Marktreglement
Artikel 1
De wekelijkse openbare markt heeft plaats iedere woensdag van 8.00 uur tot 12.30 uur,
op het Marktplein en in de Serpentestraat.
De wekelijkse boerenmarkt heeft plaats iedere zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, op
het Stationsplein.
De jaarmarkten ter gelegenheid van de kermissen hebben plaats op kermiswoensdag van
8.00 uur tot 12.30 uur, op het Marktplein, in de Serpentestraat, Hoogstraat, Neerstraat,
Spoorwegstraat en Stationsstraat.
Artikel 2
Elke aangelegenheid die verband houdt met de organisatie van de wekelijkse openbare
markt, de wekelijkse boerenmarkt en de jaarmarkten, behoort tot de bevoegdheid van
het College van Burgemeester en Schepenen.
Het toezicht op de markt, wat de uitvoering van het onderhavig reglement betreft, wordt
verzekerd door de marktleider, aangesteld door het College van Burgemeester en
Schepenen.
De inrichting van de markt behoort tot de bevoegdheid van het College van
Burgemeester en Schepenen dat zich kan laten bijstaan door de marktcommissie.
Deze marktcommissie bestaat uit:
1. de Burgemeester of Schepen voor Middenstand, voorzitter;
2. de marktleider, secretaris-verslaggever;
3. drie effectieve marktkramers die in het bezit zijn van een leurkaart (blauwe of
roze) ambulante handelaar. Zij zullen een abonnement voor de woensdagmarkt
moeten nemen.
De marktcommissie zal, op uitnodiging van de voorzitter, iedere maal vergaderen
wanneer zich dringende gevallen voordoen. Ze kan voorstellen overmaken aan het
College van Burgemeester en Schepenen en brengt advies uit over alle zaken die haar
worden voorgesteld.
Artikel 3
De markthandelaars mogen 's morgens niet vroeger dan 6.00 uur hun standplaats
bezetten noch in de straat en/of aanpalende straten komen stilstaan. Zij dienen hun
plaatsen volledig en netjes opgeruimd te hebben om 13.30 uur ten laatste.
Wat de boerenmarkt betreft zijn deze uren bepaald op 8.00 uur en 12.30 uur.
De markthandelaars zullen ten laatste om 7.45 uur (boerenmarkt 8.45 uur)
verkoopsklaar opgesteld staan. Markthandelaars die na dit uur aankomen kunnen hun
plaats geweigerd worden door de marktleider, zonder dat deze afwijzing hen recht geeft
op enige vergoeding of schadeloosstelling.
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De verhuurde plaats die onbezet is door afwezigheid van de vergunningshouder, mag
door de marktleider toegewezen worden aan een andere markthandelaar voor de duur
van de marktdag.
Artikel 4
De kramen moeten zo opgesteld zijn dat de voorbalk van het kraam niet buiten de
rooilijn komt met uitzondering van luiken of een gedeelte van het kraam dat kan
beschouwd worden als afdak, op voorwaarde dat het zich 2 meter boven de grond
bevindt.
Artikel 5
De marktkramers die gebruik maken van verwarmingstoestellen zijn verplicht een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid evenals brand- en aanverwante gevaren af te
sluiten. Op elk verzoek van de marktleider moet het bewijs voorgelegd worden dat aan
deze verplichtingen werd voldaan.
Elk kraam of winkelwagen moet uitgerust zijn met een goedgekeurd brandblusapparaat
met een minimum inhoud van 5kg CO2.
De kramen of winkelwagens moeten zo ingericht zijn dat geen schadelijke, hinderlijke of
onwelriekende vloeistoffen op de grond kunnen druipen. Indien zulks onmogelijk blijkt,
moeten de marktkramers zelf instaan voor de opvang van deze vloeistoffen.
Artikel 6
Het gebruik van geluidstoestellen is toegelaten, mits de beperking dat omliggende
marktkramers of demonstreerders-standwerkers niet worden gestoord.
Artikel 7
De voertuigen waarmee de kramen, tenten en goederen worden aangevoerd, mogen op
de marktplaats blijven staan, indien ze als kraam of stockplaats worden gebruikt. Ze
moeten echter zodanig opgesteld staan, dat ze geen belemmering vormen voor het zicht,
het verkeer, het verloop en de goede orde en de veiligheid in het algemeen, rekening
houdend met de instructies van de marktleider.
Het gemeentebestuur kan, noch voor diefstal, noch voor schade aan deze voertuigen
verantwoordelijk gesteld worden.
Het is verboden om tijdens de markturen zich met een voertuig van of naar zijn
standplaats te begeven.
Artikel 7 bis
De marktkramers dienen hun plaats volledig en netjes op te ruimen, ten laatste om
13u30. Er mag geen vuil achter gelaten worden noch op de standplaats noch in de
omgeving.
