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POLITIEREGLEMENT OPENBARE MARKTEN OUDENAARDE 

Goedgekeurd door de Gemeenteraad dd. 02.03.2020 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Gegevens van de openbare markten: 

§ 1. De stad Oudenaarde richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:  

Donderdagmarkt:  

elke donderdag van 08.00 uur tot 12.30 uur 

Locatie: Markt, Hoogstraat, Tacambaroplein 

Specialisatie: gemengde markt 

Boerenmarkt:  

elke zaterdag van 08.30 uur tot 12.30 uur 

Locatie: Parking Burgemeester Thienpontstadion 

Specialisatie: land- en tuinbouwproducten en andere (al dan niet bereidde) voeding. Op de boerenmarkt 

worden geen losse standplaatsen en seizoensabonnementen toegestaan.  

§ 2. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de openbare markten in te delen en 

wijzigingen op te nemen. Het College van Burgemeester en Schepenen zal voor elke standplaats de ligging, de 

afmeting en het gebruik bepalen. 

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen kan om welke reden ook, overgaan tot een herschikking van 

de markten en/of de standplaatsen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. 

§ 4. Indien de donderdagmarkt zou samenvallen met Kerstmis of Nieuwjaar, gaat deze de maandag voordien 

door in de namiddag tussen 13.00 uur en 16.30 uur. Op andere feestdagen gaat de markt door zoals voorzien. 

§ . Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om, telkens dit aangewezen is, de markten tijdelijk 

te verplaatsen en/of af te schaffen. 

Daarnaast organiseert de stad Oudenaarde jaarlijks een bloemenmarkt op de eerste zondag van mei en een 

kerstmarkt in de eindejaarsperiode. Deze worden beschouwd als een manifestatie ter bevordering van de 

lokale handel of het leven in de gemeente en vallen dus niet onder de regelgeving voor openbare markten. 

Artikel 2. Communicatie 

De communicatie tussen het stadsbestuur en de marktkramers verloopt hoofdzakelijk elektronisch. Elke 

marktkramer deelt een e-mailadres mee aan het stadsbestuur voor alle communicatie. Hij/zij aanvaardt dat het 

stadsbestuur via dat e-mailadres geldig met hem/haar communiceert. Omgekeerd communiceert ook de 

marktkramer elektronisch geldig met het stadsbestuur. 

Elke marktkramer is verplicht elke wijziging betreffende de onderneming onmiddellijk door te geven aan het 

stadsbestuur. 

Artikel 3. Marktleider 

De marktleider is een medewerker van de stad Oudenaarde die verantwoordelijk is voor de organisatie van de 

markt op het terrein. De marktleider is het eerste aanspreekpunt voor de marktkramers. 

Elke marktkramer die een standplaats op de openbare markt inneemt of wil innemen, dient de richtlijnen van 

de marktleider onmiddellijk op te volgen. 

De marktleider is altijd gemachtigd om onder meer: 
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- De verplichte documenten conform de hogere wetgeving en de identiteit van elke standplaatshouder 

te controleren 

- Inbreuken vast te stellen door middel van een proces-verbaal en/of administratieve akte die 

aanleiding kan geven tot administratieve sancties en/of maatregelen 

- De inname van de standplaats te verbieden bij vaststelling van inbreuk(en) op de toepasselijke 

regelgeving 

- De losse standplaatsen toe te wijzen en het standgeld te ontvangen 

Artikel 4. Productcategorieën donderdagmarkt 

De productcategorie wordt opgenomen in het abonnement. Er worden vier hoofdcategorieën vastgelegd: 

1. Textiel 

2. Voeding 

3. Bloemen en planten 

4. Andere producten (standwerkers inbegrepen)  

Het college van burgemeester en schepenen bewaakt het evenwicht tussen alle productcategorieën en dit om 

de leefbaarheid van de markt te waarborgen. 

Naast de standplaatsen toegewezen per abonnement, zijn ook losse standplaatsen voorzien op het marktplan. 

