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Reglement op de ambulante activiteiten gemeente  
Kalmthout 

 
Afdeling 1: Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare 
markten 
 
Hoofdstuk 1: Organisatie van de markt 
 
Artikel 1: Algemeen 
1.1 De openbare markt wordt iedere zaterdagvoormiddag gehouden op het Dorpsplein, 
gelegen hoek Statiestraat-Kapellensteenweg, van 8.00 uur tot 12.30 uur. 
1.2 Indien de marktdag samenvalt met een feestdag of met uitvoering van werken, of 
om welke reden dan ook, kan de burgemeester de markt ofwel op een andere plaats 
laten houden, ofwel ze naar een andere dag verschuiven of aflasten. 
1.3 Alleen het gemeentebestuur kan markten inrichten of toelaten op het Dorpsplein. De 
gemeenteraad vertrouwt daarbij aan het College van Burgemeester en Schepenen de 
bevoegdheid toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het College zal 
voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen. Het 
gemeentebestuur houdt daartoe een marktplan bij. 
1.4 Op deze markt worden niet overdekte standplaatsen voorzien van 3 meter breedte. 
Eén markthandelaar kan maximum 5 aanpalende standplaatsen bezetten. 
 
Artikel 2: Toelatingsvoorwaarden  
2.1 De markt is open voor alle goederen en diensten die wettelijk toegelaten zijn voor 
verhandeling op de markt (KB1 art. 5). 
2.2 Om de diversiteit van het aanbod te garanderen, wordt bepaald dat er per product 
dat wordt aangeboden op de markt twee verschillende markthandelaars toegelaten 
worden. 
Handelaars met een vaste standplaats die van product veranderen, dienen daartoe 
voorafgaandelijk een nieuwe aanvraag in te dienen. Indien het nieuwe product reeds 
door twee marktkramers van de beschikbare vaste standplaatsen wordt aangeboden, zal 
de verkoop van het nieuwe product niet toegestaan worden tot het moment waarop, door 
het vrijkomen van een vaste standplaats, er geen twee markthandelaars meer zijn die 
hetzelfde product aanbieden. 
2.3 Een standplaats op de openbare markt kan in overeenstemming met artikel 25 van 
het KB enkel toegewezen worden aan: 

- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante 
activiteit uitoefenen en houder zijn van een “machtiging als 
werkgever”; 

- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen 
worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk 
voor het dagelijkse bestuur van de vennootschap die houder is van de 
“machtiging als werkgever”. 

2.4 De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de 
verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten 
overeenkomstig artikel 7 van het KB. 
2.5 De standplaatsen op de openbare markten kunnen in overeenstemming met artikel 
26 van het KB ingenomen worden door: 

a) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante  
     activiteit uitoefenen, houders van een “machtiging als werkgever”, aan 
     wie een standplaats is toegewezen; 

                                                        
1 KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, hierna 
het KB genoemd. 



Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout oktober 2007 

 2 

b) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, 
aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als 
werkgever”; 

c) 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; 

d) de echtgenoot of echtgenote en wettelijke samenwonende van de 
natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder 
van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een 
ambulante activiteit als voor eigen rekening; 

e) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie 
het tijdelijke gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van het voornoemd KB 
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; 

f) 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 a) tot d); 

g) de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter 
binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van het KB, kunnen 
een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de 
actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid 
van de verantwoordelijke. 

De personen opgesomd in b) tot f) 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 3: Betaling standplaatsen 
3.1 Niemand mag op de markt een standplaats innemen zonder in bezit te zijn van een 
plaatsbewijs. Dit bewijs wordt, mits betaling van het standgeld ofwel van hand tot hand 
ofwel via overschrijving afgeleverd door de administratief beambte markt die belast is 
met het ontvangst van de gelden. Het plaatsbewijs geldt als bewijs dat het vereiste 
standgeld vereffend werd. Het plaatsbewijs vermeldt het nummer van de standplaats en 
de datum of de periode van de markt waarvoor het geldig is. De markthandelaars mogen 
hun plaatsbewijs niet aan derden afstaan of enige wijziging aanbrengen aan de 
aanduidingen die erop vermeld zijn. Op ieder verzoek van de afgevaardigde van de 
gemeente, de administratief beambte markt, moeten de markthandelaars hun 
plaatsbewijs voorleggen. 
3.2 Voor de betaling van het abonnement kan gekozen worden tussen een maandelijkse 
of een jaarlijkse afrekening. Uiterlijk één maand voor de vernieuwing van het 
abonnement moet de markthandelaar de gekozen betalingswijze voor het volgende jaar 
kenbaar maken. De markthandelaars die gekozen hebben voor een jaarlijkse afrekening 
moeten uiterlijk 15 januari van het nieuwe jaar hun abonnementsgeld vereffend hebben, 
zoniet worden ze verplicht per maand te betalen. 
3.3 Het standgeld op de wekelijkse markt bedraagt 3,75 euro per drie lopende meter per 
dag, 15 euro per drie lopende meter per maand en 150 euro per drie lopende meter per 
jaar (“Retributie inzake eenvormige plaatsrechten” goedgekeurd in gemeenteraadzitting van 1 maart 2007). 
 
