
OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN 

 

De gemeenteraad, 

 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 
1
  

 

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 voornoemde gewijzigde 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 voornoemde gewijzigde wet de organisatie 

van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare 

markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

 

 

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 

 

Artikel 1 Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2) 

 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:  

1. Elke donderdagvoormiddag van 08.00u. – 12.30u. op volgende locaties (zie ook 

lossen en laden afdeling 2 art. 4) 

1. op het marktplein en rond de markt 

2. in de Hoogstraat 

3. op het Tacambaroplein (bloemen en planten) 

 

2. Elke zaterdagvoormiddag van 10.00u. – 13.00u. op volgende locatie : Parking 

Burgemeester Thienpontstadion (land- en tuinbouwproducten van eigen kweek en/of 

bereidde voedingswaren) 

 

3. Tijdens de kermisperiode (Pasen en September) wordt de markt verplaatst naar 

volgende locaties (de verkoop van bloemen en planten blijft doorgaan op het 

Tacambaroplein : 

1. Jezuïetenplein 

                                                 
1  Voor wat de Vlaamse gemeenten betreft: artikel 42 is, samen met heel wat andere bepalingen van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005 i in werking getreden op 1 januari 2007, dit ingevolge het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikelen 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 
2005 (B.S. 30.11.2006). Artikel 117 NGW wordt door dit besluit ook opgeheven . 



2. Bekstraat 

3. Gentiel Antheunisplein 

4. Parkstraat 

 

De gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de 

bevoegdheid toe om de markten in te delen, wijzigingen op te nemen en het 

huishoudelijk reglement vast te stellen. Het College zal voor elke standplaats de 

ligging, de grootte en het gebruik bepalen.(zie plan) 

 

PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage 1-2-3-4. 

Gezien dit plan aan voortdurende wijzigingen onderhevig is, is bepaald dat een 

plan met indeling in zones volstaat. Een gedetailleerde lijst met specificaties 

wordt één keer per jaar bezorgd aan de federale overheid. 

 

 

Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 

en KB art. 25) 

 

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” 

- occasioneel aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder 

commercieel karakter, met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief, 

sportief doel of organisaties ter verdediging van de natuur, de dierenwereld, de 

ambachten en streekproducten (artikel 7 van voornoemd KB  van 24 

september 2006) 

 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen 

onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën. De onderlinge percentages binnen de 

hoofdcategorieën worden bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Per onderneming wordt slechts één standplaats toegekend. 

  

1.VOEDING : 30 % 
 

SOORT % 

1. GROENTEN EN FRUIT  

2. VIS  

3. VERS VLEES EN KAAS  

4. GEBAKKEN VLEESWAREN  

5. ZUIVEL  

6. SNACKS  

7. biologische + andere 
voeding 

 

8. BROOD – KOEKEN - 
SNOEP 

 



TOTAAL 30 

 

2.TEXTIEL : 37 % 

 
SOORT % 

1. DAMESTEXTIEL  

2. HERENTEXTIEL  

3. KINDERTEXTIEL  

4. ONDERGOED – 
BOVENTEXTIEL – MERCERIE 
– KOUSEN – E.A. 

 

5. BEDLINNEN – GORDIJNEN 
– STOFFEN 

 

TOTAAL 37 

 

3.ANDERE : 28 % 

 
SOORT % 

1. BLOEMEN EN PLANTEN  

2. LEDERWAREN  

3. JUWELEN  

4. HUISHOUDARTIKELEN  

5. PLUIMVEE  

6. SCHOENEN  

7. PAPIERWAREN + 
SPEELGOED 

 

8. STANDWERKERS  

TOTAAL 28 

 

 

4.losse standplaatsen : 5 % 
 

SOORT % 

1. ALLERHANDE 5 

 

 

Artikel 3 Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1) 

 

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
2
 tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.  

 

Artikel 4 Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27) 

 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt
3
 bij loting.  De kandidaat marktkramers voor 

een occasionele standplaats dienen zich vooraf in te schrijven in het lotingsregister. 

(zie ook huishoudelijk reglement – afdeling 2 – art.5) 

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats 

aanwezig zijn. 

