
Economische en Sociale Zaken

Dienst Middenstand-Economie-Tewerkstelling. Wijziging van hoofdstuk 1 en artikel 14 
van  het  gemeentelijk  reglement  met  betrekking  tot  ambulante  activiteiten  op  de 
openbare markten en op het openbaar domein. Goedkeuring. 

Anderlecht, 1 december 2015

HET COLLEGE TOT DE RAAD.

Dames en heren

Gelet  op  de  wet  van  25  juni  1993  betreffende  de  uitoefening  en  de  organisatie  van 
ambulante en kermisactiviteiten gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, wet van 20 juli 2006, wet  
van 29 december 2009, wet van 11 februari 2013, alsook alle andere latere wijzigingen;

Gelet op artikel 15 van de wet die aangeeft dat de machtigingen voor het uitoefenen van 
ambulante activiteiten, die bij de inwerkingtreding van deze wet geldig zijn en blijven voor  
de erin vermelde activiteiten en producten;  

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de 
organisatie van ambulante activiteiten, alsook alle latere wijzigingen;

Gelet  op  de  beraadslaging  van  de  gemeenteraad  d.d.  18  december  2014  die  het 
reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het 
openbaar domein heeft goedgekeurd;

Overwegende dat de desbetreffende beraadslaging door het Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest op 3 maart 2015 werd goedgekeurd;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad  d.d. 20 september 2012 die het actieplan 
Agenda 21 goedkeurde, bestaande uit 63 acties die  de toepassing van de principes van 
duurzame ontwikkeling op plaatselijk niveau moet bevorderen;

Gelet op de beslissing d.d. 17 maart 2015 die de verlenging van het actieplan Agenda 21 
voor het jaar 2015 goedkeurde;

Gelet op de actiefiche nr. 7C, genaamd:„Minder  plastieken  wegwerpzakken“  die  als doel 
heeft het gebruik van herbruikbare zakken te stimuleren om de aankopen te verpakken en 
te  vervoeren  die  in  de  Anderlechtse  handelszaken  en  markten  worden  uitgevoerd;  

Overwegende dat de maatschappij ABATTOIR besloten heeft om geleidelijk het gebruik van 
plastieken  wegwerpzakken  op  de  markten die  op  zijn  vestiging  worden  georganiseerd te 
verbieden;

Overwegende dat interne bemerkingen aangeven dat dit verbod moet opgenomen worden in 
het  gemeentelijk  reglement  met  betrekking  tot  ambulante  activiteiten  op  de  openbare 
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markten en op het openbaar domein (Dienst Economie - Middenstand - Tewerkstelling); 

Gelet op de noodzaak om bijgevolg hoofdstuk 1 en artikel 14, betreffende de netheid op de 
wekelijkse openbare  markten en de openbare ruimtes, van het gemeentelijk reglement met 
betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein te 
wijzigen, waarvan hieronder een vergelijkingstabel tussen de bestaande en de nieuwe versie 
staat:

Vroegere versie (GR van 18/12/2014) Nieuwe versie (GR van 17/12/2015)
Hoofdstuk 1 : Definities

6.   plastieken  wegwerpzak  met  een  dikte 
gelijk of lager dan 50 µm en samengesteld uit 
materie  van  fossiele  of  hernieuwbare 
oorsprong en met handvatten. 

Artikel 14, alinea 7

De gemeente leidt een duurzame politiek die 
het  respect  voor  het  milieu aanmoedigt  en 
vraagt aan de gebruikers de productie van 
afval  te  verminderen  en  het  afval  te 
verwerken  zoals  vastgesteld  in  de 
ordonnantie  d.d.  14  juni  2012  van  het 
Brussels Hoofdstedelijk  Gewest  betreffende 
het afval.

Bij  toepassing van artikel  6 wordt het afval 
verwerkt  bij  voorkeur  in  de  volgende 
volgorde:

1. preventie;
2. voorbereiding voor hergebruik;
3. recyclage;
4. andere nuttige toepassing met name 

energieterugwinning; 
5. verwijdering.