Artikel 5. Productcategorieën boerenmarkt 

Om voldoende variatie in het aanbod te behouden en de leefbaarheid van de ondernemers te waarborgen, 

worden maximum 12 kramen toegestaan, verdeeld over twee categorieën marktkramers. Gezien de 

kleinschaligheid van de boerenmarkt wordt voor elk product slechts één standplaats toegekend. 

Categorie A. zijn de markramers met rechtstreekse afzet van eigen geteelde of gekweekte producten naar de 

consument en marktkramers die op een ambachtelijke manier; eigenhandig gemaakte producten aanbieden 

die geproduceerd worden met natuurlijke grondstoffen. Er worden acht kramen in categorie A toegelaten. 

Categorie B. zijn de marktkramers die geen rechtstreekse afzet van eigen geteelde of gekweekte producten 

naar de consument hebben. (zoals bereide voedingswaren en specialiteiten inzake voeding bv. olijven). Er 

worden vier kramen in categorie B toegelaten. 

Artikel 6. Innemen van de standplaatsen 

Een standplaats op een openbare markt kan enkel toegewezen worden aan: 

A. De natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen: houders van een 

“machtiging als werkgever”. 

B. 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”. 

C. De verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, zoals bepaald in artikel 23 

overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB, gewijzigd door Besluit van de Vlaamse Regering van 21 

april 2017 en met de bepalingen uit hoofdstuk 4. 

Artikel 7. Ambulante handel op rondrijdende wijze 

De handelaar verplaatst zich langs de openbare weg waarbij hij telkens mag stil staan om wachtende klanten te 

bedienen. Hij mag geen vaste standplaats innemen en mag enkel stoppen om te verkopen op uitnodiging van 

de klant. Stilstaan of parkeren om klanten op te wachten, is niet toegelaten. 

De wegcode moet steeds gerespecteerd worden. 

Artikel 8. Elektriciteit en andere aansluitingen 

De gebruikte installaties van gas en elektriciteit, alsook de eigen voedingskast van elektriciteit zijn gekeurd door 

een erkend organisme. Het keuringsattest moet aanwezig zijn. 
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Om aan te sluiten op het elektriciteitsnet moet het marktkraam of de winkelwagen voorzien zijn van: 

- Een verliesstroomautomaat van maximaal 10A 0,03A 

- Een rubberkabel CTMB.N 2x2,5 + 2,5, uitgerust met een CEEform stekker  

Ingeval het stadsbestuur de energie ter beschikking stelt, is dit een inspanningsverbintenis en geen 

resultaatsverbintenis. Derhalve kan de stad Oudenaarde niet aansprakelijk gesteld worden voor 

onderbrekingen en kan zij in dat geval ook geen schadevergoeding verschuldigd zijn. 

Het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen is verboden. Indien gebruik wordt gemaakt van installaties 

met vloeibaar gemaakte petroleumgassen (o.a. verwarmingstoestellen,…) dient men te beschikken over een 

draagbare snelblusser met ABC-poeder van minstens 6kg. 

De elektriciteitskabels worden steeds gegroepeerd en volgen de kortste weg van standplaats naar 

aansluitingspunt. 

De stekker die aansluit op de elektriciteitskast van de stad is voorzien van een duurzaam label met naam van de 

marktkramer. 

De elektriciteit die de stad ter beschikking stelt, mag niet gebruikt worden voor het opladen van een voertuig. 

De stad Oudenaarde legt het tarief vast dat betaald moet worden als vergoeding voor het gebruik van 

elektriciteit. 

HOOFDSTUK 2. ABONNEMENTEN 

Artikel 9. Inschrijven wachtlijst 

Om in aanmerking te komen voor een nieuw abonnement voor een standplaats, dient de kandidaat zich 

inschrijven op de wachtlijst via het e-formulier. 

De inschrijving is één jaar geldig en geldt uitsluitend voor de opgegeven productcategorie. De kandidaat die de 

inschrijving op deze wachtlijst wenst te verlengen, dient op eigen initiatief de inschrijving verlengen via het e-

formulier. 

