HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPENBARE MARKTEN
(Goedkeuring gemeenteraad 19 december 2017 met inwerkingtreding op 1 januari 2018)

HOOFDSTUK I: ZATERDAGMARKT
Artikel 1: Gegevens van zaterdagmarkt.
PLAATS: Onderstaande tabel bevat de straten en pleinen waar de wekelijkse zaterdagmarkt wordt
opgesteld.
Plaats:
Grote Markt
Schoenmarkt
Botermarkt
Hallestraat
D. Boucherystraat
Befferstraat
Veemarkt
Iizerenleen
Post
Steenweg
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd de opstelling van de markt te wijzigen.
VASTE UITWIJKMOGELIJKHEDEN:
Als bepaalde delen van de markt niet beschikbaar zijn door kermissen of andere evenementen
kunnen volgende straten of pleinen aan het marktgebied toegevoegd worden:
Plaats:
Guldenstraat
Steenweg
Onder den Toren
Veemarkt (plein)
Keizerstraat
Vleeshouwerstraat
Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende pleinen en straten aanduiden.
De zaterdagmarkt kan in principe maximaal 7 keer per jaar verplaatst worden. Bijkomende verplaatsingen
zijn slechts mogelijk mits gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Hierbij zal bij het overschrijden van het maximaal aantal verplaatste markten naar een compromis
gezocht worden met Markta.
Een verplaatste markt houdt in dat er minimaal 5 kramers (kramers met abonnement) van het volledige
marktgebied verplaatst worden.
DAG: elke zaterdag behalve op 1 januari en 25 december
UUR: 6.00 – 14.00 uur
KOOPWAAR: markt in nieuwe koopwaar
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: plan kan geraadpleegd worden op de dienst economie.
Artikel 2: Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:
de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en die houder
zijn van een “machtiging als werkgever”
rechtspersonen die een ambulante activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die
houder is van de “machtiging al werkgever”
de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten
overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB, gewijzigd door BVR van 21 april 2017.
De standplaatsen kunnen occasioneel (= maximaal vijfmaal per jaar) ook toegewezen worden aan
de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter. Per marktdag worden
maximaal 2 occasionele verkoopsacties toegelaten..
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Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming
beperkt tot 2. Indien een onderneming 2 standplaatsen heeft, bedraagt het maximaal gezamenlijk aantal
meters van beide standplaatsen 20m tenzij uitzonderlijk toegestaan door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 3: Verhouding abonnementen – losse standplaatsen
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:
hetzij per abonnement
hetzij van dag tot dag = losse standplaatsen.
Wordt als standwerker beschouwd, de persoon van wie de activiteit uitsluitend bestaat uit de verkoop, op
verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik
uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek
en zodoende de verkoop ervan te promoten.
Artikel 4: Toewijzingsregels losse standplaatsen
De toewijzing van losse standplaatsen gebeurt bij loting.
De houder van de ‘machtiging als werkgever' ( losse kramer) meldt zich aan in café Glasgow - Grote Markt
12 te 2800 Mechelen:
voor bederfbare voeding om 7u15, bolling om 7u30
voor de overige producten om 7u30 ten laatste inschrijven om 7u50, bolling om 8u.
Hij betaalt € 5,00 voor de inschrijving welke bij het innen van het standgeld van de ingenomen
standplaats, wordt verrekend. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de
standplaats aanwezig zijn.
Diegene die geen marktplaats krijgt toegewezen door het beperkte aantal open marktplaatsen zal zijn
inschrijvingsgeld wel terugkrijgen. Diegene die een marktplaats weigert, krijgt het inschrijvingsgeld niet
meer terug. De plaats kan enkel ingenomen worden door het product dat werd opgegeven bij inschrijving.
Het delen van plaatsen is niet toegelaten en valt onder onderverhuur (cfr. artikel 16.)
De marktontvanger kan onder de gunstig gelote handelaars de volgorde wijzigen om redenen van
praktische aard (de veiligheid, de openbare orde, de toegankelijkheid en het product).
Voor bederfbare voeding wordt gewerkt met quota’s:

Minimaal aantal
kramers

Maximaal aantal
kramers

Toegelaten extra
kramers

Groenten en fruit incl. 1-2 art en
exotisch fruit
Zuivelproducten

10
4

12
5

2
1

Kruiden, specerijen, noten ,
olijven, bakproducten

3

5

2

Gegrilde vleeswaren + bereide
gerechten
Poeliers

3
1

4
1

1

vleeswaren incl. worstbereidingen
Vis-en visproducten

7
4

8
5

1
1

Bereide voeding incl slaatjes,
quiches,…

2

3

1

3
5

5
6

2
1

1

2

1

Hoofdbranche

Snacks, Alle voor consumptie ter
plaatse bereide waren,
hamburgers, shoarma, loempia's,
pannenkoeken,…
Brood, koek, wafels, banket
Snoep, chocolaterie en
suikerwaren
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Specialiteiten, zowel
streekgerechten als buitenlandse.
Handelaars Mechelen Natuurlijk

