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Openbare vergadering

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het
openbaar domein buiten de openbare markten
De gemeenteraad

Feiten en context
Volgens artikel 9 $1 van de wet van 25 juni 1993 wordt de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen,
geregeld bij gemeentelijk reglement.
Het is aangewezen het gemeentelijk reglement van 2013 te herzien gezien een aantal
wijzigingen in de regelgeving.

Hogere regelgeving

.
.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2077 en latere wijzigingen
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van ambulante activiteiten en latere wijzigingen
Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie
van ambulante activiteiten en latere wijzigingen
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en
raad pleeg baa rheid

.
o

Vorige beslissingen

.
.

Gemeenteraadsbesluit van 27 augustu s 2OO7 betreffende het reglement met
betrekking tot ambulante activiteiten op het openbaar domein
Gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2013 betreffende het reglement met
betrekking tot de organisatie ambulante activiteiten op het openbaai domein buiten de
openbare markten - vaststelling

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Aftikel

1.
De gemeenteraad keurt het reglement tot de organisatie van ambulante activiteiten op het
openbaar domein buiten de openbare markten goed zoals toegevoegd als bijlage.

Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur
fi À,i*+o*t:,* r\¿, T:iritti

A¡tikel 3.
Oit téõiement heeft uitwerkirtg van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. Het
voorafgaand gemeenteliJk reglement van fB november ?013 wordt vanaf l januari 2020
opgeheven.
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I

ep I te
DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN
BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

Art. 1. Toepassingsgebied
Eenieder die:
1. een standplaats wenst in te nemen op de openbare weg, op de andere plaatsen van het
openbaar domein en op de plaatsen grenzend aan de openbare weg en op de commerciële

parkingsplaatsen om ambulante activiteiten uit te oefenen;
ambulante activiteiten op een rondreizende manier op de openbare weg of het openbaar
domein wenst uit te oefenen;
dient dit voorafgaand aan te vragen bij het lokaal bestuur.

2.

Dit reglement is niet van toepassing op:
- activiteiten die in een ander gemeentelijk reglement geregeld zijn;
- occasioneel gebruik van een standplaats op privéterrein ter gelegenheid van een
feestje, festival, ...
- de uitzonderingen zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 25 juni 1993 betreffende
de uitoefening van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten:
o verkoop in het kader van handels-, ambachts- of landbouwbeurzen en
tentoonstellingen;
o verkoop in het kader van manifestaties ter bevordering van de plaatselijke
handel (braderieën) of van het leven in het lokaal bestuur;
o verkoop door een handelaar vanuit een kraam voor zijn winkel;
o verkoop door een handelaar in de vestiging van een andere handelaar;
o verkoop in het kader van een promotie door een handelaar, ambachtsman,
kweker, of producent;
o verkopen van voedingswaren door handelaars die door middel van ambulante
winkels regelmatig een vast cliënteel bedienen;
o verkoop van kranten en tijdschriften;
o liquidatie van voorraden door een handelaar buiten zijn gebruikelijke lokalen,
na een schadegeval;
o verkoop ten huize van de consument op diens uitdrukkelijk verzoek;
o verkoop ten huize van een consument andere dan de koper: de "home-party";
o diensten en verkopen door "ouvreuses" in filmzalen; toneelzalen en andere
zalen waar voorstellingen gegeven worden;
o ambulante verkoop van artistieke producties door de auteur ervan en artistieke
prestaties;
o rechtstreekse verkoop van producten door land- of.tuinbouwers, kwekers of
producenten op de plaats van de productie;
o rechtstreekse verkoop ten huize van jagers of vissers van hun jacht- of
visserij producten.
Artikel 4.1 laatste alinea tot en met artikel 6 zijn niet van toepassing voor standplaatsen op
privébermen gelegen langs de openbare weg en commerciële parkingplaatsen. In deze
gevallen is een toelating van het lokaal bestuui, mits het voorleggen van de nodige
leu rkaarten voldoende.
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het
openbaar domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen, moet
dit voorafgaand aanvragen bij het lokaal bestuur,

