GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN
AMBULANTE ACTIVITEITEN EN KERMISACTIVITEITEN
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006,
meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44;
Overwegende dat volgens artikel 8 § 1 van deze wet de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen wordt geregeld bij gemeentelijk
reglement;
Overwegende dat volgens artikel 9 § 1 van de gewijzigde wet de organisatie van ambulante
en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen,
eveneens wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;
Overwegende dat artikel 14 van de wet van 4 juli 2005 zegt dat het ontwerp van het reglement
vóór goedkeuring door de gemeenteraad voor advies moet overgemaakt worden aan de
minister die over een termijn van 15 dagen beschikt om eventuele bemerkingen te maken en
dat bij ontstentenis van een antwoord binnen deze termijn, het advies van de minister geacht
wordt zonder opmerkingen te zijn;
Overwegende dat het ontwerp van dit reglement op 1 augustus 2007 aan de minister werd
overgemaakt en er geen opmerkingen werden overgemaakt;
Overwegende dat tijdens de bespreking door de voorzitter het amendement wordt voorgelegd
houdende vervanging van de tekst van artikel 26 door volgende tekst: “Er kan aan politieke
partijen en partijpolitieke organisaties geen standplaats worden toegekend”.
Dit amendement wordt goedgekeurd met 27 ja-stemmen ( Luc Deleu, Stefaan Platteau, Elke
Zelderloo, Carine Walravens, Rita Dedobbeleer, Marc De Meulemeester, Georges De
Vliegher, Walter Zelderloo, Willy Segers, Jeanne Donvil-De Smedt, Jef Valkeniers, Guy
Pardon, Jan Margot, Julien Sergoigne, Michel Dandoy, Karel De Ridder, Michel Valkeniers,
Bruno Steenput, Jef Vanderoost, Lies Vereecke, Reindert De Schryver, Linsay Schoukens,
Jos Crabbe, Linda Janssens, Joëlle Van Duijfhuijs, Nathalie Staquet en Stijn Quaghebeur ) ,
tegen 4 neen-stemmen ( Jurgen Ceder, Dirk Van Hoegaerden, Gerda Veldeman en Rebecca
Bellen ) bij 1 onthouding ( Karel De Ridder ).
Vervolgens wordt gestemd over het amendement van raadslid Jurgen Ceder houdende
schrapping van het volledige artikel 26.
Dit amendement wordt verworpen met 4 ja-stemmen ( Jurgen Ceder, Dirk Van Hoegaerden,
Gerda Veldeman en Rebecca Bellen ) , tegen 27 neen-stemmen ( Luc Deleu, Stefaan Platteau,
Elke Zelderloo, Carine Walravens, Rita Dedobbeleer, Marc De Meulemeester, Georges De
Vliegher, Walter Zelderloo, Willy Segers, Jeanne Donvil-De Smedt, Jef Valkeniers, Guy
Pardon, Jan Margot, Julien Sergoigne, Michel Dandoy, Danny Smagghe, Michel Valkeniers,
Bruno Steenput, Jef Vanderoost, Lies Vereecke, Reindert De Schryver, Linsay Schoukens,
Jos Crabbe, Linda Janssens, Joëlle Van Duijfhuijs, Nathalie Staquet en Stijn Quaghebeur ) bij
1 onthouding ( Karel De Ridder ) .
BESLUIT: met 23 ja-stemmen ( Luc Deleu, Stefaan Platteau, Elke Zelderloo, Carine
Walravens, Rita Dedobbeleer, Marc De Meulemeester, Georges De Vliegher, Walter
Zelderloo, Willy Segers, Jeanne Donvil-De Smedt, Jef Valkeniers, Jan Margot, Julien
Sergoigne, Danny Smagghe, Michel Valkeniers, Bruno Steenput, Jef Vanderoost, Lies
Vereecke, Reindert De Schryver, Linsay Schoukens, Jos Crabbe, Linda Janssens en Stijn
Quaghebeur ) bij 9 onthoudingen ( Guy Pardon, Michel Dandoy, Karel De Ridder, Jurgen

Ceder, Dirk Van Hoegaerden, Gerda Veldeman, Joëlle Van Duijfhuijs, Rebecca Bellen en
Nathalie Staquet ) .
ARTIKEL 1.- Het gemeentelijk reglement op de organisatie van ambulante activiteiten en
kermisactiviteiten, zoals hieronder weergegeven, wordt goedgekeurd.
ARTIKEL 2.- Dit reglement wordt binnen dertig dagen aan de bevoegde minister
overgemaakt.
ARTIKEL 3.- Dit reglement wordt, conform artikel 186 van het Gemeentedecreet,
bekendgemaakt via aanplakbrief.
ARTIKEL 4.- Dit reglement treedt in werking vanaf de vijfde dag, volgend op de
bekendmaking van het reglement.