Artikel 8
In geval van noodzakelijkheid (bv. tijdens de kermis, attrakties bij feestelijkheden of op
wettelijke feestdagen) kunnen de markthandelaars geroepen zijn hun plaatsen af te
staan en kan het College van Burgemeester en Schepenen toelaten markt te houden op
andere plaatsen, dagen en uren dan deze voorzien door onderhavig reglement.
In dit geval dienen de markthandelaars zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de
marktleider en de plaats te bezetten welke hun door de marktleider wordt aangewezen.
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Artikel 9
Indien een wettelijke feestdag op een woensdag of een zaterdag valt kan de wekelijkse
openbare markt of boerenmarkt doorgaan daags tevoren in de namiddag van 14.00 uur
tot 18.00 uur. Het College van Burgemeester en Schepenen zal de data bepalen waarop
de markt daags tevoren gehouden zal worden.
De handelaars mogen niet vóór 12.00 uur hun standplaats innemen, noch in de straat
en/of aanpalende straten komen stilstaan. De markthandelaars dienen hun standplaats
volledig opgeruimd te hebben om 19.30 uur ten laatste.
Artikel 10
In bijzondere en onvoorziene gevallen moeten de handelaars zich schikken naar de
aanwijzingen gegeven door de bevoegde overheid. Zij die daaraan geen gevolg geven of
anderzijds klaarblijkelijk de orde verstoren, kunnen onmiddellijk hun standplaats
ontnomen worden, zonder dat zij daarvoor enig recht op schadevergoeding kunnen laten
gelden.
Artikel 11
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegekend worden aan houders van
een machtiging om ambulante activiteiten uit te oefenen, vermeld in art. 3, tweede lid,
1° en 3° van voornoemde wet van 25 juni 1993 of aan personen die een erkenning
bezitten voor verkopen met menslievende doel, conform de artikelen 2 tot 6 van
voornoemd koninklijk besluit van 3 april 1993.
Artikel 12
Maximum 95 percent van het aantal standplaatsen wordt toegewezen aan diegenen die
een abonnement aanvragen.
De abonnementen worden toegekend voor een duur van 6 opeenvolgende maanden.
Bij het verstrijken van de eerste periode van 6 maanden, evenals van elk van de
volgende periodes van 6 maanden, worden de abonnementen stilzwijgend hernieuwd,
voor een duur gelijk aan de oorspronkelijke duur, behalve indien diegene aan wie het
abonnement werd toegekend, minstens 2 maanden vóór het verstrijken van de lopende
periode, aan het gemeentebestuur, bij aangetekend schrijven, zijn weigering van
hernieuwing heeft betekend.
De abonnementen worden telkens hernieuwd op 01/01 en 01/07. Na deze data worden
geen vaste standplaatsen toegewezen.
Artikel 13
§1 Betreffende de woensdagmarkt.
Teneinde enige variatie wat betreft de te koop aangeboden artikelen te behouden wordt
het aantal der artikelen voor de vaste abonnementen (de standwerkers niet inbegrepen)
als volgt bepaald:
1° 44 % voor textiel;
2° 25 % voor voedingswaren;
3° 18 % allerlei;
4° 11 % tuinartikelen;
5° 2 % dieren.
De aanwezigheid van dezelfde artikelen mag het percentage niet overschrijden.
§2 Betreffende de boerenmarkt.
Gemeente Brakel – Marktplein 1 – 9660 Brakel – www.brakel.be
Marktreglement – Gemeenteraad dd. 5 augustus 1996 en 16 juni 1996

3

De artikelen die te koop worden aangeboden op de boerenmarkt moeten behoren tot de
eigen produktie van de markthandelaar.
Artikel 14
De abonnementen worden toegekend volgens de chronologische volgorde van de
aanvragen rekening houdende met de bepalingen van artikel 13.
De markthandelaars die een vergunning voor een vaste standplaats gekregen hebben
van het College van Burgemeester en Schepenen vóór de inwerkingtreding van dit
reglement zullen hun standplaats behouden, er zal aan hen op schriftelijke aanvraag een
abonnement toegewezen worden.
Aan de standwerkers wordt een abonnement bij voorrang toegekend tot beloop van 5
procent van het totale aantal standplaatsen.
Wordt beschouwd als standwerker, de ambulante handelaar waarvan de activiteit
uitsluitend bestaat uit het te koop aanbieden op wisselende markten van een al dan niet
wisselend product, waarvan hij de kwaliteit prijst en de gebuikswijze uitlegt d.m.v. een
betoog en/of demonstratie met de bedoeling deze beter bekend te maken aan het
publiek en aldus de verkoop ervan te bevorderen.
Artikel 15
De aanvragen van een abonnement worden voor de datum vastgesteld overeenkomstig
artikel 16, door middel van een brief neergelegd bij of van een aangetekend schrijven
gericht aan het gemeentebestuur, door de titularissen van een machtiging bedoeld in
artikel 11.