1
0

2
1

1
1

De losse standplaatsen worden ingenomen tussen 8.00 uur en 9.00 uur.
Diegene die een standplaats krijgt toegewezen, betaalt tijdens de markt de vergoeding aan de
marktontvanger, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
De maximale lengte ingenomen door een houder machtiging als werkgever ( losse kramer) bedraagt 8
meter en maximumdiepte is 4 meter, val inbegrepen. De marktontvangers kunnen hierop afwijkingen
toestaan om zo verloren meters te vermijden.
De marktontvangers kunnen de maximale lengte voor een losse standplaats verminderen teneinde meer
diversiteit op de markt te creëren.
De marktontvanger kan om de diversiteit op de markt te verhogen:
-de maximale lengte van de standplaats verminderen;
-een losse kramer per artikel toewijzen.
Op vraag van de marktontvanger moeten onderstaande documenten worden voorgelegd:
- geldige identiteitskaart en/of verblijfsdocumenten;
- bewijs van machtiging als werkgever;
- bewijs van hulpleurkaarten of machtigingen als aangestelde;
- bewijs verzekering Burgerlijk Aansprakelijkheid;
- bewijs verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor brand en ontploffing (bij gebruik van gas en/of
elektriciteit);
- bewijs van een geldig keuringsattest van een erkend organisme aangaande de elektrische installatie
van de marktwagen, met verplichte vermelding KVA (enkel bij elektriciteitsgebruik);
- bewijs van een geldig keuringsattest van een erkend organisme aangaande de gasinstallatie van de
marktwagen (enkel bij gasgebruik);
- bewijs van geldig keuringsbewijs brandblusapparaten;
- bewijs van geldige toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV) (enkel voor voedingskramen).
Indien bovenvermelde documenten niet voorgelegd kunnen worden, zal de toegang tot het marktgebied
verboden worden.
Artikel 5: Toewijzingsregels standplaatsen per abonnement
5.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de gemeente na of er een
geschikte kandidaat is in het register van kandidaturen, zoals omschreven in 5.2. Als het register geen
geschikte kandidaten bevat, wordt een vacature bekend gemaakt.
Deze kennisgeving zal gebeuren via de website van de stad Mechelen.
Standplaatsen kunnen worden opengesteld voor één of meerdere specialisaties of in functie van een
bepaalde technische specificatie zoals afmetingen, infrastructuur, ….
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.
Voor het verkrijgen van een standplaats per abonnement richten de kandidaten hun aanvraag tot de stad
via het e-loket op de website van de stad Mechelen.
De kandidatuur moet volgende gegevens bevatten:
 naam en adres;
 ondernemingsnummer;
 de aard van producten die te koop worden aangeboden (=specialisatie), indien seizoensgebonden moet
de periode van activiteit aangegeven worden;
 fotokopie van de “machtiging als werkgever”;
 fotokopie van de machtiging als aangestelde.
 fotokopie verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (*);
 fotokopie verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing
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(bij gebruik van gas en/of elektriciteit) (*);
 fotokopie keuringsverslag van een erkend organisme aangaande de elektrische installatie van de
marktwagen, met verplichte vermelding KVA (enkel bij elektriciteitsgebruik) (*);
 fotokopie van geldig keuringsattest van een erkend organisme aangaande de gasinstallatie van de
marktwagen (enkel bij gasgebruik) (*);
 fotokopie keuringsbewijs brandblusapparaten (*);
 fotokopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
 bewijs van geldige toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV) (enkel voor voedingskramen)
 vermelding of de aanvrager een standwerker is;
Er dient € 25,00 inschrijvingsgeld online betaald te worden bij inschrijving in het register van de
kandidaturen
Het inschrijvingsgeld wordt nooit terug betaald.
De documenten die gemarkeerd zijn met een (*) dienen tevens door de vaste kramers/standwerkers voor
elke vervaldag hernieuwd te worden en aan de dienst Economie bezorgd te worden.
5.2 Register van de kandidaturen
Alle kandidaturen worden in chronologische volgorde van het inschrijvingsbewijs opgenomen in het
register. Deze kandidaturen worden geklasseerd:
- eerst volgens categorie zoals bepaald in punt 5.3
- dan volgens de gevraagde standplaats en specialisatie
- tenslotte volgens datum van indiening via het e-loket van de stad Mechelen.
De kandidaturen blijven geldig voor een periode van twee jaar of tenzij ze voor het verstrijken van deze
termijn worden ingetrokken door hun aanvrager. De kandidaturen kunnen hernieuwd worden ten laatste
1 maand vóór de vervaldag.
Elke kandidatuur vervalt indien:
a) binnen de 2 jaar geen abonnementsplaats kan worden toegekend, tenzij de aanvraag voor de vervaldag
wordt hernieuwd;
b) een adreswijziging niet onmiddellijk werd gemeld aan het stadsbestuur.
c) de marktkramer binnen een periode van 2 jaar twee verwittigingen heeft gekregen.
5.3 Volgorde van toekenning van de standplaatsen
Eventuele vacante plaatsen kunnen op meerdere tijdstippen gedurende een jaar worden toegewezen, de
datum van het inschrijvingsbewijs zoals vermeld in art. 5.2 telt.
De kandidaturen worden, eventueel rekening houdend met de specialisatie en de gevraagde standplaats,
als volgt geklasseerd:
a) personen die door de wijziging van het marktgebied hun standplaats per abonnement
definitief verloren zijn (cfr artikel 11);
b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
c) personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
d) de externe kandidaten (register van de kandidaturen) waarbij een vernieuwend artikel
voorrang krijgt;
Een uitbreiding of wijziging (punten b en c) van een standplaats dient steeds gemotiveerd te worden.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden,
wordt er als volgt voorrang gegeven:
a) (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op
de markt van de stad Mechelen heeft.
Onder anciënniteit wordt verstaan: de periode gedurende de welke een kramer (de rechtspersoon
of fysieke persoon waaraan een abonnement werd toegekend) op de Mechelse zaterdagmarkt staat
met zijn specialisatie waarvoor hij een uitbreiding of wijziging van standplaats aanvraagt. De
voorwaarden van anciënniteit zoals bepaald in artikel 15.3 zijn eveneens van toepassing.
De bewijslast van anciënniteit ligt bij de kramer.
Wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden wordt de voorrang bepaald bij loting.
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b) voor de externe kandidaten: bij loting.
5.4 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen per abonnement
De toewijzing van de standplaats per abonnement wordt bekend gemaakt aan de aanvrager bij
elektronische post met ontvangstbewijs.
5.5 Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement
Een 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 aangeboden worden;
in voorkomend geval, de hoedanigheid van 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;
desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht
nummerplaat van de marktwagen;
gas- en/of elektriciteitsgebruik
periodiciteit.
Als deze gegevens veranderen (onder voorbehoud van overdracht, cfr artikel 14), meldt de kramer dit bij
elektronische post met ontvangstbewijs. Er wordt enkel rekening gehouden met schriftelijk meegedeelde
wijzigingen.
Artikel 6: Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de markt, moet zich identificeren aan de hand
van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit
aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht
worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1) hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit 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, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingszetel; 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 7: Duur en aard van het abonnement
De abonnementen zijn geldig voor onbepaalde duur behoudens bepalingen in artikels 10.2 en 11.
Een standplaats kan alternerend ingevuld worden door maximaal twee verschillende marktkramers, mits
toelating van de dienst Economie. In de aanvraag moet bijkomend duidelijk de periodiciteit vermeld
staan.
Een standplaats kan ook toegewezen worden aan maximaal twee verschillende marktkramers, voor elke
een minimum periode van drie maanden.
Artikel 8: Opschorting abonnement
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van
minimum een maand en maximaal twee jaar wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:
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-