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN
AMBULANTE ACTIVITEITEN EN KERMISACTIVITEITEN
INHOUDSTAFEL:
Afdeling 1: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
Afdeling 2: Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de
openbare markten
Afdeling 3: Brandveiligheid bij ambulante activiteiten
Afdeling 4: Kermisactiviteiten op de openbare kermissen
Afdeling 5: Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare
kermissen
Afdeling 6: Brandveiligheid bij de kermisactiviteiten
Afdeling 7: Belastingreglement
Afdeling 8: Slotbepalingen

Bijlagen:

Bijlage 1: plan van de standplaatsen
Bijlage 2: belastingreglement op de inname van het openbaar domein (en/of
privé domein langs de openbare weg)

AFDELING 1: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
Artikel 1.- Gegevens van openbare markten (plannen van de standplaatsen in bijlage 1)
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
wekelijkse markt
in de deelgemeente Dilbeek in de Sint-Alenalaan
elke woensdag tussen 8 uur en 13 uur
boerenmarkt in de deelgemeente Dilbeek
op de parking van het Cultuurcentrum Westrand
elke zaterdag tussen 9.30 uur en 12 uur
behalve de zaterdag vóór De Gordel wanneer de markt doorgaat in de Sint-Alenalaan
boerenmarkt in de deelgemeente Schepdaal
op het Marktplein
elke vrijdag tussen 16 uur en 19 uur
avondmarkt in de deelgemeente Schepdaal
op het Marktplein en de E. Eylenboschstraat
op de vrijdag van de kermis in mei (op of na 3 mei) tussen 18 uur en 22 uur
avondmarkt in de deelgemeente Sint-Martens-Bodegem

-

-

-

-

-

-

in de Molenstraat
op de vrijdag vóór Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart tussen 18 uur en 22 uur
avondmarkt in de wijk Savio van de deelgemeente Dilbeek
op het plein naast de kerk en in de Stationsstraat
op de vrijdag vóór Pinksteren tussen 18 uur en 22 uur
avondmarkt in de deelgemeente Dilbeek
in de Verheydenstraat, de Sint-Alenalaan en de Kasteelstraat
op de vrijdag vóór de 2de zondag na Pinksteren tussen 18 uur en 22 uur
avondmarkt in de wijk Sint-Anna-Pede in de deelgemeente Itterbeek
in de Herdebeekstraat en de Rollestraat
op de vrijdag vóór de laatste zondag van juli tussen 18 uur en 22 uur
avondmarkt in de deelgemeente Sint-Ulriks-Kapelle
in de Kerkstraat
op de vrijdag vóór de laatste zondag van juli tussen 18 uur en 22 uur
jaarmarkt in de deelgemeente Schepdaal
op het Marktplein, de E. Eylenboschstraat, de Dreef en de Geraardsbergsestraat en de
Kerkhofstraat
op de zaterdag vóór de 3de zondag van september tussen 10 uur en 16 uur
jaarmarkt in de deelgemeente Dilbeek
in de Verheydenstraat, de Sint-Alenalaan, het Gemeenteplein, de de Heetveldelaan, de
Kasteelstraat en de Spanjebergstraat
op de maandag na de 1ste zondag van oktober tussen 10 uur en 16 uur

Artikel 2.- De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de
bevoegdheid toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen.
Artikel 3.- Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen
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”
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van
verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7
van het KB van 24 september 2006 .
Artikel 4.- Verhouding abonnementen – losse plaatsen
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 aan de
standwerkers tot 5 % van het totale aantal standplaatsen op de markt.
Artikel 5.- Toewijzingsregels losse plaatsen
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. De standplaatsvergoeding van de losse plaatsen wordt onmiddellijk bij
toewijzing voldaan, tegen ontvangstbewijs.
Artikel 6.- Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
§ 1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement
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 en via de gemeentelijke website.
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, komen niet in aanmerking.
§ 2 Register van de kandidaturen.
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 het 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
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:
rekening houdend met de eventuele specialisatie:
- standwerkers voor zover ze 5% van het totale aantal standplaatsen niet bereiken
- personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing van een standplaats, die
ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg
heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de
standplaatsen
- externe kandidaten
- en dan 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
De toewijzing van de standplaats wordt bekendgemaakt aan de aanvrager:
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;

- of bij elektronische post met ontvangstbewijs.
§ 5 Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement
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;
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.

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan
dit register steeds geraadpleegd worden.
Artikel 7.- Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt.
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 dagelijkse bestuur
binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend;
2° De firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de
gemeente waar deze zich bevindt;
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie
die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
Artikel 8.- Duur abonnement
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door
de aanvrager (cf. artikel 9 en 10 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij
aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 11 van
onderhavig marktreglement.
Het abonnementsgeld wordt voldaan bij toekenning ervan. Het abonnementsgeld kan ook
trimestrieel betaald worden, bij aanvang van elk trimester.