Elke kandidatuur die volledig en correct ingediend wordt, wordt chronologisch op de wachtlijst ingeschreven. 

De wachtlijst kan steeds geraadpleegd worden. 

Artikel 10. Bekendmaking vacature 

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de stad na of er een geschikte 

kandidaat is op de wachtlijst. Als de wachtlijst geen geschikte kandidaat bevat, wordt een vacature bekend 

gemaakt door middel van een bericht op de website Oudenaarde.be. 

De standplaatsen worden open gesteld voor een bepaalde productcategorie, wat kan gekoppeld worden aan 

een specificatie omtrent de voertuigcategorie.  

Artikel 11. Toekennen van een nieuw abonnement 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen wordt per onderneming één standplaats per 

abonnement toegewezen. Op de boerenmarkt kan hiervan afgeweken worden. 

Een standplaats op een openbare markt per abonnement 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 abonnementen worden toegekend volgens onderstaande volgorde: 

1. Ondernemingen of marktkramers die ingeschreven zijn op de wachtlijst, waarvan het abonnement 

werd opgezegd door de stad zoals bepaald in artikel 18 op voorwaarde dat de kandidatuur ingediend 

werd binnen de zes maanden na de datum van kennisgeving van de opzeg. 
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2. ondernemingen of marktkramers die een wijziging van hun abonnement vragen (uitbreiden, 

inkrimpen, wijzigen productcategorie…) 

3. ondernemingen of marktkramers die ingeschreven zijn op de wachtlijst met een uniek product in de 

categorieën ‘andere voeding’ en ‘andere producten’ die op het ogenblik van de toekenning nog niet 

vertegenwoordigd zijn op de markt. 

4. Ondernemingen of marktkramers die ingeschreven zijn op de wachtlijst en die niet vallen onder 1, 2 of 

3 en dit in chronologische volgorde van inschrijving op de wachtlijst 

Een kandidaat die een nieuw abonnement bekomt, moet gedurende minstens één jaar na de ingangsdatum 

van dat abonnement uitsluitend dezelfde productcategorie verkopen. Indien de houder van het abonnement in 

die periode andere producten verkoopt, kan het abonnement ingetrokken worden. 

De standplaats waarvoor een abonnement wordt verleend, wordt aanvaard in de staat waarin ze zicht bevindt. 

De houder van het abonnement wordt verondersteld te standplaats te kennen en te aanvaarden met alle 

bestaande toleranties en lasten waarmee ze zou kunnen belast zijn. Het wegnemen en tijdig en correct 

terugplaatsen van signalisatie gebeurt door de marktkramer.  

Artikel 12. Geldigheidsduur van het abonnement 

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. 

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd tenzij het abonnement werd opgezegd, vervallen 

of ingetrokken conform artikels 18, 19 en 35 van huidig reglement.  

Artikel 13. Seizoensgebonden abonnement 

Een seizoensgebonden ambulante 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 toegekend voor de verkoop van seizoensgebonden 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. Het register en plan van de standplaatsen toegewezen per abonnement 

Een register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld wordt: 

- De naam, voornaam en adres van de persoon aan wie de standplaats werd toegekend 

- In voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats werd toegekend 

en het adres van de maatschappelijke zetel 

- Het ondernemingsnummer 

- De locatie van de standplaats met volgnummer van het marktplan 

- De productcategorie 

- De datum van de toewijzing van de standplaats  

- Desgevallend, de naam en adres van de overlater en de datum van overdracht 

- Indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit 

- Gebruik van elektriciteit 

Het plan van de markt vermeldt de afmetingen van de standplaats zoals toegekend in het abonnement, de 

productcategorie en de familienaam of handelsbenaming van de houder van het abonnement.  

Zowel het register van de standplaatsen als het marktplan kunnen geraadpleegd worden. 

Artikel 15. Wijzigen van een abonnement  

De houder van een abonnement kan via e-mail een aanvraag indienen voor: 

- het uitbreiden of inkrimpen van de toegekende standplaats 

- het ruilen met een andere marktkramer van een toegekende standplaats 

- het wijzigen van de productcategorie 
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Een inkrimping van een standplaats wordt enkel toegestaan indien er na inkrimping nog minimum zes meter 

vrije ruimte blijft zodat deze vrije ruimte opnieuw kan aangewend worden als standplaats.  