Artikel 4: Inneming en ontruiming standplaatsen 
4.1 De markthandelaars met vaste standplaatsen moeten deze onmiddellijk innemen. 
Het opstellen van de kramen en luifels mag slechts gebeuren een half uur voor aanvang 
van de markt. Alle kramen, voertuigen en andere voorwerpen moeten één uur na sluiting 
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van het terrein verwijderd zijn. De plaats van de markt moet bovendien volledig vrij 
blijven tot één uur na sluiting van de markt, dit om de opkuis van het marktplein 
mogelijk te maken. 
4.2 Gedurende het hele jaar door zullen de marktplaatsen ingenomen worden vóór 
8.30u. Behoudens bijzondere toelating van de administratief beambte markt, zijn de 
markthandelaars verplicht hun standplaatsen op de markt in te nemen en te exploiteren 
tot het sluitingsuur van de markt. Hun kraam mag niet voor sluitingsuur van de markt 
opgebroken worden.  
4.3 Elk voertuig, rijwiel, handkar enz. noodzakelijk voor de uitoefening van de 
marktactiviteiten van de markthandelaar, mag niet langer op het marktterrein vertoeven 
dan de tijd nodig voor af- of opladen van hun koopwaar en marktmateriaal. Hiervan kan 
slechts worden afgeweken mits toelating van de administratief beambte markt. 
4.4 De voertuigen die als verkoopskraam zijn ingericht mogen op het marktplein 
geplaatst worden. Ook voertuigen die gebruikt worden voor stockage mogen op het 
marktterrein geplaatst worden op voorwaarde dat zij de afmetingen van de toegewezen 
standplaats niet overschrijden en ze aan de kopers of houders van de naburige 
standplaatsen geen hinder veroorzaken. 
4.5 De administratief beambte markt kan de markthandelaar verplichten een andere 
standplaats in te nemen indien omwille van omstandigheden (vb. ijzel, sneeuwval,…) een 
standplaats tijdelijk niet bezet kan worden. De betrokken markthandelaar heeft geen 
recht op schadevergoeding in dit geval. 
4.6 Markthandelaars die hun vaste standplaats onderling wensen te ruilen, dienen zich 
ofwel samen persoonlijk aan te bieden bij de administratief beambte markt op de 
gemeente, ofwel een door hen beiden ondertekende brief te bezorgen aan de 
administratief beambte markt. Aan dit verzoek zal gevolg worden gegeven indien dit 
passend wordt bevonden.  
4.7 De markthandelaar aan wie een vaste standplaats op de markt wordt toegewezen 
moet deze standplaats bezetten op elke dag dat de markt wordt gehouden. Hiervan kan 
enkel afgeweken worden wanneer hij wegens ziekte of enige andere uitzonderlijke 
omstandigheid zou belet zijn. In dit geval kan hij, mits verwittiging van de administratief 
beambte markt, vervangen worden door de persoon die hij hiertoe aanduidt en die 
voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals vermeldt in dit marktreglement. 
4.8 De markthandelaar aan wie een vaste standplaats op de markt wordt toegewezen 
moet deze standplaats bezetten op elke dag dat de markt gehouden wordt. Per jaar mag 
een markthandelaar max. 8 marktdagen afwezig zijn, met uitzondering van 
ziektegevallen (zie art. 13.1 onderhavig reglement).  
 
