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Reglement rommelmarkten 

Goedgekeurd in de gemeenteraad dd 28-11-2022 

 

Titel I: Inleidende bepalingen  

Artikel 1: Voorwerp van reglement 

Onderhavig reglement regelt de organisatie van rommelmarkten op het openbaar domein en 

privaat domein van het grondgebied van de Stad Oudenaarde.  

Rommelmarkten worden beschouwd als manifestaties voor occasionele, particuliere verkopen. Dit 

reglement legt voorwaarden op teneinde de rommelmarkten te laten doorgaan met aandacht voor 

de openbare orde en openbare veiligheid, waarbij verstoring van openbare rust en inbreuken op 

hygiënenormen maximaal worden geweerd.  

Onderhavig reglement geldt met behoud van de toepassing van andere wetgeving en 

reglementen, in het bijzonder de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de 

organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en het KB van 24 september 2006 betreffende 

de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.  

 

Artikel 2: Toepassingsgebied  

Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de stad Oudenaarde en op elke persoon 

en organisatie die zicht op het grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats, maatschappelijke 

zetel of nationaliteit.  

 

Artikel 3: Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder: 

- Rommelmarkt: manifestatie voor occasionele, particuliere verkopen, waarbij particulieren zich 

kunnen ontdoen van zaken die ze niet langer nodig hebben. Deze verkopen zijn occasioneel; de 

particuliere verkoop mag noch regelmatig zijn noch de vorm van een commerciële activiteit 

aannemen. Ook voortuin- en opritverkopen vallen onder toepassing van dit reglement.  

We maken een onderscheid tussen reguliere rommelmarkten en kermisrommelmarkten:  

- Reguliere rommelmarkten: rommelmarkten georganiseerd voor een specifiek goed doel of 

georganiseerd door vzw’s met als doel het organiseren van rommelmarkten. 

- Kermisrommelmarkten: rommelmarkten georganiseerd in kader van een kermis. 

Alle onderstaande artikels zijn op zowel de reguliere rommelmarkten als kermisrommelmarkten 

van toepassing, tenzij anders vermeld.  

- Openbaar domein: hieronder wordt verstaan:  

 - de openbare weg 
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- de plaatsen die ingericht zijn als aanhorigheden van verkeerswegen en die o.m. bestemd 

zijn voor het stationeren van voertuigen, voor parken en plantsoenen en de plaatsen die 

toegankelijk zijn voor het publiek 

- alle andere gedeelten van het stedelijk patrimonium de voor iedereen toegankelijk zijn 

binnen de bij de wetten, decreten, besluiten en reglementen bepaalde perken.  

 

Titel II: Inhoudelijke bepalingen   

Artikel 4: Organisatie  

Overeenkomstig artikel 6 van het KB van 24 september 2006 (en eventuele latere wijzigingen) 

betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, is het verboden om 

zonder voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepen of zijn 

afgevaardigde een manifestatie in te richten waarbij particulieren hun goederen kunnen verkopen, 

zelfs wanneer deze manifestatie op privéterrein plaatsvindt.  

 

Artikel 5: Aanvraag 

Elke rommelmarkt moet minstens 8 weken en maximum 12 maanden vooraf door de organisatie 

digitaal aangevraagd worden via het evenementenloket op de website van de stad.  

Enkel inwoners en vzw’s van Oudenaarde kunnen een aanvraag indienen. 

 

Artikel 6: Aantal 

De organisatie van een reguliere rommelmarkt op het openbaar domein wordt beperkt tot 1 keer 

per locatie per jaar. Er mogen geen meerdere rommelmarkten op dezelfde dag (op een andere 

locatie) doorgaan. Per jaar worden maximaal 10 reguliere rommelmarkten toegestaan en enkel na 

goedkeuring door het stadsbestuur, dat rekening zal houden met andere evenementen 

aangaande de gekozen locatie en tijdstip.  

Een kermisrommelmarkt kan enkel georganiseerd worden op het moment van de officiële kermis 

en na overleg met en mits goedkeuring van het betrokken feestcomité.  

 

Artikel 7: Plaats 

Reguliere rommelmarkten zijn niet toegelaten in het kerngebied. Onder kerngebied verstaan we: 

Markt, Hoogstraat, Nederstraat, Broodstraat en Krekelput. Tenzij deze door de stad zelf 

georganiseerd worden. Het stadsbestuur behoudt zicht het recht voor bepaalde locaties niet toe 

te staan voor de organisatie van een rommelmarkt. 

 

Artikel 8: Tijdstip 

Rommelmarkten gaan bij voorkeur door op zon- en feestdagen. Indien er handelszaken op het 

parcours gelegen zijn dient de organisatie zelf vooraf goede afspraken te maken met de 

organisatie. Het stadsbestuur kan bij klachten na een vorige editie de aanvraag herzien. 

 

Artikel 9: Verbod op doorgaand verkeer 
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Straten worden maximaal afgesloten tussen 06.00 uur en 18.00 uur, tenzij anders vergund door 

het stadsbestuur. Tussen deze uren moet ook het opzetten en afbreken van de standen 

gerespecteerd worden. Dit artikel is enkel van toepassing op reguliere rommelmarkten.  

 

Artikel 10: Afvalverwerking en netheid van het domein 

Iedere deelnemer zorg zelf voor de volledige opruiming van zijn stand. Er mogen geen materialen, 

niet verkochte goederen of afval worden achtergelaten. Indien rommel blijft liggen kan er een 

boete voor sluitstorten volgen naar de organisator.  

Het is ook verboden te schilderen op het openbaar domein. Aanduidingen voor de staanplaatsen 

moeten gemaakt worden op de straat zelf en niet op het voetpad. 

 

Artikel 11: Eet- en drankgelegenheden 

Op het openbaar domein kunnen maximum 2 commerciële eetstanden en 2 commerciële 

drankstanden ingericht worden.  

Handelaars die staanplaatsen worden toegewezen voor de verkoop van voeding en dranken 

dienen in orde te zijn met de wetgeving op ambulante handel. 

 

Artikel 12: Doorgang 

Om de bereikbaarheid te vrijwaren, dient steeds een vrije doorgang van 4 meter op de rijweg 

gewaarborgd te worden, voor doorgang van eventuele hulpdiensten. 

Standhouders mogen nooit plaatsnemen op privé domein. De toegang tot een voordeur moet 

altijd vrij worden gehouden, met een min. van 1 meter. 

 

Artikel 13: Verkoop producten  

Er mogen geen nieuwe producten verkocht worden, enkel goederen gesleten door gebruik. Er 

kunnen controles gebeuren door de Economische Inspectie en/of de marktcontroleurs.    

 

Artikel 14: Particulieren  

Particulieren mogen enkel hun persoonlijke bezittingen verkopen die niet zijn aangekocht, 

geproduceerd of gefabriceerd met het oog op verkoop. Dit wil zeggen dat men enkel 

overschotten of zaken die niet meer in gebruik zijn of voorraden kan verkopen. Omdat deze niet 

onuitputtelijk zijn moeten zijn verkopen noodzakelijkerwijs occasioneel blijven.  

 

Artikel 15: Professionele verkopers 

Professionele verkopers moeten over een machtiging ambulante activiteiten beschikken en zich 

zichtbaar identificeren door middel van een bord of papier aan hun stand die voor de klant 

voldoende zichtbaar is. 

 