Artikel 9.- Opschorting abonnement
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode
van ten minste 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.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.
De opschorting van het abonnement kan niet leiden tot de terugbetaling van het
abonnementsgeld voor de periode van afwezigheid op de markt. Een opschorting van de
trimesteriele betaling is wel mogelijk.
Artikel 10.- Afstand van het abonnement
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 9 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig.
- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van ten minste 30 dagen
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.
Wanneer de bepalingen voor afstand en opzegtermijn nageleefd werden, kan het
abonnementsgeld a rato de resterende maanden van het abonnement (na de periode van
vooropzeg) worden terugbetaald aan de houder van het abonnement.
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 een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs
Artikel 11.- Schorsing en opzegging van abonnement
Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken
worden in volgende gevallen:
-

bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding (zijnde binnen de 10 dagen na
ontvangst van de uitnodiging tot betaling)
bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of
tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen
bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden
bepaald in artikel 15 van onderhavig gemeentelijk reglement
wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs of via een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Dit besluit van het college van burgemeester en schepenen kan geen aanleiding geven tot
terugbetaling van de standplaatsvergoeding of abonnement.
Artikel 12.- Vooropzeg vanuit de gemeente
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt
een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van drie
maanden. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per
abonnement op een andere plaats of andere markt.
Artikel 13.- Seizoensgebonden ambulante activiteiten
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 als
losse standplaatsen.
Artikel 14.- Inname standplaatsen
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 tijdelijke
gebruikrecht 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.
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.
De standplaatsen voor de jaarmarkten mogen ingenomen worden vanaf 6 uur. Voor de andere
markten mogen ze 2 uur vóór de markt begint ingenomen worden.
Alle standplaatsen moeten 2 uur na de markt opgeruimd zijn.
Artikel 15.- Overdracht standplaats
§ 1 De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk
persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar 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.
2° en indien de overnemer houder is van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzet 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.
3 ° De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2
standplaatsen beschikken
§ 2 In afwijking van 15.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
- echtgenoten bij feitelijke scheiding,
- echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en 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
vermelde toestand in artikel 15.2.
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 15.1 2° en 3°
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de
overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
Artikel 16.- Onderverhuur standwerkers
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, 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.
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.

Artikel 17.- Inname en verlaten standplaats
1. De voertuigen waarmee de kramen, tenten en goederen worden aangevoerd, moeten
onmiddellijk worden gelost. De laadwagens moeten ten laatste een kwartier vóór het
aanvangsuur van de markt verwijderd zijn; zij mogen ten vroegste terug op de markt
komen na het einde van de markt.
2. Na het beëindigen van de markt, moet iedere marktkramer zo vlug mogelijk de markt
ontruimen. In ieder geval moeten de straten waar de markt doorgaat, anderhalf uur na het
einde van de markt volledig ontruimd zijn.
3. Indien de standplaats een half uur vóór de markt niet is ingenomen door de
abonnementhouder, kan ze toegewezen worden aan een occasionele verkoper.
Artikel 18.- Standgeld
- De houders van een standplaats moeten een standplaatsvergoeding betalen,
overeenkomstig de modaliteiten van de desbetreffende gemeentelijke
belastingverordening.
- Diegene die een vrije standplaats inneemt, betaalt de vergoeding aan de door de gemeente
gemachtigde ambtenaar, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
- De inschrijving voor deelname aan een markt wordt beschouwd als een reservatie en
de standhouder is er toe gehouden de factuur te betalen ook al wordt de standplaats niet
ingenomen.
Alleen in uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, ongeval, overmacht) en mits voorleggen
van de nodige bewijsstukken, kan een factuur in onwaarde gesteld worden indien het
gemeentebestuur hiervan 24 uur vóór de markt in kennis werd gesteld.
Artikel 19.- Afmetingen kramen
Kramen, winkelwagen en winkelaanhangwagens mogen de gevellengte van 20 m en 4,5
breedte, gemeten met al de uitstekende delen inbegrepen, niet overschrijden.
Artikel 20.- Handelszaken
Alle handelszaken moeten toegankelijk zijn via een doorgang van 1 meter.
Artikel 21.- Elektriciteit
Iedere marktkramer die gebruik maakt van de elektriciteitsinstallatie is er toe gehouden het
stopcontact te gebruiken, hem aangeduid door de marktleider. De vergoeding voor het gebruik
is inbegrepen in het standgeld.
Artikel 22.- Geluidsversterkers
Behoudens toelating van de marktleider is het verboden gebruik te maken van
geluidsversterkers.
Artikel 23.- Afval
De marktkramers dienen bij het sluiten van de markt hun plaatsen te reinigen en hun afval
mee te nemen naar huis.
Artikel 24.- Wegdek
Het is verboden de bekleding van het wegdek te beschadigen. Het is ten strengste verboden
ijzeren pinnen of andere scherpe voorwerpen in het plaveisel van de markt of het wegdek te
kloppen of te steken. De marktdeelnemer zal dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de
door hem aangerichte schade.