Artikel 5: Identificatie bij de uitoefening van ambulante activiteiten op de 
openbare markt (KB art. 21) 
5.1 Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt dient zich 
te identificeren naar het publiek aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar 
geplaatst op de kraam of voertuig, indien de activiteit wordt uitgeoefend aan de kraam of 
voertuig. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer 
deze alleen werken. 
Het bord wordt aangebracht op een in het oog springende plaats en bevat volgende 
vermeldingen: 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit 
     uitoefent als natuurlijke 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 benaming van de onderneming; 
3°  al naargelang het geval, de gemeente van de maatschappelijke zetel of van de 
     uitbatingszetel, en indien de onderneming niet in België is gelegen, het land en 
     de gemeente waar deze zich bevindt; 
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4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een 
     identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat) of 
     ondernemingsnummer. 

5.2 Marktkramers moeten steeds in het bezit zijn van de vereiste bewijsstukken, waaruit 
identiteit en hoedanigheid blijkt.  
 
Artikel 6: Orde en veiligheid op de markt 
6.1 De kramen moeten op zulke wijze ingericht zijn dat geen vloeibare stoffen op de 
grond kunnen druipen. Indien dit onmogelijk blijkt, zijn de marktkramers verplicht deze 
vloeistoffen in emmers of waterdichte kuipen op te vangen. 
6.2 Behoudens bijzondere toestemming van de burgemeester is het verboden 
verwarmingstoestellen van welke aard ook, op de markt te gebruiken. In geval van 
toelating zijn de markthandelaars verplicht hun burgerlijke aansprakelijkheid tegen brand 
te verzekeren. De administratief beambte markt kan op elk moment verzoeken het 
bewijs voor te leggen dat aan deze verplichtingen werd voldaan. 
6.3 De marktkramers zijn verplicht alle afvalstoffen afkomstig van hun eigen 
marktactiviteiten zelf op te ruimen en af te voeren. Voor de verwijdering van niet-
recupereerbaar restafval, ontstaan naar aanleiding van de activiteiten op de markt van 
Kalmthout op de marktdag zelf, kunnen ze gebruik maken van de gemeentelijke 
betaalzakken voor occasioneel restafval overeenkomstig de gemeentelijke verordening 
betreffende de inzameling en ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en selectief 
ingezamelde recycleerbare stoffen van 20 december 2001, hoofdstuk 10. Deze zakken 
worden door de gemeente tegen vergoeding ter beschikking gesteld en zijn voorzien van 
een opdruk. Het restafval mag niet in andere recipiënten of los aangeboden worden. 
6.4 De gemeentelijke betaalzakken voor occasioneel restafval dienen na afloop van de 
markt door de markthandelaars samengebracht te worden naar een gemeenschappelijke 
plaats, aan te duiden door de administratief beambte markt. De zakken worden 
opgeruimd door de gemeente. 
6.5 De markthandelaars die verbruiksklare voedingswaren of dranken voor onmiddellijke 
consumptie verkopen of aanbieden, dienen op een behoorlijke wijze voldoende duidelijk 
zichtbare en bereikbare afvalrecipiënten ten behoeve van de consument te voorzien 
overeenkomstig de gemeentelijke verordening betreffende de inzameling en ophaling van 
huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde recycleerbare stoffen van 20 
december 2001, hoofdstuk 1 afdeling 4. De marktkramer dient deze vuilbakken zelf tijdig 
te ledigen en de vuilbakken, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van de 
standplaats rein en vrij van afval te houden.  
 
Artikel 7: Presentatie van de koopwaar 
7.1 Geen enkele aan- of verkoop mag worden gedaan voor het aanvangs- of na 
sluitingsuur van de markt of voor of na de periode waarvoor de verkoop werd 
toegestaan. 
7.2 De marktkramers die hun koopwaar nog niet hebben afgeladen op het openingsuur 
van de markt mogen deze niet verkopen alvorens dit volledig is gebeurd. 
7.3 De op de markt verkochte eetwaren moeten verhandeld en uitgestald worden 
overeenkomstig de wettelijke en reglementaire beschikkingen die erop van toepassing 
zijn.  
7.4 Alle markthandelaars, zowel de demonstreerders als de zogenaamde stille verkopers, 
moeten hun waren aanprijzen en verkopen van achter hun kraam. Zij mogen geen 
gebruik maken van micro’s en/of luidsprekers. Uitzondering voor de verkopers van 
muziekdragers, op voorwaarde dat het lawaai beperkt blijft tot maximum 60 decibel.  
7.5 Indien de hulpdiensten moeten optreden, dienen de markthandelaars de nodige 
schikkingen te treffen zodat deze diensten ongehinderd hun taak kunnen uitvoeren. 
Indien nodig moeten de marktkramers hulp bieden. 
Artikel 8: Verbodsbepalingen 
8.1 Het is de markthandelaars verboden: 