Het college van burgemeester en schepenen zal een gemotiveerde beslissing nemen, rekening houdend met de 

optimale invulling van de markt en de aaneengesloten rijen standplaatsen. Het college van burgemeester en 

schepenen kan voorafgaand advies vragen aan de marktcommissie.  

Deze wijzigingen aan een abonnement gaan in per kwartaal, zijnde 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

Artikel 16. Overdracht door de marktkramer 

De overdracht van een abonnement en standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

1. Indien de overnemer houder is van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als 

werkgever 

2. In het voorgaande kalenderjaar voor de aanvraag van de overdracht vond geen overdracht van 

hetzelfde abonnement plaats  

3. De overnemer zal zijn standplaats innemen met dezelfde voertuigcategorie als de overlater toegekend 

werd, tenzij het college van burgemeester en schepenen hier voorafgaandelijk anders over beslist 

4. De overnemer mag door de overname over niet meer dan één standplaats beschikken. Op de 

boerenmarkt kan hiervan afgeweken worden 

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. In geval van 

overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.  

Artikel 17. Beëindigen van het abonnement door de marktkramer 

Een marktkramer kan zijn abonnement opzeggen vóór de vastgelegde vervaldagen: 31 maart, 30 juni, 30 

september en 31 december. De opzeg moet ten laatste 30 kalenderdagen vóór de gekozen vervaldag 

ontvangen worden door de stad. De opzeg is onherroepelijk zodra de stad de aanvraag ontvangen heeft. 

Het abonnement eindigt op de eerstvolgende vervaldag volgend op de ontvangstdatum van de opzeg.  

Een marktkramer kan zijn abonnement zonder opzegtermijn opzeggen in volgende omstandigheden: 

- Definitieve onmogelijkheid tot het voeren van handel wegens ziekte, ongeval of overmacht, mits het 

voorleggen van een medisch attest of bewijs van overmacht 

- Bij het overlijden van (één van) de zaakvoerder(s), mits voorleggen van een bewijs van overlijden door 

de erfgenamen van de zaakvoerder 

Artikel 18. Beëindigen van het abonnement door de gemeente 

Wanneer een deel van de markt of alle standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van 

vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van ten minste zes maanden, tenzij in geval 

van absolute noodzakelijkheid. Het abonnement wordt per aangetekend schrijven opgezegd. 

Artikel 19. Verval van rechtswege 

Het abonnement vervalt van rechtswege bij faillissement van de marktkramer. 

HOOFDSTUK 3. LOSSE STANDPLAATSEN 

Artikel 20. In aanmerking komende plaatsen 

Naast de standplaatsen, op het marktplan aangeduid als “losse plaatsen”, kunnen eveneens van dag tot dag 

toegewezen worden: de standplaatsen toegewezen per abonnement die om 07.30 uur niet zijn ingenomen 

door de houder van het abonnement 

Bij de toewijzing van deze losse standplaatsen wordt geen rekening gehouden met de productcategorie van het 

toegekende abonnement op die standplaats. 

De losse standplaatsen hebben maximum acht lopende meter lengte en vier meter diepte. 

 



 

6 
 

Artikel 21. Toekennen van losse standplaatsen 

De toekenning van losse standplaatsen gebeurt van dag tot dag door inschrijving op het inschrijvingsblad dat 

ter beschikking ligt op de locatie die het college van burgemeester en schepenen aanduidt. 

De kandidaten bieden zich aan tussen 07.00 uur en 07.30 uur en noteren hun naam, ondernemingsnummer en 

nummer van de machtiging voor ambulante handel op het inschrijvingsblad. 

De marktleider wijst om 07.30 uur de losse plaatsen toe in overleg met de kandidaten. Op dat ogenblik moet 

de houder van de machtiging als werkgever aanwezig zijn.  