De gemeente leidt, via actieplan Agenda 21, 
een duurzame politiek die het respect voor 
het  milieu  aanmoedigt  en  de  gebruikers 
vraagt  om  de  productie  van  afval  te 
verminderen  en  afval  te  verwerken  zoals 
vastgesteld  in  de  ordonnantie  d.d.  14  juni 
2012 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende het afval.

Bij  toepassing  van  artikel  6  van  de 
ordonnantie wordt afval bij voorkeur in deze 
volgorde verwerkt:

1. preventie
2. voorbereiding voor hergebruik
3. recyclage
4. andere nuttige toepassing, met name 

energieterugwinning
5. verwijdering

Om punt 1 van artikel 6 van de ordonnantie 
aan te moedigen, is het verboden plastieken 
wegwerpzakken  aan  klanten  uit  te  delen 
tijdens  de  wekelijkse  markten  in  de 
gemeente.
 
Elke  ambulante  handelaar  die  tijdens  de 
wekelijkse  markten  betrapt  wordt  op  het 
uitdelen  van  plastiek  wegwerpzakken  aan 
zijn klanten, zal, via de concessionaris, een 
eerste waarschuwing krijgen die dit verbod 
herhaalt.
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In  geval  van  herhaling,  zal  de  ambulante 
handelaar,  via  de  concessionaris,  een 
tweede  waarschuwing  krijgen.  Hierin  zal 
hem worden  uitgelegd  welke  sanctie  hem 
zal  worden  opgelegd  in  geval  van  een 
tweede herhaling. 

In geval van een tweede herhaling, zal de 
ambulante handelaar  niet  meer toegelaten 
worden  op  de  wekelijkse  markten 
gedurende 3 weken. 

De  verdeling  van  doorzichtige  zakjes 
zonder handvat in polyethyleen wordt enkel 
toegelaten  voor  volgende  artikels:  vlees, 
vis, sla en spinazie.

Aangezien de wijziging van dit reglement ter advies werd voorgelegd aan de minister van 
Economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeenkomstig de bijzondere wet van 
6 januari 2014;

Bijgevolg stellen wij u voor, dames en heren, goed te keuren:

• de wijziging van hoofdstuk 1 en artikel 14 van het gemeentelijk reglement met 
betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar 
domein, zoals het zich in het dossier bevindt, en dat in voege zal treden op de 
vijfde dag na zijn publicatie.  

Onderhavige  beraadslaging  zal  onderworpen  worden  aan  de  bevoegde  toeziende 
overheden.

Op last :
De gemeentesecretaris,                                                       De burgemeester,

M. VERMEULEN                                                                   E. TOMAS
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ANDERLECHT  

Gemeentelijk regleme  nt met betrekking tot ambulante   
activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein  

HOOFDSTUK 1 : DEFINITIES  

Voor de toepassing van dit reglement bedoelt men met : 

1. de  gemeente:  het  college  van  burgemeester  en  schepenen  van  Anderlecht, 
Raadsplein 1 te 1070 Anderlecht;

2. de wet: de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante en kermisactiviteiten alsook alle latere wijzigingen;

3. het koninklijk besluit:  het koninklijk besluit  d.d. 24 september 2006 betreffende de 
uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten alsook alle latere wijzigingen;

4. aanvrager: natuurlijke of rechtspersoon die een ambulante activiteit op de openbare 
markten  of  op  het  openbaar  domein  van  de  gemeente  Anderlecht  wenst  uit  te 
oefenen;

5. markten: de wekelijkse markten.

6. plastieken wegwerpzak met een dikte gelijk of lager dan 50 µm en samengesteld uit 
materie van fossiele of hernieuwbare oorsprong en met handvatten. 

HOOFDSTUK 2     : ALGEMENE BEPALINGEN      

De artikels van dit hoofdstuk zijn geldig voor het geheel van de ambulante activiteiten. 

Binnen  het  kader  van  de  wekelijkse  markten  zijn  bijzondere  concessies  opgesteld  die 
voorrang hebben op dit reglement. In het geval deze concessies tijdelijk  worden opgeschort 
of  bij  het  verstrijken  van  hun  termijn  zonder  hernieuwing,  wordt  huidig  reglement  van 
toepassing op die markten.   