 enige vergoeding of voordeel aan te bieden, te verstrekken of te aanvaarden 
voor het ruilen van een standplaats; 
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 zich onderling of tegenover het publiek of de afgevaardigde van de gemeente 
op hinderlijke of onbehoorlijke wijze te gedragen; 

 voorbijgangers op de markt tegemoet te gaan of aan te klampen om 
aanbiedingen te doen; 

 binnen het marktgebied al rondgaand te leuren; 
 ongeprijsde koopwaren aan te bieden of te verkopen; 
 buiten het marktgebied waren aan te bieden of te verkopen; 
 geluidsversterkende of andere lawaaiwekkende tuigen te gebruiken; 
 oneerlijke handel drijven. 

8.2 Het is voor de leurders verboden tijdens de markturen op de markt rond te gaan. Zij 
moeten zich op ten minste honderd meter afstand van het marktterrein verwijderd 
houden. 
8.3 Het is verboden afval, niet afkomstig van de marktactiviteiten te Kalmthout op de 
dag van de aanbieding, aan te bieden in de gemeentelijke betaalzakken voor occasioneel 
restafval. 
8.4 Het is verboden op de marktplaats of op de aangeduide verzamelplaats voor 
gemeentelijke betaalzakken eender welk afval op een andere manier achter te laten dan 
deze hierboven beschreven. 
8.5 De bezoekers mogen zich niet op het marktterrein begeven met een rijwiel, 
motorrijwiel of motorvoertuig. 
 
Hoofdstuk 2: Abonnementen en losse standplaatsen 
 
Artikel 9: Verhouding abonnementen/losse standplaatsen (KB art. 24 §1) 
9.1 De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 

- hetzij per abonnement, met een maximum van 95% van het totaal 
aantal standplaatsen, 

- hetzij van dag tot dag, met een minimum van 5% van het totaal aantal 
standplaatsen. Deze vormen de losse standplaatsen. 

 
Artikel 10: Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 27)  
10.1 De toewijzing van losse standplaatsen en de vrij gebleven vaste standplaatsen op 
de marktdag zelf gebeurt volgens de chronologische volgorde van aankomst op de markt. 
Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten 
niet kan worden uitgemaakt, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting. Dit 
geldt slechts voor zover bij toepassing van artikel 2 van dit reglement geen van bij de 
loting betrokken markthandelaars worden geweigerd. 
De houder van de “machtiging als werkgever” moet in persoon bij de toewijzing van de 
standplaats aanwezig zijn. 
10.2 De losse markthandelaars die zich aanbieden voor een losse standplaats, die een 
artikel te koop aanbieden dat reeds aangeboden wordt door twee verschillende 
marktkramers, mogen evenwel door de administratief beambte markt geweigerd worden. 
 
Artikel 11: Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 
11.1 Vacature standplaats (KB art. 28) 
Wanneer een standplaats vrijkomt dat per abonnement toegewezen wordt en er geen 
niet-vervallen aanvragen binnen zijn vanwege markthandelaars die een artikel verkopen 
dat nog niet door twee marktkramers wordt aangeboden, zal gedurende een periode van 
14 dagen aan het gemeentehuis en via de gemeentelijke website en tijdens tenminste 2 
zaterdagen aan het marktplein een vacature uithangen. Deze vacature vermeldt de 
nummers van de vrijgekomen standplaatsen en de manier waarop een aanvraag moet 
worden gedaan bij het gemeentebestuur.  
Bij de bekendmaking van een vacante standplaats toegewezen per abonnement kan de 
administratief beambte markt de specialisatie die toegelaten wordt op de markt bepalen. 
11.2 Kandidatuurstelling (KB art. 30) 
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander 
tijdstip. Zij worden hetzij per brief neergelegd tegen ontvangstmelding, hetzij bij ter post 
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aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij op en duurzame drager (met 
ontvangstmelding) gericht aan de gemeente. 
De markthandelaar richt zijn aanvraag aan het gemeentebestuur met opgaven van de 
volgende gegevens: 

- naam, voornaam, 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 of BTW-nummer; 
- de producten en/of diensten die te koop worden aangeboden; 
- de eventuele hoedanigheid van standwerker; 
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit. 