Artikel 22. Betaling van de losse standplaatsen 

De marktkramers die een losse standplaats toegekend werden, betalen uitsluitend met bankcontact (géén 

cash) de vereiste retributie aan de marktleider, die een kwitantie aflevert voor het betaalde bedrag. De 

marktkramer bewaart deze kwitantie gedurende de markt en kan deze voorleggen op vraag van de politie of 

andere bevoegde personen.  

HOOFDSTUK 4. OCCASIONELE VERKOPEN MET NIET-COMMERCIEEL KARAKTER 

Artikel 23. Aanvraag 

Een vereniging of organisatie kan voor een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter een 

standplaats van maximaal vier lopende meter op de openbare donderdagmarkt aanvragen. De aanvrager moet 

voldoen aan de voorwaarden bepaald in de hogere wetgeving en moet dus voorafgaand een machtiging van de 

burgemeester bekomen voor deze occasionele verkoop met niet-commercieel karakter. 

Artikel 24. Bijkomende voorwaarden 

- De aanvraag wordt ten minste drie weken vooraf ingediend.  

- Per marktdag wordt slechts één occasionele verkoopactie toegelaten. Indien er meerdere aanvragen 

zijn voor eenzelfde marktdag wordt de toelating verleend op basis van de chronologische volgorde van 

de ontvangen aanvragen. 

- Een vereniging of organisatie kan één keer per jaar een toelating krijgen. 

- Het retributiereglement op de stand- en plaatsrechten op markten wordt niet toegepast. 

- De vereniging of organisatie meldt zich om 07.30 uur bij de marktleider die de plaats zal toewijzen. De 

markt mag niet verlaten worden vóór 12.30 uur. 

HOOFDSTUK 5. GEDRAGSREGELS 

Artikel 25. Veilige doorgang 

Een marktkramer die oprijdt naar de donderdagmarkt en wegrijdt van de donderdagmarkt, sluit de doorgang 

onmiddellijk terug af met de signalisatie die door de stad voorafgaandelijk geplaatst werd. 

Artikel 26. Uurregeling  

§ 1. Wekelijkse donderdagmarkt 

De marktkramers mogen de markt oprijden tussen 05.30 uur en 07.30 uur. 

De marktkramers die na 07.30 uur aankomen, kunnen hun plaats geweigerd worden door de marktleider, 

zonder dat deze afwijzing hen recht geeft op enige vergoeding of schadeloosstelling. Deze niet-ingenomen 

plaatsen worden toegewezen aan losse marktkramers. 

Het wegrijden van de markt mag ten vroegste: 

- vanaf 12.00 uur in de periode van 1 oktober tot 30 april 

- vanaf 12.30 in de periode: van 1 mei tot 30 september 

- in uitzonderlijke omstandigheden én met toelating van de marktleider kan hiervan afgeweken worden.  
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De standplaatsen moeten opgeruimd én ontruimd zijn: 

- Van 1 september tot 31 mei om 13.30 uur 

- Van 1 juni tot 31 augustus om 14.00 uur 

Elke marktkramer moet hierbij rekening houden met zijn naaste collega’s, want ook zij moeten tijdig de markt 

verlaten. 

§ 2. Boerenmarkt 

De marktkramers mogen de boerenmarkt oprijden tussen 05.30 uur en 07.30 uur. 

De verkoop eindigt om 12.30 uur.  

De standplaatsen moeten opgeruimd én ontruimd zijn om 13.30 uur 

Artikel 27. Aanwezigheden 

§ 1. Behalve de houders van een seizoenabonnement, mag een houder van een abonnement in de loop van 

een kalenderjaar maximaal tien marktdagen afwezig zijn, waarvan maximaal vijf marktdagen binnen zes 

aaneengesloten maanden.  

§ 2. De burgemeester kan omwille van een gegronde en gemotiveerde reden een uitzondering toestaan aan 

een houder van een abonnement, na voorlegging van bewijsstukken. 

§ 3. De marktkramer is verplicht zijn afwezigheid minstens 12 uren vóór de aanvang van de markt per e-mail of 

sms te melden aan de marktleider. 