 

 

Artikel 5 Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

 

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 

30) 

 

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt ,zal deze 

vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving (cf.  bijlage)  
Deze kennisgeving kan gebeuren  door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk 
infobord en/of via de website (www.oudenaarde.be) en/of via de lokale pers. 

 

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 
4
en binnen de termijn voorzien in de 

kennisgeving van de vacature (cf.bijlage). Kandidaturen die hieraan niet voldoen, 

worden niet weerhouden.  

 

5.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31) 

 

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 de 2 jaar zullen kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun 

kandidatuur te bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven. 

  

5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art 29 en 31) 

                                                 
2 KB artikel 24 §1, tweede lid: Wordt als standwerker beschouwd, de persoon van wie de activiteit uitsluitend 
bestaat uit de verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst 
en/of het gebruik uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij 
het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten. 
3 In voorkomend geval per specialisatie 
4 Artikel art 30 §1, tweede lid van het KB van 24 september 2006 bepaalt: “Zij (de kandidaturen) worden hetzij bij 
brief neergelegd tegen ontvangstbewijs hetzij bij ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs, 
hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente of de concessionaris”. 



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 
5
: 

 

rekening houdend met de eventuele specialisatie (zie art.2): 

 

-1.aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet 

bereiken 

 

-2.en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën): 

 

a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan 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 ; 

b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 

c) personen die een wijziging van hun standplaats vragen; 

d) de 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. 

 

5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33) 

 

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager : 

-of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 

-of bij elektronische post  met ontvangstbewijs. 

 

5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) 

 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per 

abonnement vermeld staat: 

 

-de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie 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; 

                                                 
5 Zie ook art 31 §1, laatste lid KB 24 september 2006 inzake de te vervullen formaliteiten bij ontvangst van een 
kandidatuur 



-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 

-desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. 

 

NB. KB art. 34 Buiten de identiteit van de houder van de standplaats mag het plan 

of het register verwijzen naar een bestand dat de andere inlichtingen overneemt. 

 

Overeenkomstig  het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.  

 

Artikel 6 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare 

markt ( KB art 21) 

 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich 

te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het 

kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. 

Het bord moet eveneens door de 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). 

 

 

Artikel 7 Duur abonnement  (KB Art. 32) 

 

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 8
 
en 9 van onderhavig marktreglement) en 

behoudens intrekking bij aangetekend schrijven of via duurzame drager tegen 

ontvangstbewijs door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10 van 

onderhavig marktreglement  

 

Artikel 8 Opschorting abonnement  (KB Art. 32) 

 



De houder van een abonnement kan het abonnement tijdelijk opschorten voor een 

voorziene periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit 

uit te oefenen: 

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest 

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

 

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van 

de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen 

van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn 

standplaats terug. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de 

overeenkomst voorkomen.  

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als 

losse plaats. 

 

 

Artikel 9  Afstand van het abonnement (KB art. 32) 

 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement 

- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 

dagen 

- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van 

tenminste 30 dagen 

- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van 

redenen vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg 

nodig. 

- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 

- bij overlijden = automatisch afstand van abonnement zonder vooropzeg  (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 of het abonnement overnemen 

en dit binnen de 3 maand). 

 

Indien de aanvraag tot afstand van het abonnement correct is gebeurd, zal het saldo 

van het standplaatsgeld voor de resterende periode worden terugbetaald aan de 

rechthebbende. 

 

 

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, e-mail) tegen ontvangstbewijs 

 

 

Artikel 10 Intrekking van het abonnement ( KB art 32 laatste lid) 

 

Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of 

ingetrokken worden in volgende gevallen: 

 



- bij niet of niet tijdige  betaling standplaatsvergoeding 

- 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 14 van onderhavig reglement 

- wanneer andere waren of diensten te koop worden aangeboden dan diegene 

vermeld op zijn abonnement 

- wanneer de abonnee geen gevolg geeft aan de opmerkingen hem schriftelijk 

overgemaakt door het College van Burgemeester en Schepenen 

 

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend 

schrijven met ontvangstbewijs of via een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.  

 

Artikel 11 Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2) 

 

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 één jaar.  Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een 

vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 5.3). 