Artikel 25.- Taalgebruik
De particulieren, bedrijven inbegrepen, die conform huidig reglement een standplaats uitbaten
op één van de in artikel 1 bedoelde markten, gebruiken uitsluitend het Nederlands in hun
betrekkingen met de lokale diensten.
Artikel 26.- Politieke propaganda
Er kan aan politieke partijen en partijpolitieke organisaties geen standplaats worden
toegekend.
BIJZONDERE BEPALINGEN
A. Wekelijkse markt
Artikel 27Het innemen van de standplaats dient te gebeuren vóór 7.45 uur.
De verkoop gaat door van 8 uur tot 13 uur.
Verkoop buiten deze tijdsspanne is niet toegelaten.
De opstelling van tenten, kramen en goederen is niet toegelaten vóór 6 uur in de ochtend van
de marktdag.
Artikel 28.Ten laatste om 14.30 uur dienen de reizende handelaars de marktruimte te hebben verlaten
met alle goederen, kramen en voertuigen.
Artikel 29.De voertuigen waarmee kramen, tenten en goederen worden aangevoerd dienen, eens ter
plaatse, onmiddellijk te worden gelost. Zij die niet ter plaatse mogen blijven, dienen ten
laatste om 7.45 uur van de markt verwijderd te zijn en gevoerd te worden naar de plaats, hen
toegewezen door de marktleider.
De voertuigen mogen niet vóór 13 uur terug op de markt gebracht worden, behoudens
bijzondere toelating van de marktleider.
Artikel 30.De rijen kramen en/of winkelwagens zullen gescheiden zijn door wegen, uitsluitend bestemd
voor voetgangers.
Artikel 31.De kramen en winkelwagens dienen zodanig geplaatst te worden op hun toegewezen
standplaats, dat de uitgestalde koopwaar niet uitsteekt buiten de scheidingslijn tussen de
kramen en de doorgangen voor het publiek. Uitzondering wordt echter gemaakt voor luiken of
een gedeelte van een kraam dat uitsteekt boven de doorgangsweg en kan beschouwd worden
als afdak, op voorwaarde echter dat het zich minimum 2 m boven de grond bevindt. Aan die
luiken of uitsteeksels mag in geen geval koopwaar bevestigd worden.
Artikel 32.Het is niet toegelaten het verkeer van de voetgangers te hinderen in de hen voorbehouden
doorgang door er voorwerpen te plaatsen, te hangen of achter te laten.

Artikel 33.Voor de toekenning van de standplaatsen worden het terrein en de belendende straten
verdeeld in vakken. Deze toekenning zal gebeuren door de marktleider. Het is de
standplaatshouders niet toegelaten een ander perceel in te nemen dan dat, dat door hen
gehuurd is of hen is toegewezen door de marktleider.
Artikel 34.De standplaatshouders mogen zich niet verzetten tegen de uitgevoerde controle van de
bevoegde ambtenaren, die moeten waken over de eerlijkheid in handelszaken en de
hoedanigheid van de koopwaren.
Artikel 35.Elke handeling in de uitstalling van de eetwaren en goederen met het inzicht de koper te
bedriegen of te misleiden, is niet toegelaten. Het college van burgemeester en schepenen mag
de toegang tot de markt tijdelijk of definitief verbieden aan de handelaars die voor verkoop
van vervalste waren of wegens bedrieglijke handelingen inzake handel gestraft werden.
Artikel 36.Het staat de verkoper vrij om op zijn aanvraag of verzoek de hulp van derden te gebruiken
voor het lossen, laden of vervoeren van zijn koopwaar.
Artikel 37.Het is niet toegelaten de vrijheid van verkoop te hinderen of de orde op welke wijze ook te
storen. Het is niet toegelaten dieren die niet voor de verkoop bestemd zijn in een voertuig of
bij een kraam te houden gedurende de markturen.
Artikel 38.Het is de handelaars verboden onder elkaar te twisten, en het publiek lastig te vallen door hen
achterna te roepen of aan te klampen.
Artikel 39.Het is niet toegelaten buiten het kraam reclame aan te brengen bij middel van affiches,
ballonnetjes of andere voorwerpen.
Artikel 40.Voor de afkoeling, verwarming of gelijk welk ander doeleinde is het niet toegelaten
verbrandingsmotoren te gebruiken. Handelaars die elektrische stroom afnemen van de
geplaatste cabines zijn verplicht hun draden op een veilige manier af te schermen.
De standplaatshouders dienen elektrische installaties te voorzien van een
differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 milliampères. Aan de standplaatshouders
die voorgaande verplichtingen niet naleven kan, buiten de voorziene straffen, afname van
elektrische stroom geweigerd worden.
Artikel 41.Voor het vastmaken van de kramen en zeilen dient gebruik gemaakt te worden van gewichten
of andere methoden, zodanig dat geen schade aangebracht wordt.
De standplaatshouder zal aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangebrachte
schade.