De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:
1° volledige naam en adres van de aanvrager;
2° producten die te koop worden aangeboden;
3° nummer van de leurkaart - behalve voor verkopen zonder handelskarakter en met
een menslievend doel;
4° inschrijvingsnummer handelsregister;
5° B.T.W.-nummer;
6° het minimum en maximum gevraagd aantal meter.
Standwerkers die een abonnement aanvragen, dienen deze hoedanigheid in hun
aanvraag te vermelden.
Artikel 16
De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen van een abonnement wordt ter
kennis gebracht van de belanghebbenden door middel van een bericht aangeplakt aan de
gebruikelijke plaatsen voor de gemeentelijke aanplakking.
Dit bericht vermeldt welke standplaatsen toegewezen worden.
Artikel 17
Op de aanvragen van een abonnement volgt de onmiddellijke afgifte of versturing van
een ontvangstbewijs.
De aanvragen worden, naarmate ze worden ontvangen en zonder dat stukken
opengelaten of geschrapt worden, opgetekend in een bijzonder register.
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Artikel 18
Elke marktdag worden de standplaatsen (inbegrepen elke vorm van publiciteit) die niet
het voorwerp zijn van een abonnement, toegewezen door loting. Deze loting gebeurt
door de marktleider ten gemeentehuize telkens om 7.45 uur. Niemand wordt op de
openbare markt toegelaten zonder toestemming van de marktleider en zonder het
overeenkomstig standgeld te betalen.
Artikel 19
Wanneer de vaste standplaats, zonder verwittiging of geldige reden gedurende 2 maal
per abonnementsperiode niet werd ingenomen vervalt het recht op de standplaats.
De betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Deze maatregel kan geen
aanleiding geven tot het terugvorderen van de plaatsgelden.
Artikel 20
De standplaatsen op de openbare markt kunnen worden ingenomen door:
1° de personen aan wie ze zijn toegewezen overeenkomstig artikel 11, dit zijn:
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante acitiviteit uitoefenen
(houder van een blauwe "leurkaart");
- de natuurlijke personen belast met het dagelijks bestuur van de rechtspersonen die een
ambulante activiteit uitoefenen (houder van een blauwe "leurkaart");
- de personen die een erkenning bezitten voor verkopen met een menslievend doel.
2° de echtgenoot of echtgenote van de persoon aan wie ze werd toegewezen, voor zover
deze titularis zijn van een machtiging tot het uitoefenen van een ambulante activiteit
voor eigen rekening.
3° de verantwoordelijken voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, andere dan
degenen aan wie de standplaats werd toegewezen, voor zover zij in het bezit zijn van
een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten, overeenkomstig hun
hoedanigheid;
4° de feitelijke vennoten, andere dan degenen aan wie de standplaats werd toegewezen,
voor zover zij titularis zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten voor eigen rekening.
5° de echtgenoot of echtgenote en bloed- of aanverwanten tot de tweede graad, die de
personen (de houders van de blauwe kaart) in de uitoefening van hun activiteit bijstaan
of vervangen, zonder met hen te zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst, op
voorwaarde dat ze in het bezit zijn van de kaart voor ambulante activiteiten die hen
machtigt om te handelen voor rekening van degene aan wie de standplaats is
toegewezen (de hulpleurkaart);
6° de werkende vennoten van een vennootschap die een ambulante activiteit uitoefenen,
op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van de kaart voor ambulante activiteiten die hen
machtigt om de activiteit uit te oefenen voor de vennootschap waarvan degene die
instaat voor het dagelijks beheer de standplaats toegewezen kreeg (de hulpleurkaart);
7° de werknemers die werken voor rekening van een natuurlijke of rechtspersoon die
een ambulante activiteit uitoefent (zie ook de bijkomende voorwaarde in artikel 3,5° van
de wet van 25 juni 1993), op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van de kaart voor
ambulante activiteiten die hen machtigt om te handelen voor rekening van de natuurlijke
persoon of de vennootschap waarvan degene die met het dagelijks beheer is belast de
standplaats toegewezen kreeg (de hulpleurkaart);
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8° de standwerkers aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd
onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42bis van voornoemd K.B. van
3 april 1995.
Artikel 21
De overdracht van een standplaats is slechts toegestaan wanneer tegelijk voldaan is aan
de volgende voorwaarden:
1° dat de overdracht gebeurt ingevolge het overlijden of de stopzetting van elke
ambulante activiteit van de persoon aan wie de standplaats toegewezen is;
2° dat de overnemer of de echtgenoot (echtgenote), of een bloed- of aanverwant in de
eerste of tweede graad is van degene aan wie de standplaats is toegewezen, ofwel één
van de personen die hen bij plaatsvervulling opvolgen; of dat de overnemer een persoon
is bedoeld in artikel 3, 1° of 3° van voornoemde wet van 25 juni 1993;
3° dat de overnemer de activiteit voortzet, die werd gestaakt door de persoon aan wie de
standplaats toegewezen is;
4° dat de overnemer een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten bezit als
persoon vermeld in artikel 3, tweede lid, 1° of 3°, van de wet (blauwe "leurkaart").