Art.2. Voorafgaande machtiging
Reglement ambulante handel
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Art.2. 1, Aanvraag machtiging
Om een standplaats in te nemen of rondreizende ambulante activiteiten u¡t te oefenen zoals
vermeld in artikel 1 moet voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld in artikel 4 en dient men
te beschikken over een machtiging. Deze machtiging dient minimum 6 weken op voorhand
schriftelijk aangevraagd te worden aan het college van burgemeester en schepenen van De
Pinte.
De aanvraag bevat de volgende gegevens:

-

naam en adres van de aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon);
vermelding locatie en dag(en) waarvoorde aanvraag geldt (één aanvraag per locatie);
soort producten of diensten welke te koop worden aangeboden;
indien.het een seizoensgebonden activiteit is, de periode van activiteit;
minimum vereiste oppervlakte (lengte x breedte);
desgevallend een aanvraag om geluidssignalen te gebruiken;
desgevallend een aanvraag om gebruik te maken van de gemeentelijke
aanslu itingspunten voor elektriciteit;
een kopie van de machtiging als werkgever;
in voorkomend geval, het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.

Art.2.2. Beslissing macht¡E¡ng
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld
- de identiteit van de aanvrager;

-

,

de plaats(en);
de dagen en de uren van de verkoop;
de aaid van de toegelaten producten en diensten
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen:
- redenen'van openbare orde, openbare veiligheid, openbare rust;
- redenen van volksgezondheid;
- redenen van ruimtelijke ordening;
- bescherming van de consument;
- wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn;
- de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden.

In geval van negatieve beslissingzalde motivatie in de kennisgeving aan de aanvrager
worden meegedeeld evenals de rechtsmiddelen inzake beroep.

Art.3. Rondreizende ambulante handel
Rondreizende ambulante handel is toegelaten op voorwaarde dat de persoon die rondrijdt in
het bezit is van een machtiging zoals bepaald in arT..4.2 van dit reglement.
De handelaar dient zijn aanvraag in overeenkomstig aft.2 van dit reglement.
De beslissing van het lokaal bestuur om een aanvraag tot rondreizende ambulante handel al
dan niet toe te laten wordt onmiddellijk aan de aanvrager meegedeeld conform art.2.2 van dit
reglement.
De toelating is geldig voor de periode van één jaar en wordt hierna stilzwijgend verlengd,

behoudens anders gevraagd door de aanvrager en behoudens schorsing of intrekking door het
college van burgemeester en schepenen in de gevallen bepaald in dit reglement.
De rondreizende ambulante handelaar mag geen vaste standplaats innemen en mag enkel
stoppen om te verkopen op uitnodiging van de klant.
De bepalingen van artikel 7.2tot 7.10 en artikel
rondreizende ambulante handelaar.

I

zijn eveneens van toepassing voorde

Art.4. Voorwaarden inzake toewijzing en inname Étandplaatsen
Reglement ambulante handel
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Art,4.l. Personen aan wie de standplaatsen kunnen toegewezen worden
Een standplaats op het openbaar domein 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 dagel'ljks bestuur van de
vennootschap die houder is van de'machtiging als werkgever'.

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van
verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7
van voornoemd KB van 24 september 2006.

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
onderneming beperkt tot twee.

Art.4.2. Personen die de standplaatsen kunnen innemen
De standplaatsen toegewezen aan de personen bedoeld in art.4.1, kunnen ingenomen worden
door:
1. de natuurlijk persoon, houder van een'machtiging als werkgever', aan wie de standplaats
is toegewezen;
2. de verantwoordelijke(n) van 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 natuurlijk persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houders van een 'machtiging als werkgever'voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening;
4. de echtgeno(o)t(e) en wettêlijk samenwonende van de natuurlijk 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 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
natuurlijk persoon of rechtspersoon bedoeld in 1 tot en met 4;

De personen opgesomd in het eerste lid,2 tot 5, kunnen de standplaatsen innemen,
toegewezen aan de natuurlijk 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.
De personen die voldoen aan deze bovenvermelde voorwaarden kunnen standplaatsen op het
openbaar domein verkrijgen en innemen.

4rt.4.3. Toestand van de standplaats
De standplaats waarvoor een machtiging wordt verleend, wordt aanvaard in de staat waarin
ze 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.