Artikel 42.De standplaatshouder die bij het eerste verzoek van de politie of de daartoe aangestelde
ambtenaar van de gemeente het vereiste betalingsbewijs niet wil of kan vertonen, wordt
beschouwd als niet betaald hebbende en zal onmiddellijk het marktrecht dienen te betalen.
Artikel 43.In geval van betwisting dient het marktrecht betaald te worden en kunnen belanghebbenden
zich schriftelijk wenden tot het college van burgemeester en schepenen met het oog op
eventuele terugbetaling.
Artikel 44.De standplaatshouder dienen in regel te zijn met en zich te schikken naar alle reglementen,
wetten en besluiten wat betreft hun handel.
Artikel 45.Bij niet naleving van onderhavig reglement of bij weigering zich te schikken naar de bevelen
van de marktleider, kunnen de reizende handelaars bij beslissing van het college van
burgemeester en schepenen het recht ontzegd worden opnieuw hun standplaats in te nemen en
bij ernstige inbreuken kunnen zij onmiddellijk door de marktleider van de markt verwijderd
worden.
Artikel 46.Bij inschrijving voor de markt of bij inname van een losse staanplaats wordt de
standplaatshouder geacht op de hoogte te zijn van onderhavig reglement evenals het
bijhorende belastingreglement.
B. Boerenmarkten
Artikel 47.De organisatie van de boerenmarkten wordt in concessie gegeven aan de desbetreffende
Boerenmarktcomités (verenigingen van plaatselijke producenten van land- en
tuinbouwproducten) met inachtneming van de bepalingen van dit reglement en onder het
gezag van het gemeentebestuur.
De voorwaarden van de concessie worden geregeld in de concessieovereenkomsten, die
onderwerp zijn van een apart besluit van de gemeenteraad.

AFDELING 2: Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten
de openbare markten
Artikel 48 Toepassingsgebied
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar
domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit
voorafgaand aan te vragen bij de gemeente.
Artikel 49 Voorafgaande machtiging
§ 1 Aanvraag machtiging
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 48 moet voldaan zijn aan de
voorwaarden vermeld in artikel 50 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.
§ 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 machtiging wordt vergezeld van een uitnodiging tot betaling van de verschuldigde
gemeentebelasting.
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen:
- redenen van openbare orde
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument
- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen
De gemeente zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing
aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.
Artikel 50.- Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van de
standplaatsen op de openbare markt kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen
en innemen (cfr.art.14).
Artikel 51- Toewijzingsregels losse standplaatsen
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen
en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden,
gebeurt de toewijzing via loting.
Artikel 52.- Toewijzingsregels per abonnement
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten. Voorwaarden inzake melding van
vacature geldt niet.
Artikel 53.- Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het
voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet
eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks
bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend;
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de
gemeente waar deze zich bevindt;
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie
die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

AFDELING 3: Brandveiligheid bij de ambulante activiteiten
Artikel 54.- Algemeen
§ 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 openlucht wordt
georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.
§ 3 Terminologie
Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 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 de breedste
betekenis.
§ 4 Reactie bij brand van de materialen
Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen
voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
§ 5 Inplanting en toegangswegen
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 genaderd worden tot op een afstand van
60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen
met een grote bezetting of met een bijzonder risico moeten te allen tijde bereikbaar
blijven via de openbare weg.
De rijweg van de openbare weg moet over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven, dit
met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.
Artikel 55.- Opstelling van de marktkramen
§ 1 Geen enkel marktkraam mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de
brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
§ 2 De rijen die gevormd worden door de marktkramen moeten minstens om de 30 m
voorzien worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.

§ 3 Tussen de perceelsgrens van het openbaar domein en de achterkant van de marktkramen
dient steeds een doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.
§ 4 Het is verboden om marktkramen te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een
afstand van minder dan 1m 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 hamburger- en
hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands, enz.
Artikel 56.- Brandbestrijdingsmiddelen
§ 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 moet op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.
§ 2 Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze deken wordt op een
goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de
directe omgeving van de vuren gehangen worden.
§ 3 In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen
eisen.
Artikel 57.- Brandstoffen
§ 1 Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, moeten deze gasflessen op een
veilige manier opgesteld worden, zodat ze onder andere 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.
§ 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.
Artikel 58.- Elektrische installaties
§ 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 de regels van goed vakmanschap.
§ 3 De marktkramen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, moeten over een positief
verslag van keuring van de elektrische installatie beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld
door een externe dienst voor technische controle. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13
maanden.

AFDELING 4: KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN
Artikel 59.- Toepassingsgebied.
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de
gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van
vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen,
samen te brengen.
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het
oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van
kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.
Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties.
Artikel 60.- De gegevens van openbare kermissen
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:
- de deelgemeente Dilbeek
op het Gemeenteplein
- het tweede weekend vóór Pasen, van vrijdag tot zondag
op het Marktplein
- het tweede weekend na Pinksteren, van vrijdag tot maandag
- het weekend van de eerste zondag van oktober, van vrijdag tot maandag
in de Saviowijk
- het weekend van Pinksteren, van vrijdag tot maandag
- de deelgemeente Groot-Bijgaarden
op het Gemeenteplein
- het weekend van de eerste zondag van mei, van vrijdag tot maandag
- het weekend van de eerste zondag van juli, van vrijdag tot maandag
- het weekend van de laatste zondag van augustus, van vrijdag tot maandag
- de deelgemeente Schepdaal
op het Marktplein
- het weekend van of na 3 mei, van vrijdag tot maandag
- het weekend van de derde zondag van september, van vrijdag tot maandag
- de deelgemeente Itterbeek, wijk Sint-Anna-Pede
in de Herdebeek- en Rollestraat
- het weekend van de laatste zondag van juli, van vrijdag tot maandag
- de deelgemeente Sint-Martens-Bodegem
in de Sint-Martinus- en Molenstraat
- het weekend vóór en op O.L.H. Hemelvaartdag van vrijdag tot donderdag
- de deelgemeente Sint-Ulriks-Kapelle
in de Kerkstraat
- het weekend van de laatste zondag van juli, van vrijdag tot maandag
De standplaatsen mogen ingenomen worden, voor
de deelgemeente Dilbeek
- op het Marktplein: de woensdag vóór de kermis vanaf 14 uur behalve de autoscooter,