Artikel 1 – Ambulante activiteiten  

Het geheel van de ambulante activiteiten wordt beheerd door de gemeente. De markten 
kunnen door  middel  van een concessie van openbaar nut  worden beheerd.  Ingeval  de 
concessie wordt geannuleerd of tijdelijk geschorst, komt het beheer van deze markten terug 
naar de gemeente.

Artikel 2 – Kandidaturen  
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§ 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.

§ 2. Register van de kandidaturen 
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Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een 
register. 
Indien  een concessionaris  aangeduid  wordt  voor  de  markten,  zal  deze   zich  met  het  
beheer van de kandidaturen bezighouden, alsook met het bijhouden van een register.

Zij worden er geklasseerd, eerst volgens categorie zoals bepaald in artikel 2 § 3 en dan, 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:

1° voorrang wordt gegeven voor de categorieën bedoeld in artikel 2 § 3, a, b, c, aan de 
aanvrager die de hoogste anciënniteit als ambulante handelaar heeft, al dan niet op de 
markten, op de gemeente ; wanneer de anciënniteiten niet vergeleken kunnen worden, 
wordt de voorrang bepaald bij loting;

2° voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

Overeenkomstig de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur 
in de provincies en gemeenten kan dit register steeds geraadpleegd worden. 

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun 
auteur.

Om de twee jaar  dienen  de kandidaten  opgenomen in  het  register  hun  kandidatuur  te 
bevestigen om in het register opgenomen te blijven.

§ 3.  Vo  lgorde van toekenning van de standplaatsen      

Met het oog op de toekenning van de standplaatsen wordt de voorrang als volgt bepaald:

a) de  personen  die  een  standplaats  vragen  ten  gevolge  van  de  opheffing  van  de 
standplaats die ze in de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg 
heeft gegeven zoals voorzien in artikel 8, par. 2, van de wet;
b) de personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
c) de personen die een verandering van standplaats vragen;
d) de externe kandidaten.

De  standplaatsen  worden  binnen  elke  groep,  in  voorkomend  geval  per  specialisatie,  
toegewezen  volgens  chronologische  volgorde  van  indiening  van  de  aanvragen,  zoals 
bepaald in artikel 31 van het koninklijk besluit.

§ 4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen

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

• hetzij door een per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
• hetzij door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
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• hetzij op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.

§ 5.   H  et register van de toegewezen standplaatsen  

Een plan of register wordt bijgehouden, waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld 
staat :

• de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst 
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;

• het ondernemingsnummer;
• de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
• in voorkomend geval, de hoedanigheid van de 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, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd 

is;
• in voorkomend geval, de naam en het adres van de overlater en de datum van de 

overdracht.

Overeenkomstig de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur 
in de provincies en gemeenten, kan dit register steeds geraadpleegd worden. Deze kan 
worden geraadpleegd bij de dienst Economie-Middenstand-Tewerkstelling.

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.

Artikel 4 - Identificatievereiste bij het uitoefenen van ambulante activiteiten op het 
openbaar domein

Elke persoon die een ambulante activiteit op het openbaar domein uitoefent, dient zich te  
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam 
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of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord  
moet  eveneens  door  de  aangestelde(n)  aangebracht  worden  wanneer  deze  alleen 
werkt(en). 

Het bord bevat volgende vermeldingen:

1. hetzij  de  naam  en  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 en 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 

uitbating  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 5 -  Opschorting

De houder van een standplaats kan het gebruik ervan opschorten voor een voorziene 
periode van ten minste 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 op in de dag waarop de gemeente (of de concessionaris indien deze 
aangeduid is voor de markten) van de ongeschiktheid op de hoogte werd gesteld.

Deze opschorting houdt op, uiterlijk vijf dagen na de melding van het hernemen van de 
activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt hij zijn standplaats terug.

De opschorting impliceert  de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die  uit  de 
overeenkomst voorkomen. 

Artikel 6 – Opzegging

De houder van een standplaats kan deze opzeggen:

• bij de vervaldag van zijn recht op de standplaats mits een opzeggingstermijn van 
ten minste 45 dagen;

• bij de stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzeggingstermijn van ten 
minste 45 dagen;

• indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen 
vermeld in artikel 5 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig.

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.
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De aanvragen van opschorting (artikel 5), herneming (artikel 5) of opzegging (artikel 6) van 
het recht op een standplaats worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:

• bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
• bij overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
• op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.