Kandidaten die niet aan de inhoudelijke- en de vormvereisten voldoen of die hun 
aanvraag niet binnen brengen binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de 
vacature, worden niet weerhouden. 
De aanvragen zullen als vervallen worden beschouwd indien: 

- geen gevolg wordt gegeven aan de per post aangetekende brief van de 
gemeente om op de aangeduide dag de toegekende vaste standplaats 
in te nemen; 

- de aangeboden standplaats wordt geweigerd; 
- binnen het jaar geen vaste standplaats door de gemeente kan worden 

toegewezen. 
11.3 Register van de kandidaturen (KB art. 31) 
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologische) 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 de 
auteur. 
Om het register te actualiseren, kan de gemeente de kandidaat op gezette tijden vragen 
om zijn kandidatuur te bevestigen. 
11.4 Volgorde van de toekenning van de standplaatsen (KB art. 31) 
Met het oog op de toekenning van de standplaats per abonnement, worden de 
kandidaturen in het register als volgt geklasseerd daarbij rekening houdend met de 
bepalingen van artikel 2.2: 

1) selectie kandidaten volgens eventuele specialisatie vermeldt bij de 
bekendmaking van vacante standplaats; 

2) indien er meerdere kandidaten zijn voor de vacante standplaats met deze 
specialisatie, geeft de gemeente voorrang aan standwerkers voor zover 5% 
van het totaal aantal standplaatsen niet wordt bereikt; 

3) bij voorrang uit volgende categorie(ën): 
        - 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 de 
          definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen; 
        - personen die uitbereiding van hun standplaats vragen; 
        - personen die een wijziging van hun standplaats vragen; 
        - de externe kandidaten.  

         Binnen elke categorie zal de volgorde in het register bepaald worden volgens: 
- gevraagde standplaats en specialisatie, 
- datum van ontvangst van de kandidatuur. Wanneer twee of meerdere 

aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend 
worden, wordt (uitgezonderd voor de categorie externe kandidaten) 
voorrang gegeven 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.  
Voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 
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11.5 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33) 
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager: 

- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, 
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs, 
- of via elektronische post met ontvangstbewijs. 

Tevens wordt aan de aanvrager de dag meegedeeld waarop deze de toegekende 
standplaats moet innemen. 
11.6 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 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 worden aangeboden; 
- 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; 
- het bedrag van de betaalde standplaatsvergoeding; 
- desgevallend de naam en adres van de overlater en de datum van 

overdracht. 
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. 
 
Artikel 12: Duur van het abonnement (KB art. 32) 
De duur van het abonnement bedraagt maximum 12 maanden en eindigt steeds per 31 
december van het lopende jaar. De abonnementen worden stilzwijgend verlengd, 
behoudens in geval van opschorting of afstand ervan door de aanvrager (cf. artikels 13 
en 14 van onderhavig reglement) en behoudens schorsing of intrekking bij aangetekende 
brief of via duurzame drager tegen ontvangstbewijs door het gemeentebestuur in de 
gevallen bepaald in artikel 15 van dit marktreglement. 
 
Artikel 13: Opschorting abonnement (KB art. 32) 
13.1 De houder van een abonnement kan het abonnement 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 medische attest, 

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 
13.2 De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte wordt gebracht 
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. 
13.3 Ingeval van opschorting van het abonnement kan de houder ervan, mits 
verwittiging van de administratief beambte markt, vervangen worden door de persoon 
die hij hiertoe aanduidt en voldoet aan de toelatingsvoorwaarden bepaald in artikelen 2.2 
en 2.3 van onderhavig marktreglement. 
Indien hij geen vervanger aanduidt, kan de standplaats gedurende de periode van 
opschorting van het abonnement enkel als losse standplaats worden toegewezen. 
 