-

het lunapark en de rups die reeds op dinsdagavond vanaf 21 uur hun standplaats
mogen innemen.
op het Gemeenteplein: de donderdag vóór de kermis vanaf 14 uur.
in de Saviowijk: de woensdag vóór de kermis vanaf 14 uur.

de deelgemeente Groot-Bijgaarden:
- de dinsdagavond vóór de kermis vanaf 21 uur
de deelgemeente Schepdaal:
- de dinsdagavond vóór de kermis vanaf 21 uur
de deelgemeenten Itterbeek, Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle:
- de woensdag vóór de kermis vanaf 14 uur
De standplaatsen moeten opnieuw vrij zijn de dinsdag na de kermis vanaf 12 uur.
In Sint-Martens-Bodegem is dit de zaterdag na O.L.H. Hemelvaart vanaf 12 uur.
Artikel 61.- Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:
§1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel
- aan de houder van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen
rekening
- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun
dagelijks bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
Bijkomende voorwaarden:
- de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een
niet-menselijke energiebron betreft, moet de attractie voldoen aan de bepalingen van
artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
- de uitbater dient het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan
de reglementaire voorschriften betreffende deze materie te bezitten
- de uitbater dient het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan
tafel te bezitten en de personen die er werkzaam zijn moeten voldoen aan de reglementaire
voorwaarden inzake volksgezondheid
§2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:
- aan de houder van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor eigen
rekening
- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur die houder is van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
Bijkomende voorwaarden:
- de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
- het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de
reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid bezitten
Artikel 62.- Verhouding abonnementen – losse plaatsen
De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de
kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel.
De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:
- in geval van absolute noodzaak;
- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de
kermis (bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).

De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde
standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de
standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat
er geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van
een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de
persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
Artikel 63.- Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen
§ 1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature
bekend maken door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk
infobord en via de gemeentelijke website.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in
de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, komen niet in
aanmerking.
§ 2 Onderzoek van de kandidaturen
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de
voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 61 van dit reglement.
De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria :
a) de aard van de attractie of van de vestiging;
b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
e) de deskundigheid van de uitbater, van de aangestelde - verantwoordelijken en van het
tewerkgesteld personeel;
f) desgevallend, de nuttige ervaring;
g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de
voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden
opgenomen in een proces-verbaal.
§ 3 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke
niet gekozen kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee:
-

hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Artikel 64.- Het register of plan van de toegewezen standplaatsen
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld
staat:
a) de situering van de standplaats;

b) de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats;
c) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement;
d) de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de
standplaats toegewezen werd;
e) desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegewezen werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
f) het ondernemingsnummer;
g) de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de
standplaats toegelaten is;
h) de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld;
i) desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.
Artikel 65.- Spoedprocedure
Indien in de vijftien dagen, voorafgaand aan de opening van de kermis, standplaatsen vacant
blijven,
- hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cfr.
artikel 63 van dit reglement),
- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,
- hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,
kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:
1° de gemeente raadpleegt de door haar gekozen kandidaten. Zij richt zich, in de mate van
het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats;
2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs,
hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs;
3° de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de
bepalingen opgenomen in artikel 63.2, eerste en tweede lid van dit reglement;
4° zij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten
vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend;
5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft zij in het procesverbaal de motivatie van haar keuze aan;
6° zij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met
ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
hetzij per duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding, de beslissing mede
die hem aanbelangt.
Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd
toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de
kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de
technische noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende
gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval.
Artikel 66.- Duur abonnement
1° Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het
opschorten (cf. artikel 67 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf.
artikel 68 van dit reglement).

2° De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een
kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de
activiteiten aan het einde van de loopbaan.
Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de
beoordeling van de burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris.
Artikel 67.- Opschorten abonnement
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:
1° hij tijdelijk ongeschikt is om 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 onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op
op het einde van de kermis.
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van
de kermis hernieuwd worden.
2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats
heeft.
De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum
van de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voortkomen.
De opschorting van het abonnement kan echter niet leiden tot de terugbetaling van het
abonnementsgeld voor de periode van afwezigheid op de kermis.
De vraag tot opschorting dient te gebeuren:
- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
- hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding
Artikel 68.- Afstand van het abonnement
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:
- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden;
- bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van ten minste drie
maanden.
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen
vermeld in artikel 67 1° van dit reglement. De opzegging gaat in op de dertigste dag
volgend op
de bekendmaking van de ongeschiktheid.
- De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere
motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de
beoordeling van de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris.
- 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.