 

Artikel 12  Seizoensgebonden ambulante activiteiten(KB art. 37) 

 

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 13 Inname standplaatsen (KB art. 26) 

 

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 

tijdelijk 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) 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. 

Commentaar: College kan beslissen deze personen toelating te geven om 

verkopen op de markt te realiseren zodat ze niet hoeven mee te loten. Doch nadat 

de hogere categorieën na loting zijn geplaatst.  Indien er geen plaats meer rest, 

worden deze laatsten geplaatst in een aparte zone buiten het marktterrein. 

 

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.  

 

 

Artikel 14 Overdracht standplaats (KB art. 35) 

 

14.1. 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(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van 

ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten 

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 1 

standplaats beschikken (cf. art. 2) 

 

14.2. In afwijking van 14.1. 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 14.2. 

- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1 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 15 Onderverhuur standwerkers (KB Art. 36) 

 

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 om 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 

abonnementprijs voor de duur van de onderverhuring. 

 

 

 



Afdeling 2 huishoudelijk reglement 

 

artikel 1 : indeling van de standplaatsen 

 

De standplaatsen op de markt worden verhuurd volgens plan dat opgemaakt wordt 

door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Al de marktpleinen en –wegen zijn ingedeeld per meter voorgevel op een diepte van 3 

meter.  De minimum ingenomen plaats is 3 meter met een maximum van 24 meter. 

 

De standplaats waarvoor een abonnement wordt verleend, wordt aanvaard in de staat 

waarin ze zich bevindt.  De abonnee wordt verondersteld de standplaats te kennen en 

te aanvaarden met alle bestaande wegvergunningen, toleranties en lasten waarmee ze 

zou kunnen belast zijn. 

 

De abonnee mag de toegewezen standplaats enkel gebruiken voor het te koop 

aanbieden van die producten waarvoor het College van Burgemeester en Schepenen 

de standplaats heeft bestemd. 

 

artikel 2 : betaling abonnement  

 

De standplaatsen worden verhuurd voor een termijn van 1 jaar (kalenderjaar), 

betaalbaar per jaar of per 6 maanden.  De betaling gebeurt op het rekeningnummer 

091-0003152-77 van de Ontvanger van de stad Oudenaarde, voor 1 maart voor het 

lopende jaar en voor het eerste semester en voor 1 juli voor het tweede semester. 

 

Een markthandelaar voor het eerste jaar op de markt, betaalt in verhouding tot het 

einde van het lopende jaar. 

 

Bij tijdelijke onderbreking van de handelsactiviteiten gedurende het jaar, wordt geen 

teruggave van het saldo voorzien.  

 

Uitzondering : tijdelijke schorsing door overmacht en seizoensgebonden artikels en 

bij definitieve afstand van het abonnement. (zie ook afd.1 art. 8 – 9 – 12) 

 

Ingeval van niet-betaling van de standplaatsvergoeding overeenkomstig de 

modaliteiten, worden de abonnementen in hun hernieuwingen van rechtswege en 

zonder aanmaning ingetrokken.  Dit houdt echter geen schorsing van de nog te 

betalen schuld in. 

 

artikel 3 : opstellen van de kramen binnen de aflijning 

 

Bij het opstellen van hun kramen moeten de markthandelaars zich houden aan de 

aflijning op de grond getekend.  Ze zullen door geen enkel voorwerp op deze aflijning 

een uitsprong mogen maken.  Behoudens voor luiken of het gedeelte van een kraam 

dat kan worden beschouwd als afdak, op voorwaarde dat het zich minimum 2.10 

boven de grond bevindt en dat het dadelijk kan neergelaten of ingetrokken worden 

voor gebeurlijke doortochten van hulpdiensten, e.d.. 

 



De gangen tussen de kramen zullen steeds vrij gehouden worden.  Deze gangen 

mogen niet overdekt worden door het verbinden van zeilen en koorden tussen kramen 

van verschillende rijen. 

 

artikel 4 : aankomst en vertrek van de abonnees 

 

De markthandelaars mogen ’s morgens niet vroeger dan 6.00 uur hun standplaats 

bezetten, noch in de straat en/of aanpalende straten komen stilstaan. 