§ 4. In afwijking van artikel 32 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en 

de organisatie van ambulante handel, zoals gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017, blijven 

tijdens alle afwezigheden, zoals hierboven bepaald, de verplichtingen die uit het abonnement vloeien, gelden. 

Afwezigheid kan niet leiden tot terugbetaling van het standgeld of de retributie voor het elektriciteitsverbruik. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht de houder van het abonnement eenzijdig een 

andere standplaats toe te wijzen op de openbare markt naar aanleiding van ongewettigde afwezigheden 

omdat de termijn zoals bedoeld in §1 werd overschreden en er hiervoor geen gegronde reden zoals bepaald in 

§2 was. Het college van burgemeester en schepenen beslist op discretionaire wijze.  

Artikel 28. Opstelling van de kramen 

De marktkramer moet de koopwaar en materiaal binnen de grenzen van de toegewezen standplaats opstellen. 

De uitsprong van het tentdak mag geen hinder veroorzaken voor het publiek. De uitklapbare panelen van een 

verkoopwagen moet altijd onmiddellijk kunnen gesloten worden. 

De gangen tussen de kramen zullen steeds vrij gehouden worden.  Stoepborden en andere aandachtstrekkers 

zijn in de gangen niet toegelaten.  

Artikel 29. Voertuigen 

Het veranderen van voertuigcategorie of het gebruik van een groter of kleiner voertuig, dient voorafgaandelijk 

aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen. 

Geen enkel voertuig mag langer in de doorgangen op de markt aanwezig zijn dan de tijd nodig voor het laden 

en lossen. 

Uitgezonderd winkelwagens of winkelaanhangwagens dienen alle voertuigen bij de aanvang van de markt 

verwijderd te zijn. Lichte bestelwagens waarin materialen opgeslagen worden of die gebruikt worden als 

pasruimte, zijn toegelaten als ze kunnen geïntegreerd worden binnen de toegestane standplaats (afhankelijk 

van de locatie) of voorzien zijn van een luifel die deel uitmaakt van het kraam. Deze wagens worden achteraan 

het kraam ingebouwd waarbij de toegestane diepte van de standplaats niet overschreden wordt. 

Artikel 30. Netheid van het openbaar domein 

§ 1. Afval en reinigen 

De marktkramer moet bij het einde van de openbare markt al het afval verwijderen en meenemen dat 

voortvloeit uit zijn marktactiviteit. De kramen of wagens moeten altijd zodanig zijn ingericht dat geen 
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vloeistoffen of vetten op de grond lopen. Vetten of andere vloeistoffen mogen nooit in de riolering gegoten 

worden. Marktkramen waar een directe consumptie van voedsel of drank mogelijk is, dienen zelf afvalbakken 

te plaatsen voor de verschillende afvalfracties. 

De wagens voor kip-aan-’t spit beschermen de ondergrond met een afdekzeil of rubberen mat en dit vooraleer 

het kraam te plaatsen. Vooraleer weg te rijden dienen deze marktkramers de ondergrond af te spuiten met 

voldoende water. 

Niet naleven van dit artikel wordt gesanctioneerd volgens het belastingreglement op sluikstorten. 

§ 2. Flyers 

Om de netheid van het openbaar domein te bewaken wordt het uitdelen van flyers tijdens de wekelijkse 

donderdagmarkt uitsluitend toegestaan op volgende punten mits naleven van het Algemeen Politiereglement:  

- Hoek Broodstraat – Markt 

- Hoek Hoogstraat – Tacambaroplein 

- Hoek Meerspoortsteeg - Markt. 

Overeenkomstig het Algemeen Politiereglement wordt voor politieke partijen, tijdens een verkiezingsperiode, 

hiervan afgeweken. 