Artikel 7 - Sch  orsing en intrekking van een standplaats  

Het recht op een standplaats zal door de gemeente (of door de concessionaris van de 
markten indien hij aangesteld is) geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen:

• wanneer de standplaatsretributie niet betaald wordt;
• bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de  gemeente of de 

concessionaris   vooraf  op  de  hoogte  te  stellen  of  tijdens  zijn  eerste  week  van 
afwezigheid ;

• bij  overdracht  van  een  abonnement  aan  een  derde  zonder  te  voldoen  aan  de 
voorwaarden bepaald in artikel 11 van dit gemeentelijk reglement;

• wanneer  andere  goederen  verkocht  worden  dan  diegene  vermeld  op  zijn 
toestemming van standplaats.

De beslissing tot  schorsing of intrekking wordt betekend bij  een per post aangetekend 
schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

Artikel 8 - Vooropzeg door de gemeente

De gemeente heeft de mogelijkheid een standplaats te verplaatsen, tijdelijk of definitief af  
te schaffen (markten, verkoopplaatsen, standplaatsen tijdens de wedstrijden van R.S.C.A., 
enz.) vóór het einde van het contract, voor zover de omstandigheden het vereisen.

De gemeente is de enige partij die over de motieven van deze beslissing mag oordelen:

• Als de nieuwe standplaats de uitbater niet schikt,  zal  deze het recht hebben de 
ontbinding van zijn contract te vragen.

• In  geval  van  tijdelijke  opheffing  van  een  standplaats,  zal  de  uitbater  het  recht 
hebben tot een terugbetaling van een deel van zijn retributie, evenredig met de duur 
van de opheffing.

• In  geval  van  definitieve  opheffing,  zal  de  terugbetaling  evenredig  zijn  met  de 
resterende tijd, te berekenen vanaf de dag van de betekening tot het einde van het  
lopend semester.

Bij definitieve opheffing van het evenement of van een deel van de standplaatsen, geldt 
een vooropzegginstermijn van zes maanden voor de houders van een standplaats.

Krachtens zijn politiemacht mag de burgemeester, ter gelegenheid van plechtigheden of 
buitengewone gebeurtenissen, het innemen van de standplaats tijdelijk verbieden.

In  dit  geval  is  geen  enkele  terugbetaling  of  schadevergoeding  verschuldigd  aan  de 
ambulante handelaar.
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Artikel 9 -  Seizoensgebonden ambulante activiteiten

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  standplaatsen  die  toegekend  worden  voor  de  verkoop  van  hoger  vernoemde 
activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit.

Artikel 10 - Inname van de standplaatsen  

§1. De toegewezen standplaatsen op het openbaar domein kunnen ingenomen worden 
door:

1. de natuurlijke personen die houder zijn van een “machtiging als werkgever”, aan 
wie een standplaats is toegewezen;

2. de verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie 
de standplaats is toegewezen, houder(s) van een “machtiging als werkgever”;

3. 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;

4. de echtgeno(o)t(e) of 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;

5. de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk 
gebruiksrecht  van  de  standplaats  werd  onderverhuurd,  overeenkomstig  de 
bepalingen van artikel  35 van het  koninklijk besluit  alsook aan de standwerker,  
houder van een “machtiging als aangestelde A of B” voor de uitoefening van een 
ambulante  activiteit  voor  rekening  of  in  dienst  van  de  persoon  aan  wie  de 
standplaats werd toegewezen of onderverhuurd; 

6. door 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 1° tot 4° van dit 
artikel.

De personen opgesomd in 2° tot 6° van artikel  10 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. 

§  2.  De  personen  die  verkopen  realiseren  zonder  commercieel  karakter  kunnen  een 
standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend 
kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.

10



§ 3.  De houder van een standplaats mag de verkoop aan het publiek noch via geroep, 
noch op een andere luidruchtige manier aankondigen. Hij moet de prijzen van de te koop 
gestelde waren schriftelijk en duidelijk zichtbaar aangeven. 

Artikel 11 -  Overdracht van een standplaats - Onderverhuring

De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de voorwaarden voorzien in artikel 
35 van het koninklijk besluit. 

