongestelde zaken.
§9 Verwarmingstoestellen mogen door de marktkramers gebruikt worden, enkel indien deze
vaststaand in de marktwagen staan of vrijstaand elektrisch verwarmen. Gaskacheltjes of anderen worden niet toegestaan.
26.2 Elektriciteit
§1 Het gebruik van elektriciteit moet gebeuren met materiaal conform de wetgeving. De marktkramers die over een elektrische installatie beschikken leggen een kopie van het geldig keuringsverslag van een erkend keuringsorganisme voor, met vermelding van KVA (kilovoltampère). Dit keuringsattest mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
§2 Iedere marktkramer is verantwoordelijk vanaf zijn kraam en/of marktwagen tot aan de elektriciteitskast.
§3 Alle elektrische toestellen moeten een CE-keurmerk hebben. Verlengkabels hebben een minimale sectie 2,5 mm2. Stekkerdozen zijn enkel toegelaten aan de verbruikers
§4 De verlichting van de standen, kramen en tenten moet elektrisch gebeuren.
§5 Elektriciteitskabels die over de straat liggen dienen afgedekt te worden via een kabelgoot/brug.
§6 In geval van onderbreking van elektrische stroom wegens beperking van het stroomverbruik
of defect aan de leiding is het gemeentebestuur niet aansprakelijk.
26.3 Brandveiligheid
§1 Iedere marktkramer dient te beschikken over een schuim- en/of poederblusapparaat met
een minimum inhoud van 6kg ABC-poeder of gelijkwaardig (=zelfde bluseenheid). In functie van
het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen. De marktkramer moet op een-
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voudige vraag steeds een keuringsbewijs van een erkend organisme kunnen voorleggen dat niet
ouder is dan 1 jaar.
§2 Een kooktoestel (bak- en braadtoestel, frituurpan, barbecue, waterkoker, grill, spit of gelijkwaardig), verwarmingstoestel, stroomaggregaat, koelmachine of gelijkaardige installatie en
haar brandstofvoorraad:
- moeten zodanig opgesteld worden dat het niet omgestoten kan worden;
- moet minstens 120cm van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen;
- moet 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;
- 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.
§4 Indien men gebruik maakt van gasflessen dienen deze op een stabiele en vuurvaste ondergrond opgesteld te worden, waarbij voorzorgen zijn genomen tegen het omvallen, dit evenwel
zonder de doorgangen te belemmeren.
§5 De burgemeester kan altijd bijkomende veiligheidsvoorschriften opleggen.
§6 Brandweerlieden belast met de brandveiligheid en de controle hierop hebben steeds toegang
tot de standplaats/marktwagen.
26.4

Gebruik van gas en/ of gasflessen

Voor marktkramen die gebruik maken van gas en/ of gasflessen geldt een verplichting tot tweejaarlijkse keuring gasinstallaties
26.4.1

Opslag gasflessen:

§1 Buiten de aangesloten flessen mag er slechts één reservefles in de inrichting worden geplaatst.
§2 Er mogen maximum 5 gasflessen (som van alle volle, lege en flessen in gebruik met totale
maximale waterinhoud van 350 liter) per uitgebate inrichting en per batterij van gasflessen
aanwezig zijn.
§3 Bij gebruik van ‘superflessen’ van 290 liter is het toegelaten één reservefles te voorzien.
26.4.2

Drukregelaar:

Deze moet aangepast zijn aan het gebruikte type gas EN moet rechtstreeks op de fles aangesloten zijn.
26.4.3

Slangen:

§1 Voor verbruikstoestellen op butaan of propaan mogen enkel geschikte slangen worden gebruikt die zich in goede staat bevinden. Slangen ouder dan 5 jaar zijn niet toegelaten.
-

-

Op de slangen zijn leesbare, onuitwisbare markeringen aangebracht. Deze markeringen bestaan minimum uit het fabricagejaar en één van volgende opdrukken: NEN-EN 5654, NEN-EN
1763-1 of NEN-EN 559;
Tuinslangen of andere slangen mogen nooit gebruikt worden;
Slangen worden vervangen zodra er scheurtjes, barsten of enige andere abnormale vervormingen zichtbaar zijn. De gebruiker dient altijd op de goede staat van de slang te letten
(verduring);
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-

