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Reglement ambulante handel op privaat domein
BESLUIT:
Artikel 1
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen op privaat domein om
ambulante activiteiten uit te oefenen moet een voorafgaande toelating van de gemeente verkrijgen.
De aanvraag om toelating dient te gebeuren via het door de gemeente ter beschikking gestelde
aanvraagformulier.
Om ontvankelijk te zijn, moeten de kandidaturen vergezeld zijn van de nodige verzekerings- en andere
attesten (bv. burgerlijke aansprakelijkheid, keuringsattest elektriciteit, gas (het keuringsattest gas mag
maximaal 1 jaar oud zijn), attest FAVV).
Artikel 2
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een toelating 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 aanvraag kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen:
- redenen van openbare orde
- redenen van openbare veiligheid
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument
- niet naleven bepalingen in het reglement, in het bijzonder art. 3 en 4, of niet naleven
voorwaarden uit een vorige machtiging
- achterlaten van afval of schade berokkenen aan het openbaar domein
- niet navolgen van andere wet- of regelgeving (ruimtelijke ordening, milieu, politiecodex,
voedselveiligheid)
- bij vooropgestelde werken die de beschikbaarheid van de standplaats negatief beïnvloeden.
Artikel 3: Verbodsbepalingen
De aard van het te koop aangeboden artikel maakt deel uit van de toelating tot het innemen van een
standplaats. Het is daarom verboden andere artikelen of diensten dan deze die expliciet vermeld staan
in de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelating, te verhandelen. Een
uitbreiding of wijziging van assortiment moet schriftelijk worden aangevraagd en voorafgaandelijk
worden toegelaten door het college van burgemeester en schepenen.
Het is de handelaars verboden:
- artikelen of voorwerpen van eender welke aard te plaatsen die de voorziene doorgangen
belemmeren in het kader van veiligheid, gezondheid en openbare orde
- de bezoekers lastig te vallen door hun koopwaar op te dringen
- onbetamelijke taal of gebaren te gebruiken tegen de bezoekers
- de vrijheid van handelsverrichtingen te verhinderen of de orde te verstoren door geroep, getier,
gehuil of gebruik te maken van enig ander luidruchtig middel zoals geluidsversterkers
- bedrieglijke publiciteit te voeren
- strooibriefjes uit te delen op of in de nabijheid van het kraam
- voorwerpen in de grond van het openbaar domein te slaan voor het vastmaken van kramen en
dekzeilen

Artikel 4: Voorwaarden en verplichtingen
Bij het verlaten van de standplaats moet elke verkoper en/of standhouder maatregelen nemen om het
openbaar domein niet te vervuilen en de afvalstoffen mee te nemen. Er mag geen afvalwater geloosd
worden in de openbare riolering. Indien de afvalstoffen achter gelaten worden, of beschadigingen aan
het openbaar domein worden vastgesteld, worden de kosten van de schoonmaak, respectievelijk het
herstel, verhaald op de vergunninghouder.
Het gebruik van elektriciteit moet gebeuren met materiaal conform de wetgeving.
Ten einde brandgevaar te voorkomen, moeten de handelaars die gebruik maken van gastoestellen
volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:
- alle gasflessen en toebehoren moeten voldoen aan de vigerende Belgische normen
- onbrandbare schotten moeten geplaatst worden tussen de gasflessen en de braadovens
- indien van toepassing: voldoende en ruime afstand moet gelaten worden tussen het kraam en
de kramen ernaast
- slechts twee gasflessen per braadoven mogen ter plaatse aanwezig zijn
- één brandblustoestel moet in de nabijheid van de braadovens geplaatst worden
De standplaatshouders zijn verantwoordelijk voor de door hen aangerichte schade.
Handelaars in voedingswaren dienen alle voorschriften van het ministerie van 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 prijslijst.
De richtlijnen van de dienst lokale economie moeten strikt opgevolgd worden. Standplaatshouders
kunnen eventuele klachten schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.
Bij overtreding van de verbodsbepalingen of het niet-volgen van de voorwaarden kan de toelating
worden ingetrokken.
De standplaatshouders zijn verplicht de bepalingen betreffende geluidshinder, geurhinder en dergelijke
zoals opgenomen in de politiecodex te respecteren.
Artikel 5: Schorsing en opzegging van de toelating door de gemeente
De toelating zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in
volgende gevallen:
- indien het kraam niet meer voldoet aan de bepalingen zoals voorgeschreven in de technische
fiche
- bij ongepast, aanstootgevend of bedrieglijk gedrag van de standplaatshouder
- bij het niet-naleven van instructies van de dienst lokale economie, politie, brandweer of een
andere bevoegde instantie
- indien de gemeente de standplaatsen niet ter beschikking kan stellen (kermis, wegenwerken,
evenement,…)
- indien de bepalingen uit dit reglement niet worden nageleefd
- bij niet langer kunnen voorleggen van de nodige attesten, verzekeringen en bewijzen
- 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 op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Op geen enkele wijze kan er in bovenvermelde gevallen recht op een schadevergoeding ontstaan.