§ 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  overdracht dient de overlater of zijn rechthebbenden een document voor te 
leggen dat als bewijs dient van de schrapping bij het Kruispuntbank van Ondernemingen 
van zijn ambulante activiteiten;

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 behalve indien de gemeente een wijziging van specialisatie 
toestaat. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient aan de gemeente te worden 
gevraagd per aangetekend schrijven of indien hij werd aangeduid, aan de concessionaris; 
In  beide  gevallen  (behoud  van  de  specialisatie  of  wijziging  van  de  toegelaten 
specialisatie), dient de overdrager de noodzakelijke toelatingen voor het uitvoeren van een 
ambulante activiteit te bezitten.    

§2. Bij afwijking op § 1, wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen:

• echtgenoten bij hun feitelijke scheiding;
• echtgenoten bij hun scheiding van tafel en bed en van goederen
• echtgenoten bij hun echtscheiding
• wettelijke samenwonenden bij hun stopzetting van de wettelijke samenwoning.

Op voorwaarde dat:

• de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van 
de toestand vermeld in paragraaf 2;

• de overnemer aan de voorwaarden vermeld in §1 van artikel 1 beantwoordt.

De  overdracht  is  geldig  voor  de  overblijvende  geldigheidstermijn  van  het  recht  op  de 
standplaats van de overlater.      

§3. De onderverhuring van het recht op de standplaats is verboden.

Artikel 12 – Hernieuwing van het recht op een standplaats  

Alle aanvragen tot hernieuwing tot het recht op een standplaats dienen minstens 45 dagen 
voor de gewenste dag van herniewing te gebeuren. Bij deze hernieuwing zal het geheel van 
de  documenten  gevraagd  in  artikel  2  §1  van  huidig  reglement  terug  moeten  worden 
ingediend bij de gemeente.  
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Artikel 13 -     Veiligheid van doorgang      

De ambulante handelaars zullen onder andere volgende regels respecteren, maar ook het 
gemeentelijk reglement op het plaatsen van een terras, een etalage met koopwaren, een 
braadspit, en een verdeler op het openbaar domein. Dit reglement bevindt zich op de website 
van de gemeente.   

1. De handelaars moeten hun koopwaren en afval op zulke wijze plaatsen dat zij de 
doorgang  niet  hinderen  en  moeten  zich  houden  aan  de  instructies  van  de 
gemeentelijke beambten of de concessionaris.

2. De omvang van de koopwaren met het oog deze te verkopen, mag in volume, noch 
de etalage van de aanpalende handelaars, noch de doorgang bestemd voor het 
publiek hinderen. Deze hoeveelheid zal in geen enkel geval de begrenzing van de 
aangeduide standplaats overschrijden.

3. Het  is verboden stro, groenteafval of enig ander overschot in de doorgang bestemd 
voor het publiek te werpen of deze doorgang te belemmeren door er manden of 
andere voorwerpen te plaatsen.

4. Het is ten strengste verboden om windschermen, of welk ander voorwerp, vast te 
maken op straat,  aan de bomen, op de verlichtingspalen,  op signalisatiepanelen, 
alsook op het straatmeubilair.

Artikel 14 -   Netheid van de markt en van het openbaar domein      

De standplaatsen en hun omgeving moeten perfect net gehouden worden. Alle afval die 
op de bezette oppervlakte van de handelaar liggen, moeten door de handelaar opgeraapt  
en meegenomen worden alvorens hij zijn standplaats verlaat. 

De  verkoper  van  verbruikersproducten  die  onmiddellijk  worden  verbruikt  zal  er  voor 
zorgen dat de openbare ruimte in de nabijheid van zijn stand rein wordt gehouden door 
minimum 1 vergaarbak te voorzien ter beschikking van het publiek. 

De ambulante handelaar moet het afval veroorzaakt door de te koop gestelde producten 
meenemen  en  moet  aan  het  gemeentebestuur  een  kopie  bezorgen  van  zijn 
handelscontract voor de ophaling van horeca-afval dat afgesloten werd met een erkend 
gespecialiseerd bedrijf,  zonder  dewelke zijn  recht  tot  plaatsinname op de aangeduide 
vaste plaats zal geweigerd worden.