door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest;
door bewezen overmacht.

De opschorting gaat in de dag waarop de stad schriftelijk op de hoogte gebracht wordt van de
ongeschiktheid en houdt op ten laatste 5 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. In dit geval wordt het
standgeld niet terug betaald, maar wel verrekend met het volgende kwartaal.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse standplaats
waarbij geen rekening gehouden wordt met de specialisatie van het register.
De aanvragen van opschorting en herneming van een abonnement worden betekend per elektronische
post tegen ontvangstbewijs.
Artikel 9: Afstand van het abonnement
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen vóór
het einde van het lopende kwartaal. De datum van het ontvangstbewijs geldt als
opzeggingsdatum. De opzegging gaat in bij aanvang van het volgend kwartaal;
indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in
artikel 8.
op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.
De stad betaalt geen reeds betaalde abonnementsgelden terug.
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. Deze
afstand gaat in op datum van het ontvangstbewijs.
De aanvragen van opzegging van een abonnement worden betekend per elektronische post tegen
ontvangstbewijs.
Artikel 10: Schorsing en opheffing abonnement
Voor de schorsing en opzegging houdt de stad rekening met de wettelijke bepalingen betreffende
behoorlijk bestuur, informatie- en hoorplicht en de proportionaliteit van het voorval.
10.1 Onmiddellijke verwijdering van het marktgebied tijdens de markt
De marktontvangers kunnen in volgende gevallen onmiddellijk de verwijdering van een kramer (losse of
vaste kramer of standwerker) van het marktgebied opleggen zonder enig recht op schadevergoeding in
hoofde van de kramer:
- weigering om de richtlijnen van de marktleiding en/of marktontvangers op te volgen;
- inname van een andere marktplaats dan aan hem/haar werd toegewezen;
- niet naleving van het reglement openbare markten en de Algemene Bestuurlijke
Politieverordening;
- ernstige verstoring van het marktgebeuren, openbare orde, rust en veiligheid;
- verkoop van bedorven of voor gebruik ongeschikte eetwaren, beschadigde of vervalste goederen
of bij verkoop van tweedehands goederen of goederen die betrekking hebben op geloofs- of
levensbeschouwingen;
- verkoop van andere waren, dan deze vermeld op zijn abonnement of bij inschrijving als losse
kramer;
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in
artikel 14 van onderhavig reglement;
- bij onderverhuur van de standplaats;
10.2 Tijdelijke opheffing abonnement (vaste kramer) - tijdelijke weigering toegang tot
marktgebied (losse kramer)
De marktleiding kan het abonnement van een vaste kramer/standwerker tijdelijk opheffen of de toegang
tot het marktgebied voor een losse kramer/standwerker die via abonnement van een
demonstreerdersvereniging op de markt staat, tijdelijk weigeren zonder enig recht op schadevergoeding in
hoofde van de kramer in volgende gevallen:
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- bij de tweede schriftelijke aanmaning binnen het jaar;
- wanneer de gevraagde documenten in artikel 5.1 niet tijdig bezorgd of hernieuwd worden;
- weigering om de richtlijnen van de marktleiding en/of marktontvangers op te volgen;
- inname van een andere marktplaats dan aan hem/haar werd toegewezen;
- niet naleving van het reglement openbare markten en de Algemene Bestuurlijke
Politieverordening;
- ernstige verstoring van het marktgebeuren, openbare orde, rust en veiligheid;
- verkoop van bedorven of voor gebruik ongeschikte eetwaren, beschadigde of vervalste goederen
of bij verkoop van tweedehands goederen of goederen die betrekking hebben op geloofs- of
levensbeschouwingen;
- bij afwezigheid gedurende 3 opeenvolgende weken zonder de marktleiding vooraf of tijdens zijn
eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen;
- bij het niet tijdig hernieuwen van de gevraagde documenten, opgesomd in artikel 5.1;
- bij onderverhuur van de standplaats;
10.3 Definitieve opheffing abonnement (vaste kramer) – definitieve weigering toegang tot
marktgebied (losse kramer)
Het college van burgemeester en schepenen zal het abonnement van een vaste kramer/standwerker
definitief intrekken of de toegang tot het marktgebied voor een losse kramer of standwerker die via
abonnement van een demonstreerdersvereniging op de markt staat, definitief weigeren zonder enig recht
op schadevergoeding in hoofde van de kramer in volgende gevallen:
- bij de derde schriftelijke aanmaning binnen het jaar
- wanneer de gevraagde documenten in artikel 5.1 niet tijdig bezorgd of hernieuwd worden;
- bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding;
- bij afwezigheid gedurende 3 opeenvolgende weken zonder de marktleiding vooraf of tijdens zijn
eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen;
- bij meer dan 3 afwezigheden per jaar tenzij op voorhand verwittigd is. Verwittiging dient te
gebeuren per e-mail of sms, minimum 24 uur voorafgaand aan de zaterdagmarkt,;
- weigering om de richtlijnen van de marktleiding en/of marktontvangers op te volgen;
- niet naleving van het reglement openbare markten en de Algemene Bestuurlijke
Politieverordening;
- ernstige verstoring van het marktgebeuren, openbare orde, rust en veiligheid;
- verkoop van bedorven of voor gebruik ongeschikte eetwaren, beschadigde of vervalste goederen
of bij verkoop van tweedehands goederen of goederen die betrekking hebben op geloofs- of
levensbeschouwingen;
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in
artikel 14 van onderhavig reglement;
- verkoop van andere waren dan diegene vermeld op zijn abonnement;
- bij het niet tijdig hernieuwen van de gevraagde documenten, opgesomd in artikel 5.1;
- bij onderverhuur van de standplaats
De beslissing tot schorsing of opheffing wordt per elektronische post tegen ontvangstbewijs en per brief
aangetekend kenbaar gemaakt.
Artikel 11: Vooropzeg vanuit de stad
Wanneer de markt of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van
vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van zes maanden. In gevallen van
absolute noodzakelijkheid kan hier van afgeweken worden. De minimumtermijn kan dan ingekort worden.
Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (cfr.
artikel 5.3).
Indien bij een verplaatsing van de markt op de nieuwe inplanting onvoldoende ruimte is om al de
abonnementshouders een nieuwe standplaats toe te kennen, kan het college van burgemeester en
schepenen beslissen om:
- een beperking op te leggen wat betreft het aantal meters;
- het abonnement van alle abonnementshouders op die locatie op te zeggen en opnieuw terug in te
vullen volgens artikel 5..
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen, na advies van de dienst Economie, dat
abonnees hun rechten op hun vaste plaats tijdelijk verliezen zonder enig recht op schadevergoeding
ingevolge:
- werken aan openbare of private gebouwen
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- werken van openbaar nut.
In deze gevallen zal het college, indien mogelijk, tijdelijk een andere standplaats toekennen.
Het college van burgemeester en schepenen kan, na advies van de dienst Economie, beslissen dat
abonnees hun rechten op hun plaats definitief verliezen door wijzigingen in het marktgebied.
In deze gevallen krijgen de betrokkenen indien mogelijk een losse standplaats toegewezen en hebben zij
voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement conform artikel 5.3.
Artikel 12: 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 abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden
geschorst gedurende de periode van non-activiteit.
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse
standplaatsen of een tweede abonnement.
Artikel 13: Inname standplaatsen
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
A.
1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en
die houder zijn van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen en die houder is van een “machtiging als werkgever”
B. 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;
C. de echtgenoot of echtgenote en 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;
D. de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk gebruikrecht
van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van
voornoemd KB van 24 september 2006 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;
E. 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. en C.;
F. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de
acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd BVR van 21 april 2017, kunnen een standplaats
innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze
innemen buiten de aanwezigheid van deze. Het college van burgemeester en schepenen kan
beslissen deze personen toelating te geven om verkopen op de markt te realiseren zodat ze niet
hoeven mee te loten.
De personen opgesomd in A. 2) tot en met E. 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 14: Verandering of uitbreiding specialisatie
A. De standplaatsen worden toegewezen voor een opgegeven specialisatie, met uitzondering van de
standwerkers, en mag slechts die koopwaar te koop stellen (specialisatie) waarvoor hij toelating heeft
bekomen bij de toewijzing.
Elke verandering of uitbreiding van specialisatie dient schriftelijk bij gemotiveerde aanvraag voorgelegd te
worden aan de stad De stad zal bij zijn beoordeling rekening houden met de diversiteit van de
aangeboden waren op de markt en de gepastheid van de verandering of uitbreiding bij het hoofdartikel.
De beslissing wordt steeds schriftelijk meegedeeld.
Tenzij het een tijdelijke uitbreiding betreft, deze wordt steeds per mail gemeld aan de dienst Economie.
De uitbreiding kan maximaal drie maanden duren en hoeft hiervoor dus geen goedkeuring van de stad. De
tijdelijke uitbreiding mag het hoofdartikel niet vervangen
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B. Voor een tijdelijke uitbreiding (hype) hoeft geen toelating aangevraagd worden. De hype kan maximaal
1 meter van de standplaats bedragen.
C. Degustatie van voedingswaren ter plaatse moeten niet aangevraagd worden wanneer het niet meer dan
twee degustatietafels betreft. Wanneer men meer dan twee tafels wil plaatsen, zal dit na aanvraag bij de
dienst Economie in overleg met de marktleiding bekeken worden op basis van de locatie. Wanneer er
alcoholhoudende dranken geschonken worden, moet men over een drankvergunning beschikken volgens
de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank
Artikel 15: Overdracht standplaats
15.1 De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
A. indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten als werkgever
B. en de specialisatie van de overlater voortgezet wordt op de overgedragen standplaats.
Een eventuele wijziging van de specialisatie kan schriftelijk aangevraagd worden bij het college van
burgemeester en schepenen en wordt beoordeeld op basis van haar motivatie en diversiteit.
C. binnen het eerste jaar kan de standplaats niet opnieuw overgedragen worden, behalve na expliciete
goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen
D. De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2 standplaatsen
beschikken (cf. art. 2)
15.2 Anciënniteit bij overname
Na overname van een marktplaats vervalt de anciënniteit van de overlater.
Artikel 16: Onderverhuur
a) Standwerkers.
De standwerkers en enkel zij, die een abonnement voor een standplaats (maximum 5m) verkregen hebben,
kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk via
een
vereniging
om
die
voor
alle
standwerkers
zonder
discriminatie
openstaat.
De onderverhuring via een demonstreerdersvereniging is eveneens aan bepaalde voorwaarden onderworpen:
- het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle standwerkers die aan de definitie van
standwerker voldoen en die om aansluiting vragen;
- de vereniging telt uitsluitend standwerkers;
- de vereniging moet de lijst van standwerkers vergezeld van een kopie van hun machtiging als
werkgever bezorgen aan de stad, voor inname van de standplaatsen.
De vereniging deelt de lijst van standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd
onderverhuurd. De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs
voor de duur van de onderverhuring.
b) Vaste en losse kramers
Onderverhuur bij vaste en losse kramers is ten strengste verboden.
Artikel 17: Standplaatsen.
De maximumlengte van een standplaats per abonnement is 16m, de maximumdiepte is 4m, val
inbegrepen. Uitzonderingen op de maximumlengte en diepte dienen schriftelijk bij gemotiveerde aanvraag
te worden aangevraagd bij de dienst Economie.
Bij een verplaatste markt worden enkel vervangende standplaatsen voorzien met een maximumlengte van
14 m en maximumdiepte van 4 m., tenzij de plaats het anders toelaat.
De markramer zal het plan van opstelling eerbiedigen.
Al de kramen worden in rechte lijn opgesteld met inachtneming van de vooruitspringende gedeelten, van
de schragen of het toongedeelte van de winkelwagens.
Een vrije doorgang van 4m breedte voor de hulpdiensten dient te allen tijde gewaarborgd te blijven.
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Om de kramen en dekzeilen vast te maken, mogen enkel gewichten gebruikt worden.
Artikel 18: Betalingen en sancties bij niet (tijdige) betaling:
De houders van een standplaats betalen een vergoeding zoals bepaald in het stedelijke
retributiereglement van marktplaatsrechten per oppervlakte.
Het abonnementsgeld wordt aangerekend per kwartaal, met uitzondering voor standplaatsen met
seizoensgebonden ambulante activiteit die voor de periode van de activiteit worden toegekend.
. Elke abonnee ontvangt per kwartaal een overschrijvingsformulier waarop de te betalen som is
aangeduid. Deze overschrijvingsformulieren worden ten laatste 14 dagen voor het begin van het nieuwe
kwartaal aan de kramers uitgedeeld of bij afwezigheid opgestuurd. De betaling gebeurt vóór het begin van
het kwartaal op de rekening van de stad.
De stad heeft het recht de onbezette abonnementsplaatsen tijdelijk te laten innemen door houders van
een machtiging als werkgever (kramer zonder abonnement)zonder dat de abonnee zich kan beroepen op
de terugbetaling van het abonnementsgeld voor die dag(en).
Iedere kramer die, op welke wijze dan ook, meerdere meter(s) inneemt dan aangegeven op het
abonnement betaalt hiervoor de vergoeding overeenkomstig de modaliteiten van het stedelijk
tariefreglement. Hij zal zelf de van dienst zijnde marktontvangers op de hoogte brengen van de
uitbreiding van zijn standplaats, zo niet kan hem een boete gelijk aan 1 kwartaal (aantal extra meter(s) x
12 weken x 3 EUR/lopende meter) aangerekend worden.
Iedere kramer die, op welke wijze dan ook, één of meerdere aansluitingen gebruikt van het door de stad
ter beschikking gestelde elektriciteitsnet (marktkasten) betaalt hiervoor de forfaitaire vergoeding
overeenkomstig de modaliteiten van het stedelijk tariefreglement. Hij zal de elektriciteitskabels
voorzien/markeren met zijn naam en zal zelf de van dienst zijnde marktontvangers op de hoogte brengen
van het gebruik van de marktkast, zo niet kan hem een boete gelijk aan één jaarvergoeding (52 x het
forfaitaire bedrag) aangerekend worden.
De forfaitaire vergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet kan per kwartaal (samen met het
abonnementsgeld) betaald worden.
Artikel 19: Dag – en uurregeling
De uurregeling van de markt moet stipt nageleefd worden.
Kramers mogen hun kramen opstellen vanaf 6.00 uur. Een afwijking hierop kan door het college van
burgemeester en schepenen toegestaan worden mits een schriftelijke aanvraag met een gegronde reden.
De verkoop begint om 07. 00 uur en eindigt om 13.00 uur. Uitzonderlijk kan de verkoop iets langer
duren op voorwaarde dat de naburige kramers hiervan geen hinder ondervinden. Alle kramers dienen het
marktgebied uiterlijk om 14.00 uur verlaten te hebben.
Er kan elektriciteit genomen worden van 06.30 tot 13.30 uur. Tussen 13.30 uur en 13.45 uur worden alle
elektriciteitskasten afgesloten.
De kramers zijn zelf verantwoordelijk voor hun elektriciteitskabels en zijn verplicht de elektriciteitskasten
dicht te doen tijdens en na gebruik.
Standplaatsen per abonnement moeten om 8.00 uur ingenomen zijn, zodat de losse standplaatsen
kunnen worden ingenomen tussen 8.00 uur en 8.45 uur.
Om 09.00 uur dienen alle voertuigen van het marktgebied verwijderd te zijn en de kramen bemand.
Opkramen mag vanaf 12.30 uur. Het marktgebied is dan pas voor voertuigen van de kramers
toegankelijk. Deze voertuigen mogen geen hinder vormen voor de andere kramers die nog aan het
verkopen zijn.
Het marktgebied moet volledig leeg zijn om 14.00 uur.
Artikel 20: Winkelaanhang- en winkelwagens.
Uitgezonderd de winkelwagens of winkelaanhangwagens dienen alle voertuigen bij de aanvang van de
markt verwijderd te zijn. Onder geen beding kunnen persoonlijke voertuigen geparkeerd worden op het
marktgebied. Alleen de marktontvangers of de marktleiding kunnen hierop in bepaalde uitzonderlijke
omstandigheden een afwijking toestaan.
Lichte bestelwagens waarin materialen opgeslagen of bewaard worden, zijn toegelaten als ze kunnen
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worden geïntegreerd binnen de toegestane standplaats (afhankelijk van de locatie) of voorzien zijn van
een luifel die deel uitmaakt van het kraam.
Deze wagens moeten achteraan ingebouwd zijn in het kraam en moeten zodoende geïntegreerd zijn dat
deze niet meer zichtbaar zijn. De maximumdiepte van 4m (val inbegrepen) mag niet overschreden
worden.
Er kan slechts 1 winkelwagen of aanhangwagen per standplaats blijven staan.
Artikel 21: Elektriciteit
Het gebruik van elektriciteit moet gebeuren met materiaal conform de wetgeving. De kramers die over
een elektrische installatie beschikken leggen een kopie van het geldig keuringsverslag van een erkend
keuringsorganisme voor, met vermelding van KVA (kilovoltampère).
In geval van onderbreking van elektrische stroom wegens beperking van stroomverbruik of defect aan de
leiding is het stadsbestuur niet aansprakelijk.
Elke kramer die gebruik maakt van de elektriciteitskasten van de stad dient: :
- gebruik te maken van een stroomonderbreker
- zijn kabels van naam te voorzien