Wanneer de bepalingen voor afstand en opzegtermijn nageleefd werden, kan het
abonnementsgeld a rato de resterende maanden van het abonnement (na de periode van
vooropzeg) worden terugbetaald aan de houder van het abonnement.
Artikel 69.- Schorsing en opzegging van het abonnement
De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten:
1° hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke
verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van
toepassing zijn op de betrokken attractie of vestiging,
2° hetzij omdat niet werd voldaan aan de verplichtingen vermeld in het belastingreglement
op het gebruik van het openbaar domein en/of privédomein, langs het openbaar domein.
De beslissing tot schorsing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs. Dit besluit kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van de belasting.
Artikel 70- Overdracht standplaats
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:
1) De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of
zijn vestiging(en) stopzet;
2) De houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats
overlaten.
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat
- de overnemer de attractie(s) of vestiging(en), uitgebaat op de overgedragen standplaatsen,
overneemt;
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de
kermis (cf. artikel 61 van dit reglement).
- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot
overdracht.
Artikel 71.- Inname standplaatsen
§ 1 De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan
tafel kunnen ingenomen worden door :
1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cfr. art. 61 van dit reglement), houders
van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in
kermisactiviteiten”
3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan
wie de standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in
kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening
4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van
de kermisactiviteit voor eigen rekening
5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in
kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de
personen bedoeld in 1) tot en met 4)

6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen
bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een
persoon bedoeld in 5)
De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun
machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden.
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of
door middel van wie ze werden toegewezen.
§ 2 De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening
aan tafel kunnen ingenomen worden door :
1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 61 van dit reglement) houders
van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante
activiteiten”
3) 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;
4) 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;
5) 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 1) tot en met 4)
6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in
aanwezigheid en onder het gezag van de houder van de “machtiging ambulante
activiteiten als werkgever” of van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als
aangestelde A of B”
De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.
Artikel 72.- Standgeld
De houders van een standplaats moeten een standplaatsvergoeding betalen
overeenkomstig de modaliteiten van de desbetreffende gemeentelijke
belastingverordening.
De inschrijving voor deelname aan een kermis wordt beschouwd als een reservatie en
de uitbater is er toe gehouden de factuur te betalen ook al wordt de standplaats niet
ingenomen.
Alleen in uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, ongeval, overmacht) en mits
voorleggen van de nodige bewijsstukken, kan een factuur in onwaarde gesteld worden
indien het gemeentebestuur hiervan vóór de kermis in kennis werd gesteld.

AFDELING 5: Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten
openbare kermissen
Artikel 73.- Toepassingsgebied
§ 1 Op aanvraag van een kermisuitbater
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar
domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van
kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit vooraf te vragen aan het
college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag dient te gebeuren via
standaardformulier.
§ 2 Van uit de gemeente
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de
procedure zoals omschreven in artikel 5 van Afdeling 1 van dit reglement gevolgd.
Artikel 74.- Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cfr. Afdeling 4 artikel 61) en
innemen van de standplaatsen op de kermis (cfr. Afdeling 4 artikel 71) kunnen standplaatsen
op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
Artikel 75.- Duur machtiging
De machtiging wordt door de gemeente toegekend
- hetzij voor een bepaalde periode
- hetzij per abonnement
Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats
heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de
standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat
er geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van
een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de
persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.

AFDELING 6: Brandveiligheid bij de kermisactiviteiten
Artikel 76.- Algemeen
§ 1 Doel
Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een kermis 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 kermis in openlucht wordt
georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.
§ 3 Terminologie
Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen
voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Onder een kermisattractie worden eveneens al zijn bijhorigheden verstaan, zoals de
woonwagens, de voertuigen, de stroomgroepen, enz.
§ 4 Reactie bij brand van de materialen
Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen
voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Artikel 77.- Inplanting en toegangswegen
In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een kermis, 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 genaderd worden tot op een afstand van 60 m
of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen
met een grote bezetting of met een bijzonder risico moeten te allen tijde bereikbaar
blijven via de openbare weg.
De rijweg van de openbare weg moet over een breedte van ten minste 3 m vrij blijven, dit met
een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.
Artikel 78.- Opstelling van de kermisattracties
§ 1 De gebruikers van de kermisattracties moeten kunnen geëvacueerd worden. Hiertoe
moeten evacuatiewegen vrij gehouden worden. Deze evacuatiewegen moeten naar een veilige
plaats leiden. De vrije breedte van deze evacuatiewegen moet minstens 1,20 m bedragen.
§ 2 Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de
brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
§ 3 De rijen die gevormd worden door de kermisattracties moeten minstens om de 30 m
voorzien worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.
§ 4 Tussen de perceelgrens van het openbaar domein en de achterkant van de kermisattracties
dient steeds een doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.
§ 5 Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse hydranten of op
een afstand van minder dan 1m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.
§ 6 Kramen waarin warme gerechten bereid worden, moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor
de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere hamburger- en
hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren,
barbecuestands, enz.
Artikel 79.- Brandbestrijdingsmiddelen
§ 1 In elke kermisattractie moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m² voorzien
worden, met een minimum van twee toestellen.
§ 2 Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak-of braadtoestel, in het bezit
moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid.
Het toestel moet op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.