 Artikel 31. Verplichte documenten 

De marktkramer moet onderstaande documenten steeds kunnen voorleggen op vraag van de marktleider of 

andere bevoegde personen: 

- Geldige identiteitskaart en/of verblijfsdocumenten 

- Machtiging voor ambulante handel 

- Bewijs verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 

- Bij gebruik en elektriciteit: bewijs verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing 

- Bewijs van een geldig keuringsattest van een erkend organisme aangaande de elektrische installatie 

van de marktwagen, met verplichte vermelding KVA 

- Bewijs van een geldig keuringsbewijs van brandblusapparaten 

- Bewijs van geldige toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

(FAVV) voor voedingskramen 

Artikel 32. Winterperiode: gladheid 

De stad Oudenaarde wordt door de politie opgeroepen om te strooien bij vriesweer. Elke marktkramer stelt 

alles in het werk om de standplaats tijdens de duur van de markt ijsvrij te houden. 

Artikel 33. Openbare rust  

Het is verboden een geluidsinstallatie te gebruiken. Enkel verkopers van geluidsdragers (CD’s en dergelijke) 

mogen een geluidsinstallatie gebruiken om klanten een stukje van een gekozen CD te laten horen, mits de 

geluidssterkte niet meer is dan 85 dB LAeq,1 minuut is. 

HOOFDSTUK 6. HANDHAVING EN SANCTIES 

Artikel 34. Schorsing van een abonnement door het stadsbestuur 

§ 1. Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen geschorst worden in volgende 

gevallen: 

- Bij niet of niet-tijdige betaling van de belasting op de stand- en plaatsrechten op de markt en de 

retributie voor het gebruik van elektriciteit 

- Bij afwezigheid gedurende meer dan tien marktdagen zoals bepaald in artikel 27 § 1 en die niet 

gemotiveerd werd zoals bepaald in artikel 27 § 2 

- Wanneer een andere categorie van voertuig gebruikt wordt, zonder voorafgaandelijk akkoord van de 

stad Oudenaarde 
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- Bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in 

artikel 16 van onderhavig marktreglement 

- Bij om het even welke vorm van openbare ordeverstoring, elk gedrag dat de goede naam van de 

markten schaadt, geen correct gedrag tegenover de klanten en de marktleider 

- Bij het herhaaldelijk niet respecteren van de instructies van de marktleider 

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de periode van schorsing te bepalen. Gedurende 

de periode van schorsing wordt de standplaats toegewezen als losse standplaats, zonder rekening te houden 

met de productcategorie van het toegekende abonnement op die standplaats. 

§ 2. Een losse marktkramer, zonder abonnement, kan geschorst worden en een standplaats op de markt 

geweigerd worden. 

De schorsing die opgelegd wordt door het college van burgemeester en schepenen wordt per mail en per brief 

ter kennis gebracht van de overtreder. 

Artikel 35. Intrekking van een abonnement door het stadsbestuur. 

Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen ingetrokken worden wanneer binnen 

één jaar te rekenen vanaf de ingang van de periode van schorsing dezelfde overtreding vastgesteld wordt.  

Bij intrekking van het abonnement komt de standplaats vacant. 

Een marktkramer of onderneming van wie het abonnement wordt ingetrokken, mag gedurende één jaar na de 

intrekking geen aanvraag voor een nieuwe standplaats indienen, en evenmin gedurende één jaar, zich 

kandidaat stellen voor een losse standplaats. De lopende inschrijvingen op de wachtlijst vervallen. 

De intrekking van het abonnement door het college van burgemeester en schepenen wordt per mail en per 

brief ter kennis gebracht van de overtreder. 

Artikel 36. Administratieve geldboete 

Behoudens de overtredingen zoals bepaald in artikel 34 en 35 zal elke overtreding van dit politiereglement 

bestraft worden met een administratieve geldboete tot € 350. 

HOOFDSTUK 7. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 37. Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle gevallen die niet voorzien zijn in huidig 

reglement na het horen van de betrokken partijen.  

Artikel 38.  Dit reglement treedt in werking op 1 april 2020. 

Artikel 39. Het reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 

goedgekeurd door de Gemeenteraad dd. 26.05.2008, wordt bij onderhavige politieverordening opgeheven. 

Artikel 40. Deze politieverordening zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Decreet 

Lokaal Bestuur. 

 