-

Voor de verbinding tussen drukregelaar en verbruikstoestel mogen enkel slangen gebruikt
worden die bij voorkeur maximum 2 m lang zijn.
De lengte mag groter zijn indien:
o Hierdoor de flessen op een veiligere, goed bereikbare plaats staan;
o Er geen gevaar bestaat om de slangen te beschadigen en/of erover te struikelen;
o De slangen over de volledige lengte kunnen gecontroleerd worden;
De slangen dienen aan de uiteinden worden vastgehecht met spanbeugels op slangpilaren
die aangepast zijn aan de diameter.
Voor de verbinding tussen gasflessen mogen enkel slangen gebruikt worden die
maximum 1 m lang zijn EN voorzien zijn van door de fabrikant voorgemonteerde koppelstukken. Enkel koperen T-stukken zijn toegelaten.

26.4.4

Aansluiting gasflessen:

Tijdens het aansluiten van gasflessen gelden volgende regels.
- Er mag niet gerookt worden en er mag geen open vuur zijn tijdens de aansluiting.
- De dienstkraan wordt steeds met de hand geopend, nooit met werktuigen.
- Bij een lek in de installatie moet onmiddellijk de dienstkraan van de gasfles(sen) gesloten
worden tot de lekkage verholpen is.
26.4.5

Andere opmerkingen:

§1 Wanneer een gasfles (leeg of vol) niet gebruikt wordt, moet de dienstkraan altijd gesloten
zijn.
§2 Gasflessen mogen niet worden opslagen onder het straatniveau.
§3 Volle en lege recipiënten worden gescheiden bewaard, steeds rechtop en stabiel geplaatst en
beschermd tegen aanrijding of omvallen.
§4 De gevulde gasflessen in voorraad moeten steeds verzegeld zijn met de correcte kraanverzegeling.
§5 Vulling dient te gebeuren in een erkend vulcentrum, bijgevolg zijn ze voorzien van een veiligheidsetiket (zwarte vlam op een rode achtergrond) en de gaskranen dragen een plastiek zegel.

Artikel 27.

Omgeving

§1Het gebruik van geluidsinstallaties is verboden. Enkel de verkopers van audio-opnamen mogen zich van een geluidsinstallatie bedienen op voorwaarde dat men zich houdt aan de wettelijke geluidsnormen. De geluidssterkte mag niet meer dan 85 dB (A) bedragen.
§2 De marktkramer gaat niet met waren rond of plaatst zich niet midden op de rijweg/marktgang.
§3 Het is de marktkramers verboden om hun huisdieren te laten loslopen. Honden moeten
steeds aan de leiband gehouden worden.
§4 Kramers in voedingswaren dienen alle voorschriften van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dienaangaande stipt na te leven. Volgens de aard van de goederen dienen tevens
prijs, gewicht, volume, maten of aantal stuks aangeduid te worden op de koopwaren of de duidelijk leesbare prijslijst. Elke handeling bij de uitstalling van de eetwaren en andere goederen
met het inzicht de consument te bedriegen of te misleiden is ten strengste verboden.
§5 Omwille van veiligheid dienen de op het traject van de markt aanwezige zonnetenten te
worden opgetrokken tijdens het op- en afrijden van de wekelijkse markt en gelegenheidsmarkten.
§6 Het marktterrein zal door passende verkeersborden/signalisatie afgebakend worden.
Tijdens de openingsuren van de markt is in de marktzone geen ambulante handel toegelaten
buiten deze die gedreven wordt door de marktkramers. Deze laatsten mogen geen handel drijven buiten op de hun toegestane plaats(en).
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Artikel 28.