 

De vaste standplaats van een afwezige abonnee (vanaf 7.30 uur), mag door de 

marktleider toegewezen worden aan een andere marktkramer voor de duur van de 

marktdag, voor zover zijn koopwaar geen onmiddellijke concurrentie vormt voor de 

afwezige marktkramer of voor zijn marktburen. 

 

Markthandelaars die na 7.30 uur aankomen, kunnen hun plaats geweigerd worden 

door de marktleider, zonder dat deze afwijzing hen recht geeft op enige vergoeding of 

schadeloosstelling. 

 

Niet-ingenomen plaatsen zullen vanaf 7.30 uur worden toegewezen aan losse 

marktkramers.  De rechten van de consument worden beschermd door de 

identificatieplicht van de losse deelnemer via zijn uithangbord. 

 

De markthandelaars zullen ten laatste tegen 8.00 uur verkoopsklaar opgesteld staan. 

 

De markthandelaars dienen hun plaatsen volledig en netjes opgeruimd te hebben 

tegen ten laatste 13.30 uur (september – mei) en om 14.00 uur (juni-juli-augustus) ten 

laatste. 

 

artikel 5 : losse marktkramers 

 

Elke marktdag worden de standplaatsen die niet het voorwerp zijn van een 

abonnement of die niet tijdig bezet zijn (zie hierboven), toegewezen bij loting en dit 

vanaf 7.45 uur.  De kandidaten dienen zich wekelijks tussen 7.00 uur en 7.30 uur 

inschrijven in het lotingsregister dat in het Markthuisje klaar ligt. 

 

De bezetters van de aldus verhuurde plaatsen (de zogenaamde losse marktkramers of 

risico’s) zullen de taks wekelijks betalen aan de marktleider.  De marktleider zal een 

gedateerde en genummerde kwitantie afleveren voor het betaalde bedrag. 

 

Deze kwitantie dient bewaard te worden voor gans de duur van de markt.  Ze moet, op 

verzoek van de politie of aan de personen die hiervoor bevoegd zijn, getoond kunnen 

worden tijdens de duur van de markt.  Bij het niet voorleggen ervan kan de betaling 

van de bezette plaats opgeëist worden. 

 

Een toevallige markthandelaar die een standplaats inneemt zonder de toelating van de 

marktleider, zal onmiddellijk door de bevoegde overheid van de markt verwijderd 

worden op zijn kosten en zal gedurende  3 volgende maanden niet meer toegelaten 

worden op de markt. 

 



Ingeval van verschillende en herhaalde overtredingen kan het College van 

Burgemeester en Schepenen overgaan tot schorsing of ontzegging tot onze wekelijkse 

markt. 

 

De standplaatsen voor de losse marktkramers worden toegewezen aan meerderjarige 

natuurlijke personen, houder van een hoofdleurkaart of de machtiging tot het 

uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever. 

 

Het algemeen marktreglement is ook voor de losse marktkramers van toepassing. 

 

 

artikel 6 : voertuigen / parking langparkeerders 

 

De voertuigen waarmee kramen, tenten en goederen worden aangevoerd, moeten 

nadat ze gelost zijn, plaats nemen op de parking LANGPARKEREN. 

 

De laadwagens moeten ten laatste om 7.45 uur van de markt verwijderd zijn.  Zij 

mogen ten vroegste op de markt komen na het einde van de markt om 12.30 uur.  

Tijdens de maanden juni-juli-augustus om 12.45 uur. (opgelet : voor standwerkers en 

losse marktkramers is dit respectievelijk om 8.30uur en om 12.15uur) 

 

Het stadsbestuur kan noch voor diefstal, noch voor schade aan deze voertuigen 

verantwoordelijk gesteld worden. 

 

Een voertuig ingericht als, of gebruikt als kraam kan slechts op de markt blijven staan, 

op voorwaarde dat het volledig binnen de aflijning opgesteld staat. 

 

artikel 7 : voertuigen die op de markt blijven staan 

 

Bij slecht weder is het de marktleider die beslist of de voertuigen dienende voor het 

vervoer van de goederen, op de markt mogen blijven staan of vroeger mogen 

oprijden. 

