
Mevrouw, Mijnheer,

In toepassing van het gemeentelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten 
en op het  openbaar domein, verzoeken wij  u  om deze formulier behoorlijk  ingevuld en ondertekend om de 
toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen te krijgen om een ambulante activiteit mogen 
uitoefenen op het  grondgebied van Anderlecht minstens 45 dagen voor het uitoefenen van de ambulante 
activiteit.

Benaming van de handelszaak : 

Juiste beschrijving  van de plaats (met plan)     :

Gewenste dagen en de uren van verkoop:  

Oppervlakte van de gewenste standplaats :  

Beschrijving van de producten of diensten die te koop zullen worden aangeboden :  

Bedrijfsgegevens

• Rechtsvorm ....................................................................................................................................

• Naam van de uitbater / zaakvoerder..............................................................................................

• Adres van de uitbater / zaakvoerder ...............................................................................................

• Ondernemings of BTW nr ...............................................................................................................

• e-mail ........................................................  Telefoon ........................................................................

Verplichte   bij te voegen documenten   :  

• een kopie van de identiteitskaart
• de machtiging tot ambulante activiteit
• de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en die van hun personeel
• een kopie van het attest van inschrijving van het voertuig
• een foto van de standplaats

Bij verkoop van voedingswaren  
• een  attest  van  goedkeuring  uitgereikt  door  het  Federaal  Agentschap  voor  de  Veiligheid  van  de 

Voedselketen (F.A.V.V) gevoegd te worden (www.favv.be).
  

AANVRAAG VAN TOESTEMMING VAN HET 
UITFOEFENEN VAN AMBULANTE ACTIVITEIT OP 

HET GRONDGEBIED VAN HET GEMEENTE 
ANDERLECHT

http://www.favv.be/


 Ik verklaar kennis te hebben genomen van de inhoud  van het  gemeentelijk reglement met betrekking tot 
ambulante activiteiten op de openbare markten en op het  openbaar domein en het  retributiereglement met  
betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein.

Oprecht en waar verklaard, op 

Naam en hoedanigheid van de aangever :

                                                    
                               
Stempel van het bedrijf :                                                                             Handtekening van de aangever :  

 

Deze aangifte volledig ingevuld en ondertekend terugzenden naar
het Gemeentebestuur van Anderlecht,

Dienst Economie - Middenstand, 
Birminghamstraat, 225 ( 2de verdiep )

 1070 Brussel
 ( 02/526.59.97 -  02/526.59.86 - 87).

economie@anderlecht.brussels
Uitrreksel van het gemeentelijke reglement

Artikel 2 – Kandidaturen  

§ 1 Opstelling en indiening van de kandidaturen  

De kandidaturen kunnen op elk ogenblik worden ingediend of bij een oproep tot vacature. Zij worden geadresseerd, hetzij door  
overhandiging  van  een  brief  tegen  ontvangstbewijs,  hetzij  per  aangetekend  schrijven  met  ontvangstbewijs,  hetzij  op  een 
duurzame drager (per fax of e-mail) tegen ontvangstbewijs.
De kandidaturen worden geadresseerd aan het gemeentebestuur:

• Gemeente Anderlecht: dienst Economie-Middenstand-Tewerkstelling.
Birminghamstraat 225 te 1070 Anderlecht. 

Alle toestemmingen  worden door het college van burgemeester en schepen verleend.
Indien  een  concessionaris  aangeduid  wordt  voor  de  markten,  zullen  de  aanvragen  onmiddellijk  aan  de  aangeduide 
concessionaris worden geadresseerd.
De aanvraag dient minstens 45 dagen voor het uitoefenen van de ambulante activiteit te worden ingediend bij de gemeente.
De aanvrager dient zich te richten naar de bepalingen opgenomen in artikel 3.
De aanvraag dient een kopie van de identiteitskaart, van de machtiging tot ambulante activiteit, alsook van de verzekeringspolis  
burgerlijke aansprakelijkheid en die van hun personeel te bevatten.
Bij verkoop van voedingswaren, dient bij de aanvraag ook een attest van goedkeuring uitgereikt door het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V) gevoegd te worden (www.favv.be).
Indien het om een rondtrekkende ambulante handelaar gaat, dient een kopie van het attest van inschrijving van het voertuig 
toegevoegd te worden.
De aanvraag dient ook een juiste beschrijving te bevatten van de plaats (met plan), zo mogelijk met een foto van de standplaats,  
de gewenste dagen en de uren van verkoop, de oppervlakte van de gewenste standplaats, alsook een beschrijving van de 
producten of diensten die te koop zullen worden aangeboden.
De vaste standplaatsen kunnen worden toegekend voor een bepaalde dag in de week, voor een of meerdere bepaalde dagen per 
week, per maand, per trimester, per seizoen (voetbalseizoen, fruitseizoen, enz...) of nog voor een ononderbroken periode van 
een jaar. De gemeente kan tevens standplaatsen toekennen van dag tot dag voor een beperkte periode.
De kandidaturen die voornoemde criteria niet eerbiedigen, zullen niet worden weerhouden.
De gemeente zal de reden(en) van weigering van de aanvraag in haar notificatie vermelden.

Artikel 3 -  Voorwaarden inzake toewijzing van de standplaatsen

Een standplaats op het openbaar domein kan enkel toegewezen worden aan: 
• de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en die houders zijn van een 

geldige “machtiging ambulante activiteiten”, die hetzij een machtiging als werkgever betreft hetzij als aangestelde A 
of aangestelde B;

• een persoon verantwoordelijk  voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon die houder is van een geldige 
“machtiging ambulante activiteiten”,  die hetzij  een machtiging als werkgever betreft,  hetzij  als aangestelde A of 
aangestelde B.   

De toestemming voor  ambulante activiteiten  op papieren versie  is  sedert  1  april  2014 niet  meer  geldig.  Uitsluitend de 
elektronische versies , type identiteitskaart, met een code QR zullen geldig zijn.   
De  standplaatsen  kunnen  occasioneel  ook  toegewezen  worden  aan  de  verantwoordelijken  van  verkoopsacties  zonder 
commercieel karakter, die hiervoor een toelating hebben, overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit.

http://www.favv.be/