Bij vaststelling van niet-naleving van dit voorschrift, kan de gemeente zich het voorrecht 
toe-eigenen de reiniging te voorzien op kosten van de overtreder of, in voorkomend geval, 
van de concessionaris. 

De  gemeente  kan  tevens  een  belasting  heffen  zoals  bepaald  in  het  gemeentelijk 
reglement betreffende een belasting op de reiniging van de openbare ruimte. Deze kan 
geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.anderlecht.be.

De gemeente leidt, via actieplan Agenda 21, een duurzame politiek die het respect voor het 
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milieu aanmoedigt en de gebruikers vraagt om de productie van afval te verminderen en 
afval te verwerken zoals vastgesteld in de ordonnantie d.d. 14 juni 2012 van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende het afval.

Bij toepassing van artikel 6 van de ordonnantie wordt afval bij voorkeur in deze volgorde 
verwerkt:

1. preventie
2. voorbereiding voor hergebruik
3. recyclage
4. andere nuttige toepassing, met name energieterugwinning
5. verwijdering

Om punt 1 van artikel 6 van de ordonnantie aan te moedigen, is het verboden plastieken 
wegwerpzakken aan klanten uit te delen tijdens de wekelijkse markten in de gemeente.
 
Elke ambulante handelaar die tijdens de wekelijkse markten betrapt wordt op het uitdelen  
van  plastiek  wegwerpzakken  aan  zijn  klanten,  zal,  via  de  concessionaris,  een  eerste 
waarschuwing krijgen die dit verbod herhaalt.

In geval van herhaling, zal de ambulante handelaar, via de concessionaris, een tweede 
waarschuwing krijgen. Hierin zal hem worden uitgelegd welke sanctie hem zal  worden 
opgelegd in geval van een tweede herhaling. 

In  geval  van een tweede herhaling,  zal  de ambulante handelaar  niet  meer toegelaten 
worden op de wekelijkse markten gedurende 3 weken. 

De  verdeling  van  doorzichtige  zakjes  zonder  handvat  in  polyethyleen  wordt  enkel 
toegelaten voor volgende artikels: vlees, vis, sla en spinazie.

Artikel 15 – Voedingswaren  

De verkoper van voedingswaren is onderworpen aan de voorwaarden opgelegd door het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Meer inlichtingen op de 
officiële website van het F.A.V.V.: http://www.favv.be.

De ambulante handelaar is eraan gehouden zijn toelating van het F.A.V.V. te tonen ter  
gelegenheid van eender welke controle door de politie of door een ambtenaar van het 
bestuur zo niet zal hem verzocht worden zijn standplaats onmiddellijk te verlaten.
De concessionaris van markten kan een standplaats weigeren aan ambulante handelaars 
die niet in het bezit zijn van hun toestemming van het F.A.V.V.

Artikel 16 - Controle

De afgevaardigde van de gemeente of de aangeduide concessionaris is bevoegd om de 
documenten  die  de  beveiligde  machtiging  en  de  identiteit  van  de  personen  die  een 
ambulante activiteit uitoefenen, te controleren.

Artikel 17 – Veiligheid van de standplaatsen
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De  gemeente  neemt  geen  bewakingstaken  op  zich  m.b.t.  de  geplaatste 
verkoopsinstallaties en zal nooit aansprakelijk gesteld worden bij ongeval, diefstal, schade, 
brand, verlies en/of alle beschadigingen van de verkoopinstallaties.
  
Artikel 18 – Verbruik van elektriciteit

De gemeente levert geen elektrische aansluiting. 
De concessionaris of de ambulante handelaar doet zelf het nodige om de teller van een 
elektrische aansluiting op zijn  naam te laten plaatsen.  Hij  zal  dus de kosten voor  het  
openen, voor het verbruik en voor de sluiting onmiddellijk aan de nutsfirma betalen.

Artikel 19 – Parkeren van voertuigen

Met  uitzondering  van  de  voertuigen  uitgerust  voor  de  verkoop  van  goederen  en  die 
conform zijn met de in voege zijnde regels, mag geen enkel voertuig geparkeerd worden 
op  de  standplaats.  De  voertuigen  die  goederen  leveren  moeten  nadien  buiten  de 
standplaats geparkeerd worden rekeninghoudende met het parkeerreglement.