 

In dit geval moeten zij zodanig opgesteld worden dat zij geen belemmering vormen 

voor het zicht, het verkeer, het verloop en de goede en de veiligheid in het algemeen, 

rekening houdend met de instructies van de marktleider en/of de politie. 

 

Voor de voertuigen die bij goed weder op de markt blijven staan , achter en tussen de 

kramen, wordt een vergoeding betaald volgens het tarief vastgesteld door de 

Gemeenteraad; 

 

artikel 8 : innemen van meer standplaats zonder toelating 

 

Markthandelaars die zonder toelating van de bevoegde overheid, meer oppervlakte 

innemen in de lengte en/of diepte dan hun vergunning, zullen onmiddellijk een 

vergoeding betalen aan de marktleider gelijk aan 2.50 EURO per lopende meter van 

de totale gevellengte. 

 

Deze vergoeding geeft geen recht op het behoud der wederrechtelijk ingenomen 

meer-oppervlakte in de toekomst.  Deze regel is eveneens van toepassing op de 



markthandelaars die een andere standplaats innemen dan diegene die hen werd 

toegewezen. 

 

artikel 9 : verwarmingstoestellen 

 

Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan de 

veiligheidsnormen of die gassen of rook laten ontsnappen. 

 

Het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen zijn verboden.  Bij het gebruik 

ervan zal de abonnee/losse marktkramer geschorst worden voor de periode van 3 

maanden. 

 

artikel 10 : verwarmingstoestellen / burgerlijke aansprakelijkheid 

 

De markthandelaars die gebruik maken van verwarmingstoestellen zijn verplicht hun 

burgerlijke aansprakelijkheid, onder alle oogpunten, tegen brand en ontploffing te 

laten verzekeren en een kopie over te maken aan de stad.  Op elk verzoek van de 

marktleider moet het bewijs worden voorgelegd dat aan deze verplichtingen werd 

voldaan. 

 

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. 

 

artikel 11 : voeding – vis 

 

De vishandelaars zijn voor wat betreft de keuring van hun voedingswaren en de 

verhandeling ervan, onderworpen aan de regelgeving van het federaal 

voedselagentschap voor de veiligheid van de voedselketen gebaseerd op het KB van 

16/01/2006. 

 

artikel 12 : voeding – tentoongestelde eetwaren 

 

Alle eetwaren dienen tentoongesteld te worden op de wijze die beantwoordt aan alle 

hygiënische voorwaarden voorzien volgens de regelgeving van het federaal 

voedselagentschap voor de veiligheid van de voedselketen gebaseerd op het KB van 

16/01/2006. 

 

 

artikel 13 : voeding - te koelen voedingsmiddelen 

 

Het in de handel brengen van de koelen voedingsmiddelen is onderworpen aan de 

regelgeving van het federaal voedselagentschap voor de veiligheid van de 

voedselketen gebaseerd op het KB van 16/01/2006. 

 

artikel 14 : reinhouden standplaatsen 

 

De handelaars moeten ervoor zorgen dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke 

en/of onwelriekende vloeistoffen/producten op de grond druipen/liggen.  Indien dit 



voor vloeistoffen onmogelijk blijkt, moeten de markthandelaars deze vloeistoffen in 

emmers of waterdichte kuipen opvangen. 

 

De verkopers moeten hun standplaats standvastig rein houden tot op een afstand van 5 

meter rond zijn marktplaats.  Ze moeten alle afval, overblijfsels of 

verpakkingsmateriaal bijeen verzamelen zowel TIJDENS als NA de markt.  Hij neemt 

ook alle afval mee naar huis. 

 

Overtredingen ressorteren onder het belastingreglement op het afhalen van 

afvalstoffen en zullen in die zin getaxeerd worden, onverminderd de toepassing van 

de door het wetboek voorziene straffen  

Dit artikel geldt ook voor avondmarkten en andere speciale markten. 