Artikel 22: Reinheid
De kramers zijn verplicht te zorgen voor de reinheid van hun standplaats, hun kraam – of winkelwagen.
De kramen of winkelwagens moeten zo zijn ingericht dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en
onwelriekende vloeistoffen afdruipen. Indien zulks onvermijdelijk is, moeten de vloeistoffen in waterdichte
emmers of kuipen worden opgevangen.
Het is strikt verboden afval, van welke aard ook, op de grond te werpen of op te stapelen. De kramers
zullen alle afval in emmers of bakken verzamelen. Gedurende de warme dagen moet afval dat insecten of
ongedierte aantrekt in gesloten recipiënten geplaatst worden.
Kramers met voeding voor consumptie ter plaatse, zijn verplicht een open vuilzak met staander te
plaatsen aan hun kraam.
Kramers zorgen ervoor dat er geen verpakkingen kunnen wegvliegen.
De kramers staan persoonlijk in voor het opruimen en proper maken van hun standplaats en van de helft
van de aanpalende doorgangen. Zij dienen alle afval, verpakkingsmateriaal en andere voorwerpen mee te
nemen. Dit dient te gebeuren alvorens hun standplaats te verlaten.

HOOFDSTUK II: KLEINHANDELSMARKT – VERSE VOEDINGSWAREN
Artikel 23: Gegevens van Kleinhandelsmarkt
PLAATS: Guido Gezellelaan (Centjesmuur)
DAG: maandag, woensdag, vrijdag
UUR: 8.00 – 13.00 uur
Indien de marktdag op een wettelijke feestdag valt, vervalt de marktdag (1 januari, Paasmaandag, 1 mei,
O.-L.-H.-Hemelvaart, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en
25 december).
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: plan kan geraadpleegd worden op de dienst economie.
Artikel 24: Dag – en uurregeling
De kramers mogen hun kramen opstellen vanaf 7 uur.
De voertuigen waarmee de kramers hun waren aanvoeren dienen gelost te worden voor de aanvang van
de markt (tussen 7 uur en 8 uur).
Behalve winkelwagens en winkelaanhangwagens dienen alle voertuigen bij de aanvang van de markt
verwijderd te zijn.
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Het opkramen kan beginnen vanaf 12.30 uur Het marktgebied moet volledig ontruimd zijn om 13.30 uur.
Het marktgebied zal schoongemaakt worden tot 14.00 uur.
Artikel 25: Afmetingen standplaatsen
De maximum lengte van een standplaats is 12m, de maximum diepte is 4m, val inbegrepen .
Uitzonderingen op de maximumlengte en diepte worden voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen. Bij een verplaatste markt worden enkel vervangende standplaatsen voorzien met een
maximumlengte van 12 m en maximumdiepte van 4 m.
Volgende artikels van de zaterdagmarkt zijn ook van toepassing voor de kleinhandelsmarkt:
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