Art.4.4. Producten
De standhouder mag de toegewezen standplaats enkel gebruiken voor het te koop aanbieden
van die producten en/of diensten waarvoor het college van burgemeester en schepenen de
standplaats heeft bestemd.

Art.5. Toewijzingsregels losse standplaatsen (voor één dag)
De aanvragen van losse standplaatsen worden volgens de chronologische volgorde van hun
indiening toegewezen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen gel¡jktijdig ingediend worden, wordt de volgorde van
toewijzing biJ loting bepaald.
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De beslissing van het lokaal bestuur om een standplaats al dan niet toe te wijzen) wordt
onmiddellijk aan de aanvrager meegedeeld. Indien ze positief is, vermeldt ze de aard van de
producten of de diensten die hij gemachtigd is te verkopen, de plaats, de datum en de duur
van de verkoop. Indien ze negatief is, duidt ze het motief van de afwijzing van de aanvraag
aan.

Art.6. Toewijzingsregels per abonnement
Art.6.1. Register van de kandidaturen
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 5 jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te bevestigen
om in het register opgenomen te blijven.

Art.6.2. Volgorde van toekenning van de standplaatsen
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de
toekenning ervan/ de eventuele kandidaturen geklasseerd in een register.
Bij het invullen van de vacante standplaats wordt rekening gehouden met de specialisatie van
de ambulante activiteit van de abonnementshouder die vacant werd.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het register van de kandidaturen zoals bepaald in art.6.1
en wordt door het genieentebestuur voorrang gegeven aan de kandidatuur met dezelfde
specialisatie van de vacant geworden standplaats die als eerste in het register van
kandidaturen staat vermeld.
Wanneer in dit geval, twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie of
specialisatie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:

1.

2.

voorrang wordt gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op het openbaar
domein van het lokaal bestuur heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden,
wordt de voorrang bepaald bij loting;
voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

Art.6.3, Bekendmaking van de toewijzing van.de standplaatsen
tot weigering van de toewijzing van de standplaats wordt
bekend gemaakt aan de aanvrager:
- bU een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
De toewijzing of de beslissing

-

of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

4rt.6.4. Duur van het abonnement
Het abonnement is geldig voor de periode van één jaar en wordt hierna stilzwijgend verlengd
De abonnementen worden stilzwijgend hernieuwd, behoudens anders gevraagd door de
aanvrager en behoudens schorsing of intrekking door het college van burgemeester en
schepenen in de gevallen bepaald in dit reglement.
Het abonnement kan te allen tijde opgezegd worden door de abonnementhouder conform de
bepalingen van artikel 32 van voornoemd KB van 24 september 2006.

4rt.6.5. Overdracht van een standplaats
De overdracht van een standplaats (abonnement) is toegelaten indien de overnemer houder
is van een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever'en de
specialisatie van de overlater vooftzet op de overgedragen standplaats. Binnen het jaar kan

de standplaats niet opnieuw overgedragen worden behalve na expliciete goedkeuring van het
college van burgemeester en schepenen.
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De inname van de overgedragen standplaats(en) door de overnemer is pas toegelaten
wanneer het lokaal bestuur heeft vastgesteld dat:
1. de overnemer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten om dezelfde specialisatie(s) als de overlater of deze toegelaten door het
lokaal bestuur uit te oefenen;
2. wanneer de onderneming van de overnemer het aantal toegelaten standplaatsen per
onderneming van art.4.1 niet overschrijdt.
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van
de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend
vernieuwd.

4rt.6,6. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per
abonnement vermeld staat:
- de naam/ voornaamr 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;

-

hetondernemingsnummer;
de producten en/of diensten die te koop aangehoden worden;
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 w'ljze vastgelegd is;
desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht

OvereenkomstiE het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
kan dit register steeds geraadpleegd worden.
ArL.7. Verplichtingen

Art.7.t. Elke persoon die een ambulante activite¡t uitoefent op het openbaardomein, dient
zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de
kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam, of het voeftuig uitoefent. Het
bord moet evéneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1. hetzij de naam, de voornaam van d.e 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, het lokaal bestuur van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en het lokaal
bestuur 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).

Art.7.2. De standhouder dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het
openbaar domein, beplantingen, bomen, verlichtingsmasten en verkeerstekens.