 

artikel 15 : orde en tucht algemeen 

 

Het is de markthandelaars verboden : 

 

1. bij het lossen van hun goederen, overdreven lawaai te maken, teneinde de 

morgenrust van de inwoners te eerbiedigen; 

2. hun waren te verkopen buiten de aangewezen plaatsen en zonder toelating van 

de bevoegde overheid; 

3. de kopers tegemoet te gaan om aanbiedingen te doen of hen tot kopen aan te 

zetten; 

4. de standwerkers uitgezonderd, zich luidruchtig tot het publiek in het algemeen 

te richten, teneinde het publiek aan hun kramen te lokken; 

5. ijzeren pinnen of andere scherpe voorwerpen in het plaveisel van de markt of 

openbare weg te kloppen of te steken; 

6. de monumenten op de verschillende markten te gebruiken voor de opstapeling 

van lege dozen/kisten, enz… of voor het tentoonstellen van hun waren; 

7. te schimpen of te plagen, uit te dagen, zich op grove wijze aan te stellen, 

alsook woorden te gebruiken die de welvoeglijkheid en de zedelijkheid 

kwetsen. 

 

De kosten, veroorzaakt door het beschadigen, bekladden en besmeuren  van de 

marktplaats, zullen door de stad aan de marktkramers die de schade hebben 

aangericht, aangerekend worden. 

 

artikel 16. : wijziging – ruiling – uitbreiding – inkrimping – artikelwijziging  

standplaats abonnee 

 

Aanvragen tot wijziging,, ruiling, uitbreiding, mutatie, verandering van 

verkoopsartikel van standplaats moeten per aangetekend schrijven aan het College 

van Burgemeester en Schepenen worden gericht, dat instaat voor de verdere 

afhandeling. 

 

Om de attractiviteit en de veiligheid van de markt te waarborgen zal een onderzoek 

ingesteld worden naar de mogelijkheden om binnen de quota van de verkoopsartikels, 

de locatie, het uitzicht, enz…een gemotiveerde toewijzing te doen. Tevens kan advies 

gevraagd van de marktcommissie worden. 

 



artikel 17 : plaatswijziging / vermeerdering / vermindering abonnement door het 

stadsbestuur 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen bezit ten allen tijde het recht het aantal 

plaatsen vermeld op het plan volgens de omstandigheden te vermeerderen, te 

verminderen of anders te wijzigen. 

 

In geval standplaatsen moeten verminderd worden, geheel of gedeeltelijk, zullen de 

abonnees die hun standplaats aldus definitief verliezen, voorrang genieten  voor het 

bekomen van andere beschikbare plaatsen, in rangorde van hun anciënniteit. 

 

Een standplaatsafschaffing of vermindering geeft recht op de teruggave van de 

vereffende standplaatsvergoeding voor de resterende weken of maanden van het 

lopend jaar.  Ze geeft géén recht op welkdanige schadevergoeding ook. 

 

artikel 18. : wijziging markt / plaats / dag / uren 

 

In geval van noodzakelijkheid (bv. kermis, attracties bij feestelijkheden of op 

wettelijke feestdagen) kunnen de markthandelaars geroepen zijn hun plaats af te staan 

en kan het College van Burgemeester en Schepenen toelaten de markt te houden op 

andere plaatsen, dagen en uren dan deze voorzien in onderhavig reglement. 

 

In dit geval dienen de markthandelaars zich strikt te houden aan de aanwijzingen van 

de marktleider en de plaats te bezetten welke met hun overeenstemmend nummer 

gemerkt is. 

 

artikel 19. : wijziging markt / namiddag 

 

Indien de markt plaatsvindt in de namiddag, begint hij om 14.00 uur en eindigt om 

18.00 uur.  De handelaars mogen hun standplaats niet innemen voor 12.30 uur, noch 

in de straat en/of aanpalende straten stilstaan.  De markthandelaars dienen hun 

standplaats tegen ten laatste tegen 19.30 uur volledig opgeruimd te hebben. 

 

 

artikel 20 : standwerkers – vaste standplaats 

 

De standwerkers welke een aanvraag indienen tot het bekomen van een abonnement 

komen op een wachtlijst met voorrang op de bestaande wachtlijst tot het bekomen van 

een vaste standplaats.  Deze voorrang vervalt wanneer de 5% vaste standplaatsen met 

abonnement voor standwerkers is bereikt. 