2
3
5
6
7
8
9
10
11

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

12
13
14
15
18
20
21
22

Artikel 26: Toewijzing losse standplaatsen
Losse kramers dienen een aanvraag in te dienen, minimum een week vooraf bij de dienst economie.

HOOFDSTUK III: Bloemenmarkt Stedelijke Begraafplaatsen

Artikel 27: Gegevens van Bloemenmarkt
PLAATS: Stedelijke Begraafplaatsen
 De verkoop heeft plaats op volgende locaties:
- Stedelijke begraafplaats te Mechelen:
* op de parking te Kerkhoflei (kruispunt met de Ziekenbeemdenstraat) tot ter hoogte huisnrs. 117
(10 parkeerplaatsen)
* de 2 hoofdingangén van de begraafplaats, Ziekebeemdenstraat 4.
Op volgende begraafplaatsen dient de standplaats, naargelang de aanvraag, toegewezen te worden.
Er zal maar 1 standplaats per begraafplaats toegelaten worden.
- Stedelijk begraafplaats te Leest
- Stedelijk begraafplaats te Heffen
- Stedelijk begraafplaats te Hombeek
- Stedelijk begraafplaats te Walem
- Stedelijk begraafplaats te Muizen
DAG EN UUR: elk jaar van 25 oktober tot en met 2 november, van 9 tot 17 uur
KOOPWAAR: markt in bloemen en chrysanten
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: plan kan geraadpleegd worden op de dienst economie.
Artikel 28: Dag – en uurregeling
De kramers mogen hun kramen opstellen vanaf 8 uur.
De voertuigen waarmee de kramers hun waren aanvoeren dienen gelost te worden voor de aanvang van
de markt en van het marktgebied verwijderd te zijn.
Het marktgebied moet volledig ontruimd zijn om 17.00 uur.
Artikel 29: Afmetingen standplaatsen
De standplaatsen op de Kerkhoflei worden per parkeerplaats aangerekend.
De andere standplaatsen worden per lopende meter aangerekend.
De maximum lengte van een standplaats is 10m, de maximum diepte is 3m.
Uitzonderingen op de maximumlengte en diepte worden voorgelegd aan de dienst economie of worden ter
plaatse bekekenen met de marktontvanger.