Artikel 14: Afstand van het abonnement (KB art. 32) 
14.1 De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement: 

- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van 
tenminste 30 dagen; 
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- 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 13.1 van dit reglement. In dit geval is 
geen vooropzeg nodig; 

- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen. 
14.2 De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn 
activiteit uitoefende, kunnen bij zijn overlijden zonder vooropzeg afstand doen van het 
abonnement waarvan hij de houder was. 
14.3 De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement 
worden betekend volgens één van de volgende modaliteiten: 

- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, 
- door overhandiging tegen ontvangstbewijs, 
- op een duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstbewijs. 

14.4 Indien een marktkramer afstand doet van zijn abonnement gedurende het jaar 
heeft hij geen recht op de terugbetaling van het resterende abonnementsgeld. 
 
Artikel 15: Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 32) 
15.1 Wanneer inbreuken worden vastgesteld op de artikelen 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 
18 en 25.2 van het marktreglement of ingeval van verstoring van de openbare orde kan 
de burgemeester het abonnement schorsen of intrekken, zonder het recht op een 
schadevergoeding voor de markthandelaar.  
15.2 Indien een markthandelaar twee opeenvolgende marktdagen zijn vaste 
standplaats(en) niet betrekt, zonder schriftelijk een geldige reden aan de administratief 
beambte markt mee te delen, zal hem de standplaats(en) worden ontnomen. De 
markthandelaar stelt de administratief beambte markt reeds mondeling in kennis van zijn 
afwezigheid voor de aanvang van de marktdag.  
15.3 Na twee schriftelijke verwittigingen vanwege het gemeentebestuur van 
vastgestelde inbreuken op artikelen 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18 en 25.2 van het 
marktreglement wordt de markthandelaar gedurende één maand zijn standplaats 
ontnomen (= schorsing) en de toegang tot de markt geweigerd. Indien de 
markthandelaar na de periode van schorsing bij herhaling een inbreuk pleegt op één van 
bovenvermelde artikels kan hem definitief de hem toegewezen standplaats ontnomen 
worden en de toegang tot de markt ontzegd worden. 
15.4 De burgemeester kan de toegewezen standplaats tijdelijk of definitief ontnemen of 
de markthandelaar verplichten een andere standplaats in te nemen, zonder dat daarvoor 
voor hem enig recht op schadevergoeding ontstaat. Deze bepaling geldt eveneens indien 
omwille van omstandigheden (ijzel, sneeuw,…) een standplaats tijdelijk niet kan bezet 
worden. De administratief beambte markt is in dat geval bevoegd één of meerdere 
handelaars een andere plaats toe te wijzen dan de vast standplaats. 
15.5 De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post 
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager (fax of e-mail) 
met ontvangstbewijs. 
 
Artikel 16: Vooropzeg vanuit de gemeente 
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, 
geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van de standplaats per abonnement van 
één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats 
per abonnement (cf. artikel 11.4). 
 
Artikel 17: Overdracht standplaats (KB art. 35) 
17.1 De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

1) de houder van de standplaats(en) zet zijn ambulante activiteiten als 
natuurlijke persoon stop of overlijdt of de rechtspersoon zet haar ambulante 
activiteiten stop. Bij de stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbende 
aan de gemeente een document als bewijs van schrapping van de ambulante 
activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen, 
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2) de overnemer(s) is /zijn houder(s) van een machtiging tot het uitoefenen van 
ambulante activiteiten als werkgever en ze zetten de specialisatie van de 
overlater voort 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 
5 aanpalende standplaatsen beschikken (cf. artikel 1.4 marktreglement). 

17.2 In afwijking van artikel 17.1 wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten 
tussen: -    echtgenoten bij feitelijke scheiding 

- echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen 
- echtgenoten bij echtscheiding 
- wettelijke samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke 

samenwoning. 
Op voorwaarde dat: 
1) de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van 

de vermelde toestand in 17.2, 
2) de overnemer voldoet aan de voorwaarden 2 t.e.m. 3 zoals vermeld in artiklel 17.1. 
17.3 De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement 
van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend 
vernieuwd. 
 
Artikel 18: Onderverhuur standwerkers (KB art. 36) 
De standwerkers die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen 
hun tijdelijke gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere 
standwerkers, hetzij rechtstreeks aan een andere standwerker, hetzij via een vereniging 
die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat. 
De standwerker of de vereniging die een standplaats onderverhuurt, deelt aan het 
gemeentebestuur zonder verwijl mee aan wie het tijdelijke gebruiksrecht van de 
standplaats werd onderverhuurd. 
De prijs van onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs 
voor de duur van de onderverhuring. 
 