 

De standwerker vermeldt op zijn aanvraag, behalve de wettelijk vastgelegde gegevens 

: 

1. de naam van de VZW welke het gebruiksrecht van de standplaats bij loting zal 

bepalen. De VZW zal deze lijst aan de betrokken gemeente overmaken 

2. of hij verplicht zich ertoe een lijst in te dienen met de namen van de collega-

standwerkers indien hij het gebruiksrecht van de standplaats wenst onder te 

verhuren. 

 

Een demonstreerder/standwerker kan per markt slechts één abonnement aanvragen. 



 

Een demonstreerder biedt één product te koop aan.  Hij moet op wisselende markten, 

wisselende producten te koop aanbieden, waarvan hij de kwaliteit prijst en de 

gebruikswijze uitlegt, door middel van een betoog en/of de demonstratie met de 

bedoeling deze beter bekend te maken aan het publiek en aldus de verkoop ervan te 

bevorderen. 

 

artikel 21 : standwerkers – indeling standplaats 

 

De standwerkers mogen slechts acht vierkante meter voor hun koopwaar innemen, 

doch krijgen langs beide kanten één vierkante meter bij voor het publiek dat zij 

staande houden.  Voor de eerste acht vierkante meters zullen zij een plaatsrecht 

betalen volgens het vastgesteld tarief. 

 

artikel 22  :  standwerkers – aankomst en vertrek 

 

De standwerkers mogen niet vroeger dan 7.30 uur hun standplaats bezetten. 

 

Zij zullen ten laatste om 8.30 uur  opgesteld staan.  Standwerkers die na dit uur 

aankomen kunnen hun plaats geweigerd worden door de marktleider, zonder dat deze 

afwijzing hen recht geeft op enige vergoeding of schadeloosstelling.  De standwerkers 

dienen hun plaatsen volledig opgeruimd te hebben om 12.30 uur.  Tijdens de maanden 

juni – juli en augustus om 12.45 uur. 

 

artikel 23 : standwerkers – voertuigen op en af de markt 

 

De laadwagens moeten ten laatste om 8.30 uur van de markt verwijderd zijn en 

moeten plaats nemen op de parking LANGPARKEREN. 

 

De laadwagens mogen ten vroegste terug op de markt komen om 12.15 uur.   Tijdens 

de maanden juni – juli – augustus om 12.30 uur. 

 

artikel 24 : standwerkers – reglement 

 

Het algemeen marktreglement is eveneens op de standwerkers van toepassing 

 

artikel 25 : handelaars – middenstanders 

 

Het is de handelaars van de markt en alle erop uitlopende straten toegelaten op 

marktdagen en voor de duur van de markt hun waren op het voetpad uit te stallen, 

voor hun winkel, voor zover het kraam of stalletje kan worden aanzien als het 

normale verlengstuk van de vestiging én dat de erin uitgestalde voorwerpen of 

goederen van dezelfde aard zijn als die welke binnen te koop worden gesteld, op 

voorwaarde dat niet meer dan de helft van de breedte van het voetpad wordt versperd, 

zonder dat de vrije doorgangsruimte minder dan 1 meter mag bedragen.  Deze manier 

van tekoopaanbieding door hogergenoemde handelaars is niet belastbaar met de 

markttaks. 

 

artikel 26 : jaar-, feest- en avondmarkten 



Jaar-, feest-, en avondmarkten mogen slechts georganiseerd worden na een 

voorafgaande erkenning door het College van Burgemeester en Schepenen als 

“manifestatie met als doel het leven in de gemeente te bevorderen”, zoals voorzien in 

artikel 9 van het KB van 24 september 2006. 

 

De dagen en uren en voorwaarden worden door het College vastgesteld. 

 

Artikel 27 : rommelmarkten 

 

Het stadsbestuur zal enkel nog toelating geven tot de organisatie van rommelmarkten 

met inname van het openbaar domein als aan volgende voorwaarden wordt voldaan : 

1. de aanvraag gaat uit van het plaatselijk feestcomité en dit in het kader van de 

plaatselijke kermis of feestactiviteit 

2. de aanvraag gaat uit van een handelscomité in het kader van de handelspromotie 

 

Met andere woorden zullen aanvragen tot het organiseren van rommelmarkten door 

privé-personen geweigerd worden. 