Controle

§1 De marktkramers moeten steeds het bezoek toelaten van de beambten of aangestelden van
het gemeentebestuur die controle uitoefenen op de inrichting van de markt, de eerlijkheid en
correctheid in handelszaken en op de kwaliteit van de koopwaren.
§2 De marktverantwoordelijken zijn bevoegd om de machtiging en de identiteit van de personen
die een ambulante activiteit uitoefenen te controleren.
§3 Een veiligheidsregister met onderstaande documenten moet in elk kraam en/of stand aanwezig zijn:
- bewijs van machtiging als werkgever;
- bewijs van machtiging als aangestelde;
- (jaarlijks) bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
- (jaarlijks) bewijs verzekering brandrisico’s (= brand en ontploffing);
- bewijs van een geldig jaarlijks keuringsattest van een erkend of geaccrediteerd organisme
aangaande de elektrische installatie van de marktwagen/kraam (enkel bij gebruik elektriciteit/ mobiele elektriciteitsgroep);
- bewijs van een geldig tweejaarlijks keuringsattest van een erkend organisme of geaccrediteerd organisme aangaande de gasinstallatie van de marktwagen/kraam (enkel bij gasgebruik);
- geldig attest jaarlijks nazicht door bevoegd persoon of installateur van de brandblusapparaten;
- bewijs van geldige erkenning of toelating van het FAVV (enkel voor voedingskramen);
- drankenvergunning/ moraliteitsattest (enkel wanneer er alcoholhoudende dranken geschonken worden).

Artikel 29.

Publiciteit, reclame,….

§1 Voor het uitdelen van flyers, folders, samples, e.d. dient vooraf een schriftelijke toelating
van de burgemeester bekomen te worden.
Deze flyers, folders, samples e.d. mogen echter niet opgesteld zijn met het oog op een eventuele verkoop of bestelling van bepaalde producten of diensten. Indien dit toch het geval is, is er
een machtiging tot het uitoefenen van een ambulante activiteit vereist en dient de reglementering voor toekenning van een standplaats gevolgd te worden.
§2 Indien de toelating tot het uitdelen van flyers, folders, samples, e.d. werd verkregen zullen
de marktverantwoordelijken de plaats(en) aanduiden waar dit kan gebeuren. Dit kan niet op
een standplaats vermeld op het marktplan, voor het uitoefenen van een ambulante activiteit,
doch enkel op een voorziene plaats voor activiteiten waar geen machtiging vereist is. Bij het
ronddelen van publiciteit mag het vlot verloop van de markt geenszins belemmerd worden.
§3Het promoten van gedachtengoed (religieus, maatschappelijk, politiek) is niet toegelaten.
Het uitdelen van verkiezingsmateriaal (flyer, promotiemateriaal, …) is enkel mogelijk tijdens
verkiezingstijden en wanneer hier voorafgaand een schriftelijke toelating van de dienst Lokale
Economie werd bekomen.

Deel 7. Verkopen van producten of diensten met een niet-commercieel
karakter
Artikel 30.

Organisatie

30.1 Voorwaarden
§1Verkopen van producten of diensten met een niet-commercieel karakter zijn in hoofdzaak
verkopen voor een goed doel of voor de kas van een vereniging.
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§2 Aanvragen om dergelijke verkopen voor een goed doel te organiseren op de wekelijkse
woensdagmarkt moeten ingediend worden bij de dienst Lokale Economie.
§3 De verkoop moet één van de volgende doelen hebben: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief
of sportief, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld, ter bevordering van ambachten
of streekproducten.
§4 De verkoop moet occasioneel blijven met een niet-commercieel karakter.
§5 De verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren aan de hand van een opschrift,
logo of bekend symbool.
§6 Bij de verkoop van gereglementeerde producten (bijvoorbeeld voedingswaren) dient men de
geldende reglementering na te leven.
§7 Alle verkoopactiviteiten die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden.
§8 Bij de niet-commerciële verkopen is er geen retributie van toepassing.
30.2 Statuut verkoper
Naargelang het statuut van de verkoper:
- is de verkoop toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring, wanneer deze door jeugdverenigingen georganiseerd wordt die erkend en gesubsidieerd worden door de bevoegde overheden. Het is wel noodzakelijk om dit te melden aan het gemeentebestuur;
- is de verkoop onderworpen aan een voorafgaande verklaring/ melding, wanneer deze georganiseerd wordt door verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen, erkend door de FOD Financiën;
- is de verkoop aan een toelating onderworpen, wanneer deze gebeurt door andere categorieen van organisatoren.

Artikel 31.