12

Bij een verplaatste markt worden enkel vervangende standplaatsen voorzien met een maximumlengte van
6 m en maximumdiepte van 3 m.
Artikel 30: Betaling
De factuur zal volgens het retributiereglement opgemaakt worden, deze zal minimum 2 weken voor de
aanvang van de markt opgestuurd worden.
Iedere kramer die, op welke wijze dan ook, meerdere meter(s) inneemt dan aangegeven op het
abonnement betaalt hiervoor de vergoeding overeenkomstig de modaliteiten van het stedelijk
tariefreglement. Hij zal zelf de van dienst zijnde marktontvangers op de hoogte brengen van de
uitbreiding van zijn standplaats, zo niet kan hem een boete gelijk aan de volledige periode maal het
aantal extra meters aangerekend worden.
Volgende artikels van de zaterdagmarkt zijn ook van toepassing voor de bloemenmarkt:
art. 2
art. 10
art. 5
art. 11
art. 6
art. 15
art. 9
art. 22
Artikel 31: Toewijzing losse standplaatsen
Er worden enkel abonnementen toegewezen, geen losse plaatsen.
Artikel 32: Afwezigheid
Elk afwezigheid dient minimum 1 week voor aanvang van de markt schriftelijk gemeld te worden per
elektronische post tegen ontvangstbewijs.

HOOFDSTUK IV: SLOTBEPALINGEN
Artikel 33:
A. Er wordt tweemaal per jaar een marktcommissie georganiseerd Vertegenwoordigd in de
marktcommissie zijn: schepen voor economie, marktleider, marktontvanger, 3 tot 4 bestuursleden
van Markta,
1 vertegenwoordiger van standwerkersbond Antwerpen, 1 vertegenwoordiger van
standwerkersbond Gent.
Ook kunnen externe deskundigen uitgenodigd worden om toelichting te geven bij een bepaald
onderwerp.
B.

Al wie op een markt een standplaats inneemt leeft de voorschriften van dit reglement na en volgt
de aanwijzingen van de bevoegde ambtenaren op.

C.

De marktleiding kan een verwittiging sturen indien een kramer zonder geldige reden niet komt
opdagen bij een verplaatste markt, hoewel hij eerder te kennen heeft gegeven dat hij aanwezig
zou zijn.

D.

De marktontvanger is bevoegd om de machtiging en de identiteit van de personen die een
ambulante activiteit uitoefenen te controleren.

E.

De richtlijnen van de marktontvanger(s) worden strikt nageleefd. Kramers kunnen eventuele
klachten of vermeende onrechtvaardigheden schriftelijk melden bij de dienst economie of aan het
college van burgemeester en schepenen.

F.

Bij elke afwezigheid dient de vaste kramer de marktontvangers of marktleiding hiervan
op voorhand op de hoogte te brengen. Bij meer dan 3 afwezigheden per jaar tenzij op voorhand
verwittigd is. Verwittiging dient te gebeuren per e-mail of sms, minimum 24 uur voorafgaand aan
de zaterdagmarkt

G.
H.

Bij afwezigheid van collega’s houden kramers zich aan hun toegewezen plaats,
tenzij de marktontvanger hen een andere standplaats toekent.
Als een abonnee te laat komt en zijn plaats ingenomen werd door een houder machtiging als
werkgever (kramer zonder abonnement), vraagt hij aan de marktontvanger om hem een
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tijdelijke plaats toe te wijzen, indien er nog vrije plaatsen zijn.
I.

J.
K.

L.

Wijzigingen aan de standplaats zelf, wat betreft de uitrusting (zeilen, doorzichtige
zeilen, winkelwagen, trekker, enz…) en de afmetingen vraagt de kramer vooraf schriftelijk aan de
dienst economie. Ze mogen enkel uitgevoerd worden met schriftelijke toelating.
Kramers die beschikken over een elektrische installatie dienen in orde te zijn met
de geldende reglementering ter zake (cf art. 21).
Kramers in voedingswaren dienen alle voorschriften van de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid dienaangaande stipt na te leven. Volgens de aard van de goederen dienen tevens
prijs, gewicht, volume, maten of aantal stuks aangeduid te worden op de koopwaren of de duidelijk
leesbare prijslijst. Elke handeling bij de uitstalling van de eetwaren en andere goederen met het
inzicht de consument te bedriegen of te misleiden is ten strengste verboden.
De dienst economie is te bereiken via economie@mechelen.be
De marktontvangers zijn op zaterdag te bereiken op gsm-nummers:
0479/99 75 64 of 0479/99 75 65.

M.

Voor standplaatsen met abonnement waarvan de datum van toewijzing voor 1 januari 2006 valt,
wordt de vervaldag van het abonnement geacht 1 april te zijn.

N.

Het bestaande reglement betreffende de markten, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing
van 24.02.2015 wordt opgeheven en door huidig reglement vervangen.

O.

De dienst economie maakt het marktreglement kenbaar via de website van de stad:
www.mechelen.be.

P.

De Algemene Bestuurlijke Politieverordening voor de stad Mechelen is van toepassing. Deze kan
op aanvraag verkregen worden.
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