§ 3 Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze deken wordt op een
goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de
directe omgeving van de vuren gehangen worden.
§ 4 In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen
eisen.
Artikel 80.- Brandstoffen
§ 1 Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, moeten deze gasflessen op een
veilige manier opgesteld worden, zodat ze onder andere 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 verlichting.
§ 3 Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de
verwarmingstoestellen, wordt 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.
Artikel 81.- Elektrische installaties
§ 1 De inrichter van de kermis 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 de regels van goed vakmanschap.
§ 3 De uitbaters van een kermisattractie of van een kraam, die beschikken over een attractie,
kraam of wagen, welke is uitgerust met een elektrische installatie, dienen over een positief
verslag van keuring van de elektrische installatie beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld
door een erkend organisme zoals aangeduid in artikel 275 van het AREI en artikel 829 van het
ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden.
De installatie moet zodanig worden opgesteld dat zij geen enkele hinder, in verband met
onder andere lawaai of uitlaat, geeft
Artikel 82.Tijdens de oprichting van de kermis wordt door de brandweer en/of de verantwoordelijke
plaatser een controlerondgang gemaakt langsheen het parcours in functie van de naleving van
deze reglementering en de wettelijke voorschriften .

AFDELING 7: BELASTINGREGLEMENT
Artikel 83.- Het belastingreglement (in bijlage 2 bij dit reglement) op het gebruik van het
openbaar domein (en/of privé domein langsheen het openbaar domein) is integraal van
toepassing op de activiteiten van dit reglement.
De belasting is contant verschuldigd bij elke toekenning van een vergunning, of toestemming
tot inname van het openbaar domein, zelfs indien de standplaats niet zal ingenomen worden.
De aanvrager zal hiertoe een uitnodiging tot betaling ontvangen vanwege het

gemeentebestuur. Indien de belasting niet voldaan werd voor de inname, zal niet tot inname
van het openbaar domein kunnen overgegaan worden. Wanneer de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, zal de belasting ingekohierd worden en is ze onmiddellijk eisbaar.
Alleen in uitzonderlijke gevallen (ziekte, ongeval, overmacht en na voorleggen afdoende
bewijsstukken hiervan), kan tot terugbetaling overgegaan worden, indien het gemeentebestuur
hiervan minstens 24 uur voor inname of evenement werd in kennis gesteld.

AFDELING 8: SLOTBEPALINGEN
Artikel 84.- Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de markt of kermis of van de
opstelling van de marktkramen en attracties onderling moet, via de burgemeester, het advies
van de bevoegde brandweerdienst gevraagd worden.
Artikel 85.Conform het algemeen politiereglement Dilbeek kan diegene die de bepalingen van dit
gemeentelijk reglement overtreedt, voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of
provinciale verordeningen geen straffen of sancties zijn voorzien, bestraft worden met een
administratieve geldboete.
Ook diegene die de bepalingen van het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op het
openbare kermissen overtreedt, kan onder dezelfde voorwaarden, bestraft worden met een
administratieve geldboete.
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete, dient de
overtreder bij sluikstorten en /of bevuiling van de openbare ruimte de zaken onmiddellijk te
reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van
de overtreder, met toepassing van het belastingreglement in verband met het opruimen van
sluikstorten vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit.
Artikel 86.Bij herhaling van de overtreding, binnen de zes maanden volgend op de oplegging van de
administratieve geldboete, of indien de openbare rust of de veiligheid in het gedrang wordt
gebracht, kan het college van burgemeester en schepenen de administratieve schorsing of de
administratieve intrekking van de vergunning uitspreken.
Artikel 87.Op basis van de hem door het Gemeentedecreet toegekende bevoegdheden, kan de
burgemeester of zijn afgevaardigde te allen tijde, bij niet naleving van de wettelijke
voorschriften overgaan tot onmiddellijke sluiting van standen en uitstallingen, attracties en
kramen.
Artikel 88.- Bevoegdheid marktleider
De marktleider is bevoegd om documenten, die de machtiging en identiteit van de personen
die een ambulante activiteit uitoefenen, aantonen, te controleren.
De marktleider of personen belast met de praktische organisatie van de openbare markten en
kermissen, en de ambulante activiteiten of kermisactiviteiten op het openbaar domein, zijn
gemachtigd om de documenten vermeld in artikel 61 van dit reglement te controleren.

BIJLAGEN
Bijlage 1: plan van de standplaatsen van de wekelijkse markten, boerenmarkten,
avondmarkten en jaarmarkten vermeld in artikel 1.
Bijlage 2: belastingreglement op de inname van openbaar domein (en/of privé domein langs
de openbare weg)