Artikel 20 – Andere gemeentelijke reglementen

De  eventuele  concessionaris  van  markten,  alsook  elke  standhouder  die  een  plaats 
inneemt,  ofwel  op  de  markt,  ofwel  op  het  openbaar  domein,  wordt  geacht  kennis  te 
hebben  genomen  van  het  Algemeen  Politiereglement  en  van  de  gemeentelijke 
verordening betreffende een belasting op de reiniging van de openbare ruimte.

Hiervoor kan steeds de gemeentelijke website www.anderlecht.be     geraadpleegd worden

Artikel 21 – Retributies

De retributies voor het in bezit nemen van het openbaar domein zijn opgenomen in het  
bijhorend gemeentelijk retributiereglement.

Indien een concessionaris wordt aangeduid voor de markten, is de prijs voor de retributie,  
alsook  het  beheer  ervan,  de  bevoegdheid  van  de  aangesteld  concessionaris.  De 
gemeente bewaart  een recht van informatie op die tarieven.

HOOFDSTUK 3 – ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE MARKTEN 

Artikel 22 – Gegevens betreffende de markten

§ 1. de gemeente richt op het openbaar domein de volgende markten in:

a. wekelijks op woensdag : Radplein : van 08u tot 14u;
b. wekelijks op woensdag : Dapperheidsplein : van 11u tot 19u;
c. wekelijks op zaterdag : Verzetsplein : van 08u tot 14u;

De uitbating van deze markten kan aan een concessionaris toegewezen worden. 

De gemeente kan, ter gelegenheid van plechtigheden of buitengewone gebeurtenissen, bij  
wijze van uitzonderlijke maatregel, het bezetten van de markt of een deel ervan,  tijdelijk 
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verbieden of verplaatsen. In dit geval is geen enkele schadevergoeding aan de handelaars 
of de concessionaris verschuldigd.

§ 2 Beschrijving van de plaats van de markten

a. Radplein: op de verhoogde berm van en de parkeerplaatsen er rond;
b. Dapperheidsplein: op de voetgangerszone;
c. Verzetsplein: op de voetgangerszone.

De plannen worden toegevoegd aan huidig reglement.

Artikel 23 – Abonnementen en standplaatsen

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

• hetzij per abonnement;
• hetzij van dag tot dag.

Artikel 24 -    Toewijzingsregels van de standplaatsen dag tot dag  

De  standplaatsen  toegewezen  van  dag  tot  dag  gebeuren,  hetzij  bij  chronologische 
volgorde van aankomst op de markt, in voorkomend geval per specialisatie.

Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet 
kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting.

De houder van de “machtiging als werkgever” moet bij de toewijzing van de standplaats 
aanwezig zijn.

Artikel 25 - Toewijzingsregels van de standplaatsen per abonnement

De toewijzing van de kandidatuur is  gelijkaardig aan die vermeld in artikel 2 van huidig 
reglement.

Ingeval een concessionaris werd aangeduid voor de markten, zal de kandidatuur bij hem 
worden ingediend.

Artikel 26 – Geldigheid van abonnementen     

De  geldigheid  van  abonnementen  voor  ambulante  handelaars  kan  de  duur  van  de 
concessie  niet  overschrijden.  In  dit  geval,  zal  de  concessionaris  de  duur  van  elk 
abonnement zelf bepalen.
     
Artikel 27 – Opschorting van abonnementen

Bij  een opschorting of niet  gebruik van een standplaats met een abonnement,  kunnen 
deze standplaatsen toegewezen worden als standplaatsen van dag tot dag.

HOOFDSTUK  4  –  ORGANISATIE  VAN  AMBULANTE  ACTIVITEITEN  OP  HET 
OPENBAAR DOMEIN EN BUITEN DE MARKTEN 
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A) Algemene standplaatsen

Artikel 28 – Toestand van de standplaatsen

De standplaats waarvoor een toestemming wordt verleend, wordt aanvaard in de staat 
waarin deze zich bevindt. 

De standhouder wordt verondersteld de standplaats te kennen en te aanvaarden met alle  
bestaande wegvergunningen, toleranties en lasten waarmee ze zou kunnen belast zijn. Hij 
verzaakt aan elk bezwaar wegens onvoldoende oppervlakte.