Artikel 22
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de
persoon die overleden is of die zijn activiteit heeft stopgezet.
Artikel 23
Standwerkers, zoals gedefinieerd in artikel 14, 4e lid, die een abonnement op een
standplaats hebben verkregen, kunnen hun gebruiksrecht onderverhuren aan een andere
standwerker, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via een vereniging zonder
winstoogmerk, die haar statuten heeft overgemaakt aan het Ministerie van Middenstand
en Landbouw en die aan de volgende voorwaarden voldoet:
1° de vereniging telt uitsluitend standwerkers zoals gedefinieerd in artikel 14, 4e lid;
2° het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle standwerkers die erom
verzoeken;
3° in de vereniging wordt het gebruiksrecht van de standplaatsen toegekend via loting;
4° de vereniging maakt na deze loting aan het gemeentebestuur de lijst over van de
standwerkers die tijdelijk het gebruiksrecht hebben verkregen.
Een standwerker kan per markt slechts 1 abonnement aanvragen. Hij moet minimum 2
maal per trimester persoonlijk de standplaats waarvoor hij een abonnement bezit,
gebruiken.
De standwerker die een standplaats rechtstreeks aan een andere standwerker heeft
onderverhuurd, moet aan het gemeentebestuur de lijst van de andere standwerkers aan
wie hij de standplaats heeft onderverhuurd, meedelen.
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het proportioneel aandeel van de
abonnementsprijs.
Artikel 24
Bij de hernieuwing van hun abonnement, kan aan de personen bedoeld in artikel 21, b)
tweede streepje (overnemer die een persoon is bedoeld in artikel 3, 1° of 3° van de wet)
een andere standplaats worden toegewezen.
Artikel 25
De houders van een standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen,
overeenkomstig
de
modaliteiten
van
de
desbetreffende
gemeentelijke
retributieverordening, telkens vóór de eerste woensdag na de vernieuwing van de
abonnementen. De betaling gebeurt door middel van overschrijving op rekeningnummer
091-0002656-66.
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In geval van betaling van de vergoeding van hand tot hand (voor de risico en voor de
boerenmarkt), moet er een ontvangstbewijs worden afgeleverd.
In geval van niet betaling van de standplaatsvergoeding overeenkomstig de modaliteiten
bedoeld in het eerste lid, worden de abonnementen en hun hernieuwingen van
rechtswege en zonder aanmaning ingetrokken.
Artikel 26
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het recht om het aantal standplaatsen
te verminderen of te verplaatsen zonder recht op schadevergoeding van de
standplaatshouder.
Artikel 27
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het recht over te gaan tot de
intrekking (bij aangetekend schrijven) van het abonnement of van de standplaats in een
aantal omstandigheden waaronder : bij verval of intrekking van de machtiging tot het
uitoefenen van ambulante activiteiten; het blijven storen van de goede gang van zaken,
ondanks twee opeenvolgende schriftelijke aanmaningen, ... .
Artikel 28
De toekenning van een standplaats welke het voorwerp uitmaakt van een abonnement,
doet een overeenkomst ontstaan, opgenomen in een schriftelijk document, welke o.m.
de bepalingen van de artikelen 25, 26 en 27 herneemt.
Artikel 29
Het gemeentebestuur houdt een marktregister bij dat voor elke standplaats vermeldt:
1° naam, voornamen en adres van de persoon aan wie de standplaats toegewezen is;
indien de betrokkene de standplaats verkregen heeft als overnemer overeenkomstig de
bepalingen van artikel 21, dan wordt deze hoedanigheid van overnemer vermeld;
2° het nummer van de kaart voor het uitoefenen van ambulante activiteiten;
3° het soort te koop aangeboden producten;
4° duur van het gebruiksrecht;
5° bedrag van de betaalde standplaatsvergoeding.
Artikel 30
Dit reglement treedt in voege met ingang van 1 september 1996.
Artikel 31
Dit reglement wordt binnen de maand na zijn aanneming medegedeeld aan de Minister
die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft.
Artikel 32
Afschriften van het huidig reglement kunnen bekomen worden op het Gemeentebestuur,
dienst Secretariaat.
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Meer informatie kan u vinden bij:
Dienst Secretariaat
De heer Danny Van Daele
Tel.: 055-43 17 51
Danny.Vandaele@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.00 tot 12u.00 en op
woensdag van 16u.00 tot 19u.30.
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