 

Artikel 28 : culturele en sportieve manifestaties 

 

De gemeente kan een manifestatie erkennen als een culturele of sportieve 

manifestatie, zodat ook een privé-organisator er zelf ambulante activiteiten kan 

organiseren (verkoop van ijsjes, drank, enz…). De organisator kan enkel 

standplaatsen toewijzen aan of via de houders van een machtiging ambulante 

activiteiten als werkgever of aan verenigingen met een vergunning voor niet-

commerciële verkopen (jeugdverenigingen zijn vrijgesteld). 

 

De ambulante verkopen tijdens dergelijke manifestaties moeten bijkomstig blijven 

aan de aard van de manifestatie en de goederen en diensten moeten erop betrekking 

hebben.  Deze regelgeving is van toepassing zowel op openbaar als privé-domein. 

 

artikel 29 : marktcommissie 

 

De marktcommissie is als volgt samengesteld : 

1. De Schepen voor KMO-beleid, voorzitter 

2. de marktleider of zijn plaatsvervanger, secretaris 

3. twee vertegenwoordigers van de Oudenaardse vereniging(en) van 

marktkooplieden 

4. twee vertegenwoordigers (M/V) van de afdeling voeding 

5. tweevertegenwoordigers (M/V) van de afdeling textiel 

6. twee vertegenwoordigers (M/V) van de afdeling allerlei 

7. één afgevaardigde, aangesteld door de verenigingen van de standwerkers die 

regelmatig aanwezig zijn op de wekelijkse donderdagmarkt 

8. twee afgevaardigden van de middenstandsraad 

9. de commissaris van politie of zijn afgevaardigde 

 

Om de vier jaar zullen voor de vertegenwoordigers (nrs. 4-5-6-7) verkiezingen 

gehouden worden.   

 



De marktcommissie kan advies uitbrengen over marktaangelegenheden, hetzij op 

vraag van de Burgemeester, de Schepen voor KMO-beleid, het College van 

Burgemeester  en Schepenen, hetzij op eigen initiatief, hetzij in de gevallen voorzien 

in deze verordening. 

 

De marktcommissie zal minstens 1 maal per jaar vergaderen en op initiatief van de 

voorzitter, alsook wanneer minstens drie leden erom verzoeken. 

 

artikel 28 : toezicht reglement 

 

Onverminderd de ambtsbevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie 

worden de overtredingen opgespoord en vastgesteld door de gerechtelijke agenten bij 

de parketten, de federale politie alsmede de door de Koning hiertoe aangewezen 

ambtenaren. 

 

artikel 29 : bevoegde overheid 

 

Onder bevoegde overheid wordt in dit reglement verstaan de Burgemeester, de 

Schepen voor KMO-beleid en hun aangestelden. 

 

artikel 30 : intrekken van de vergunning 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen  kan de vergunning intrekken ingeval : 

(zie afd.1 – art. 10) 

 

artikel 31 : straffen 

 

Bij ontduiking van om het even welk standrecht heeft het College van Burgemeester 

en Schepenen  het recht de vergoeding der ontdoken rechten te eisen, onverminderd 

de strafrechtelijke gevolgen. 

 

Onafgezien de straffen voorzien in andere wetten en verordeningen, worden 

overtredingen op de bepalingen van dit reglement bestraft met politiestraffen. 

 

artikel 32 : afschrift reglement 

 

Afschriften van het huidig reglement kunnen worden bekomen op de dienst 

Burgerzaken,  Tussenmuren 17 – 9700    Oudenaarde, of bij de marktleider. 

 

 Artikel 33: Bevoegdheid marktleider (KB art. 44) 

 

De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de 

personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren. 

 

Artikel 34 : In werking treden reglement (cf wet, art 10§2) 
6
 

 

                                                 
6 Het ontwerp van reglement moet voor de goedkeuring in de gemeenteraad aan de minister van Middenstand 
voor advies worden overgemaakt . Hetzelflde geldt voor alle wijzigingen aan het reglement(cf wet, art 10 §2) 



Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de 

minister van Middenstand en treedt in werking op ……….
7
 

 

 

                                                 
7 Artikel 187 van het gemeentedecreet bepaalt dat de reglementen in werking treden de vijfde dag na de 
bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald 