B) Standplaatsen tijdens wedstrijden van de R.S.C.A 

Artikel 29 – Definitie

Deze standplaatsen zijn effectief tijdens de thuiswedstrijden van de eerste ploeg van de 
R.S.C.A. en van de «Fan Day».

Deze standplaatsen zullen toegankelijk zijn ten vroegste vier uur vóór het begin van de 
wedstrijd of van de organisatie van de «Fan Day» en zullen uiterlijk twee uur na het einde 
van de wedstrijd of het evenement worden vrijgemaakt.

Artikel 30 – Recht van standplaats

Het  recht  op  deze  standplaats  wordt  toegekend  voor  de  duur  van  1  jaar  en  is 
hernieuwbaar op 1 juli van elk jaar. Dit recht is strikt persoonlijk en uitsluitend toegekend 
voor de verkoop van de goederen vermeld op de vergunning. Deze vergunning vermeldt of 
de ambulante handelaar toegelaten wordt souvenir- en textielartikelen voor supporters te 
verkopen of eetwaren (kleine restauratie) om mee te nemen. De verkoop van dranken is 
verboden tijdens de wedstrijden. Dit recht kan noch worden afgestaan, noch geheel of 
gedeeltelijk aan derden worden verhuurd, op straffe van intrekking.

Aan het einde van ieder seizoen zal de gemeente het recht hebben om te oordelen over  
de verlenging of over de afschaffing van het recht van standplaats.

De  ambulante  handelaar die  de  plaats  uitbaatte  tijdens  het  afgelopen  seizoen,  zal  in 
eerste instantie de gelegenheid hebben om zijn overeenkomst te vernieuwen.

Het  verlaten  van  een  standplaats  om  welke  reden  ook,  geeft  geen  recht  op  een 
terugbetaling of een schadevergoeding.

Indien het verlaten van de standplaats langer is dan 2 thuiswedstrijden van de R.S.C.A. 
zonder grondig motief, zal de ambulante handelaar zijn rechten verliezen.

De gemeente zal dan het recht hebben om over de standplaats te beschikken en een 
nieuwe titularis aan te duiden.

Artikel 31 - Netheid
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Naast hetgeen vermeld wordt in  artikel 14 van huidig reglement, moet de verkoper van 
voedingsproducten bestemd voor onmiddellijk verbruik, er bijkomend voor zorgen dat 2 
vergaarbakken van minimum 120 liter voorzien zijn. Deze moeten in de nabijheid van de 
standplaats geplaatst worden, ten minste 2u vóór de wedstrijd en ten laatste wanneer de 
politiediensten het wegverkeer in de verkoopzone verbieden.

HOOFDSTUK 5 – LEURHANDEL

Artikel 32 – Definitie

De ambulante handelaars

De ambulante handelaars die als leurhandelaars worden beschouwd zijn diegenen die 
voedingswaren  verkopen,  allerlei  koopwaren  of  diensten  en  die  zich  verplaatsen  per 
voertuig (auto, fiets, enz.) of niet.

Deze  reglementering  betreft  niet  de  leveringen  uitgevoerd  door  industriëlen  en  de 
handelaars die regelmatig goederen aan huis leveren.

Artikel 33 – Verplaatsing op de openbare weg

De leurhandelaars moeten natuurlijk de regels van de wegcode eerbiedigen, zich houden 
aan de eventuele onderrichtingen van de politie en in ieder geval geen hinder veroorzaken 
voor de veiligheid en voor de openbare orde.

Artikel 34 – Voertuig

Bij een wijziging  van nummerplaat of van voertuig ten opzichte van de oorspronkelijke 
aanvraag,  moet  de ambulante handelaar  de gemeente hiervan op de hoogte brengen 
alvorens deze in gebruik wordt genomen. 

HOOFDSTUK 6  - FINALE BEPALINGEN

Alle gevallen niet opgenomen in huidig reglement zullen door het college beslecht worden.  
Uitsluitend de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd bij betwistingen.

Huidig reglement zal in voege treden de vijfde dag na zijn publicatie en zal alle in voege 
zijnde reglementen met dezelfde onderwerpen over de ambulante handel afschaffen.
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