4rt.7.3.

De standhouder moet steeds instaan voor het rein houden van de standplaats. Hij
staat zelf in voor de verwijdering van het afval.

Art.7.4. De standplaats op het openbaardomein wordt bij het verlaten in dezelfde staat
achtergelaten als bij inname.

Ait.7.5.

De standhouder verzaakt uitdrukkelijk aan elk verhaal tegen het lokaal bestuur
betreffende de hinder of schade die hij zou kunnen ondervinden door de aanwezigheid van
onder andere bomen, palen, draden, schakelkasten e.a. of het niet voorhanden zijn van
nutsvoorzieningen op de standplaats.

Reglement ambulante handel
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Art.7.6. De politieverordening veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele
installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit dient strikt
nageleefd te worden.

Art.7.7. De standhouder zal voor de duûr van de vergunning een verzekering aangaan ter
dekking van zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor ongevallen overkomen aan derden ten
gevolge van feiten die inherent zijn aan de exploitatie van zijn bedrijf alsook ter dekking van
de brandrisico's.

Art'7.8.

De standhouder kan de gemeentelijke aansluitingspunten voor elektriciteit
gebruiken, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur.

Art.7.9 Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, luidsprekers,

geluidsverwekkende hulpmiddelen (door handelsinrichtingen, bewegende
verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers vän oude of nieuwe voorwerpen en
dienstverleners) bestemd voor het maken van reclame of om de aandacht te trekken op de
verkoop van een product of voor het verlenen van een dienst, is enkel toegelaten van 7 uur
tot 22 uur, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester.
Het geluidssignaal mag niet langer dan tien seconden duren en er moet minstens een
rustpauze van één minuut gerespecteerd worden tussen twee opeenvolgende geluidssignalen.
Het geluidsniveau mag niet hóger liggen dan 90 db(A) (LAFMAX), gemeten op de plaats waar
een persoon overlast ondervindt.

Art,7,1O. De standhouder en de rondreizende handelaar dienen de gemeentelijke retributie
voor ambulante handel te betalen.

Art,8. Handhaving
Art.8,1. Het lokaal bestuur kan te allen tijde het abonnement intrekken, opschorten of
werken uitvoeren boven of onder de standplaats op het openbaar domein om reden van
openbaar nut, zonder dat de houder van een abonnement het recht heeft op enige
vergoeding.

4rt.8.2. Bestemmingswijziging
De standhouder heeft geen verhaal tegen het lokaal bestuur wanneer

hij, ingevolge de
bestemming of de bestemmingswuziging van de standplaatsen in de omgeving van de
standplaats waarvoor hij een abonnement heeft, op enige w'rjze schade zou ondervinden

Art.8.3. Sancties

1. Het abonnement kan van rechtswege door het college van burgemeester en schepenen
worden ingetrokken
- Indien de standhouder het goed niet gebruikt en/of exploiteert overeenkomstig
hetgeen bepaald is in dit reglement.
- Indien de belasting niet wordt betaald.
- Bij faillissement van de standhouder of indien h'rj geen houder meer zou zijn van

-

een machtiging overeenkomstig de wet op de ambulante activiteiten.
Bij het niet naleven van verplichtingen, opgelegd door wetten, decreten en
besluiten o.a. deze m.b.t. de voedingsmiddelen, ambulante handel, de
handelspraktijken, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu/ hinderlijke

inrichtingen en alle verordeningen van het lokaal bestuur.

2.

In al deze gevallen zal de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven vaste datum
verlenen aan de intrekking van de vergunning. De rechter zal desgevallend enkel
dienen vast te stellen dat de in dit artikel uitdrukkelijk voorziene voorwaarde vervuld
is.

3.

Bij intrekking van het abonnement, zoals voorzien in aft.7.3
geval recht hebben op enige schadevergoeding.
Reglement ambulante handel
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zal de houder in geen
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AÉ.9. Inwerkingtreding
Dit reglement heeft uitwerking van 1 januari 2020 tot en r¡et 31 december 2025, Het
voorafgaand gemeentelijk reglement van 18 november 2013 wordt vanaf I januar:i 2020
opgeheven
.
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