Toelating of melding

31.1 Meldingen en aanvragen toelating voor niet-commerciële verkoop
§1 De meldingen en aanvragen voor een toelating dienen te gebeuren:
- bij de dienst Lokale Economie van de Gemeente Willebroek, wanneer de verkoop de gemeentegrenzen niet overschrijdt.
- wanneer de verkoop gelijktijdig doorgaat in twee of meer gemeenten, bij de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
§2 De toelatingen/ meldingen worden minstens één maand op voorhand aangevraagd.
§3 De verklaringen en aanvragen moeten volgende zaken vermelden:
- de verantwoordelijke van de verkoop alsook het doel, de plaatsen, de periodes van de verkoop en de aangeboden producten en diensten; en
- een raming van de te koop aangeboden hoeveelheden, zodat nagegaan kan worden of er
concurrentie dreigt voor de plaatselijke handel.
31.2 Duur toelating
§1 De toelating is beperkt tot 2 dagen binnen één kalenderjaar en is jaarlijks hernieuwbaar.
§2 In de aanvraag tot toelating kunnen verschillende acties opgenomen worden, die te realiseren
zijn binnen de periode van de toelating.
§3 Binnen de dertig dagen na het vervallen van de machtiging dient het bewijs geleverd te worden
van de besteding van de opbrengst.
31.3 Locaties
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§2 De dienst Lokale Economie zal de aanvrager een mogelijke locatie voorleggen.

Deel 8. Afsluiting
Artikel 32.

Slotbepalingen

§1 Er wordt een marktcommissie samengesteld bestaande uit de marktverantwoordelijke(n), de
bevoegde schepen, veiligheids-en verkeersdiensten en marktkramers als vertegenwoordigers. Deze
laatsten zullen de belangen van alle marktkramers trachten te behartigen. Zij zullen zich kenbaar
maken bij de andere marktkramers en fungeren als aanspreekpunt.
Per 1 januari van een nieuw marktjaar kan deze marktcommissie worden uitgebreid door nieuwe
marktkramers of ingekrompen. Aanvraag- of verwijdervoorstellen voor deze marktcommissie dienen steeds voor 31 december van het lopende marktjaar te worden ingediend bij de dienst Lokale
Economie, d.m.v. het voorziene formulier. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt
hierin de eindbeslissing.
Het percentage van marktkramers die zetelen in deze marktcommissie mag niet meer dan 10%
van alle marktkramers, op de wekelijkse woensdagmarkt, bedragen.
Bijgevolg wordt een maximum van 10 marktkramers als leden van de marktcommissie gehanteerd.
§2 Al wie op een markt een standplaats inneemt leeft de voorschriften van dit reglement na en
volgt de aanwijzingen van de bevoegde ambtenaren op.
§3 De richtlijnen van de marktverantwoordelijken worden strikt nageleefd. Kramers kunnen eventuele klachten of vermeende onrechtvaardigheden schriftelijk melden bij de dienst Lokale Economie
of aan het College van Burgemeester en Schepenen.
§4 De Algemene Bestuurlijke Politieverordening voor de gemeente Willebroek is van toepassing.
§5 Alle nodige/ vereiste formulieren kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden bij de marktverantwoordelijke(n), de dienst Lokale Economie (lokale.economie@willebroek.be of 03 866 90 30)
of via de website (www.willebroek.be).

Artikel 33.

Opheffing en wijziging bestaande reglement en marktplan

§1Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021.
§2 Vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavig reglement, wordt het bestaande reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten, laatst gewijzigd bij de gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2020, opgeheven en door huidig reglement vervangen.
§3 De dienst Lokale Economie maakt het gemeentelijk marktreglement kenbaar via de website van
de gemeente en bezorgt dit aan al haar abonnementhouders op de wekelijkse woensdagmarkt.
§4 Er geldt een overgangsmaatregel waarbij abonnementhouders die door het nieuwe reglement
niet meer in orde zijn hun abonnement op dezelfde manier mogen verderzetten tot het einde van
hun opzeggingstermijn.
§5 Er geldt een overgangsmaatregel voor de abonnementhouders, die bepaalt dat wanneer de implementatie van een nieuw marktplan pas verwezenlijkt wordt na het verlopen van de opzeggingstermijn van 6 maanden, zij in de tijd na de opzeggingstermijn tot het nieuwe marktplan hun oude/
reeds opgezegde standplaats kunnen behouden.
§6 Elke abonnementhouder, hij die die een abonnement heeft verkregen onder het nieuwe reglement, alsook hij die geen nieuw abonnement heeft gewenst, zal uitdrukkelijk op de hoogte worden
gebracht vanaf welke datum het nieuwe marktplan van kracht zal zijn.

25/25