 
Afdeling 2: Organisatie van ambulante activiteiten op het openbare 
domein buiten de openbare markten. 
 
Artikel 19: Toepassingsgebied (KB art. 43) 
19.1 Wie 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 
dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente. 
19.2 De bepalingen van afdeling 1 betreffende de openbare markt zijn eveneens van 
toepassing op de huidige afdeling, met uitzondering van artikels 1, 4.2, 4.3, 4.6, 9.1, 10, 
11.1 en voor zover de bepalingen van de huidige afdeling er niet van afwijken. 
19.2 Het bedrag van belasting op de ambulante handel bedraagt: 3,75 euro per dag, 50 
euro per maand of 125 euro per kwartaal (“Belastingsreglement op de ambulante handel” 
goedgekeurd in gemeenteraadzitting van 1 maart 2007).  

 
Artikel 20: Voorafgaande machtiging (KB art. 38) 
20.1 Aanvraag machtiging 
Om een standplaats in te nemen of een activiteit uit te oefenen zoals vermeld in artikel 
19 moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 2 van onderhavig reglement. 
Bovendien dient men ook te beschikken over een machtiging. Deze machtiging dient 
voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij 
de gemeente (Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, t.a.v. de administratief beambte markt). 
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20.2 Beslissing machtiging  
In geval van een positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin 
vermeld: -   de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen, 

-   de plaats, 
-   de datum en duur van de verkoop. 

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van 
onderstaande redenen: 

- redenen van openbare orde, 
- redenen van volksgezondheid, 
- bescherming van de consument, 
- de activiteit kan het bestaand commerciële aanbod in gevaar brengen. 

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in haar kennisgeving van de negatieve 
beslissing aan de aanvrager. Zowel een positieve als een negatieve beslissing zullen 
worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 11.5. 
 
Artikel 21: Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 40 en 
41) 

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. artikel 2.3) en 
innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. artikel 2.5) kunnen 
standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen. 
 
Artikel 22: Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 42 §2)  
De toewijzing van losse standplaatsen gebeurt volgens chronologische volgorde van 
aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. 
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, 
gebeurd de toewijzing via loting. 
 
Artikel 23: Toewijzingsregels per abonnement 
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten. Echter zijn de voorwaarden 
inzake melding van vacature (cf. artikel 11.1)  en absolute voorrang voor standwerkers 
(KB art. 24) hier niet van toepassing. 
 
Artikel 24: Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten (KB art. 21) 

Hier gelden tevens dezelfde regels als voor de openbare markten, artikel 5 van dit 
gemeentelijke marktreglement. 
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Afdeling 3: Algemene bepalingen  
 
Artikel 25: Bevoegdheid administratief beambte markt (KB art. 44) 
25.1 De administratief beambte markt is bevoegd om de machtiging en identiteit van de 
personen die een ambulante activiteit uitoefenen te controleren.  
25.2 De markthandelaars moeten zich gedragen naar de onderrichten van de 
administratief beambte markt, o.m. wat betreft het plaatsen, uitstallen en het opruimen 
van hun koopwaar en kramen. Het innemen van de standplaatsen op het marktterrein 
gebeurt onder zijn toezicht en de vrij gebleven losse standplaatsen zullen door hem als 
losse standplaatsen worden toegewezen. 
 
Artikel 26: Marktcommissie 
26.1 Er is een marktcommissie tot stand gebracht, samengesteld uit de Schepenen van 
Lokale Economie, de administratief beambte markt en een afvaardiging van maximum 
drie plaatselijke markthandelaars. 
26.2 De leden van de marktcommissie worden aangesteld voor een termijn van 4 jaar. 
Deze leden hebben tot doel alle marktaangelegenheden en vooral de goede orde tijdens 
de markturen, gebeurlijke voorvallen te helpen oplossen met de administratief beambte 
markt. Adviezen of voorstellen voor verder gevolg over te maken aan de Schepenen van 
Lokale Economie. 
26.3 De marktcommissie vergadert op voorstel van de Schepenen van Lokale Economie, 
de administratief beambte markt of als twee leden zulk verlangen. 
 
Artikel 27: Inwerkingtreding 
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister 
van economie en treedt in werking de dag na de goedkeuring door de gemeenteraad. 
 
 
 
 
 
  
  


