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Zitting gemeenteraad 19/12/2011- openbare zitting

MARKTREGLEMENT
Artikel 1: Gegevens van de openbare markten
Openbare markten, georganiseerd op het openbaar domein, mogen slechts georganiseerd
worden op plaatsen, dagen en uren door de gemeenteraad vastgesteld, namelijk te
DIEST
Iedere woensdag van 07u00 tot 12u30
°Grote Markt
-verkoop van algemene marktproducten zoals textiel, lederwaren, mercerie enz.
behoudens verkoop van algemene voeding
-verkoop door demonsteerders-standwerkers
°Kaai & Demerstraat
-verkoop van algemene voeding zoals fruit en groenten, zuivelproducten, vis, vlees,
wild en gevogelte, dierenvoeding
-verkoop door demonstreerders-standwerkers
°Halleplein en Brouwerijstraat
verkoop van bloemen, planten, kunstbloemen en artikelen die rechtstreeks in
verband staan met de bloemenkwekerij
Het college van burgemeester en schepenen beslist op welke dagen de markten die
samenvallen met wettelijke feestdagen en evenementen al dan niet gehouden worden.
De Lentejaarmarkt (donderdag vóór Pasen) en de Allerheiligenjaarmarkt
(1 november) worden georganiseerd door het stadsbestuur.
Bijkomende feest- en andere markten worden ingericht door het stadsbestuur in
samenwerking met het markthandelaarsverbond en/of eventueel plaatselijke
handelsverenigingen.
Artikel 2: Plan
De gemeenteraad vertrouwt 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.
De plannen van de standplaatsen liggen, overeenkomstig art. 186 Gemeentedecreet, ter
inzage op de dienst middenstand van de stad Diest.
Artikel 3: 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
houders van een “machtiging als werkgever”
Rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend
door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de
vennootschap die houder is van “machtiging als werkgever”
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De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van
verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van
het Koninklijk Besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
dd. 24 september 2006 (voorts K.B. 24/09/2006).
De handelaars in voedingswaren moeten voldoen aan de wettelijke vereisten betreffende de
hygiëne bij de fabricage, de bereiding, de verpakking, het vervoer, de verkoop en het slijten
van voedingswaren.
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
onderneming beperkt tot 2.
Artikel 4: Inname standplaatsen
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
1. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen
houders 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, houder van een “machtiging als werkgever”
3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening
4. de 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
5. 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 24/09/2006 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
6. door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een
“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening
of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot 4)
7. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van
de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB 24/09/2006, kunnen een standplaats
innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij
deze innemen buiten de aanwezigheid van deze
De personen opgesomd in 2) tot en met 6) 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 5: Verhouding abonnementen - losse plaatsen
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:
hetzij per abonnement (maximum 95% van het totaal aantal standplaatsen)
hetzij van dag tot dag (minimum 5% van het totaal aantal standplaatsen)
Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de
standwerkers tot 5% van het totaal aantal standplaatsen op de markt. Onder standwerkers
wordt verstaan 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.
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Artikel 6: Toewijzingsregels losse plaatsen
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting indien er meer kandidaat-standhouders zich
aanbieden voor het aantal beschikbare losse plaatsen.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats
aanwezig zijn.
De toegewezen standplaatsen, die op de dagen vermeld in het abonnement door de
marktkramers tijdelijk niet worden bezet, zullen op die dagen door toevallige marktkramers
mogen ingenomen worden.
De toewijzing van de toevallig vrije standplaatsen, alsook de 5% voor losse deelneming,
gebeurt, indien vereist, bij loting. De marktleider kan onder de gunstig gelote handelaars de
volgorde wijzigen om reden van praktische aard, veiligheid, openbare orde, toegankelijkheid
en artikel. Zelfs indien er geen loting heeft plaatsgevonden, kan de marktleider om
bovenvermelde redenen kandidaten weigeren.
Diegene die de standplaats krijgt toegewezen betaalt de vergoeding aan de marktleider, tegen
onmiddellijke afgifte van een betalingsbewijs.
Het is de marktkramers met een abonnement verboden een andere marktplaats of een
gedeelte ervan in te nemen, dan de marktplaats die hen werd toegewezen en waarvoor ze
betalen tenzij mits de uitdrukkelijke goedkeuring van de marktleider.
Gedurende verlofperiodes, extreme weersomstandigheden of vele afwezigen kan een
abonnementhouder een gedeelte van een plaats of een volledige plaats innemen van zijn
naburige collega. De marktleider zal hiervoor de toelating geven.
Zij zullen voor het extra ingenomen gedeelte beschouwd worden als toevallige standhouder en
het verschuldigde bedrag betalen aan de marktleider, tegen onmiddellijke afgifte van een
betalingsbewijs.
In geval van verlofperiodes, extreme weersomstandigheden of veel afwezigen blijft een
toevallige marktkramer echter de voorrang genieten voor het innemen van een toevallig
vrijgekomen standplaats.
Artikel 7: Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
7.1 Kandidatuurstelling standplaats per abonnement
De kandidaturen worden ingediend hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstbewijs hetzij bij
ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager
tegen ontvangstbewijs gericht aan de stad Diest en dit na melding van vacature of op elk
ander tijdstip.
Ze moeten de gegevens en documenten bevatten die door deze melding en onderhavig
reglement vereist worden. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
Deze aanvragen bevatten minstens volgende gegevens:
1° naam, voornaam, adres, telefoonnummer
2° een ondernemingsnummer of gelijkwaardige inschrijving in de Kruispuntbank der
Ondernemingen
3° soort van producten die te koop worden aangeboden
In de melding kunnen bijkomende gegevens en documenten worden gevraagd.
Bij ontvangst van de kandidatuur volgt de onmiddellijke afgifte van een gedateerd
ontvangstbewijs door de stad Diest aan de kandidaat met de vermelding van de datum van de
volgorde van zijn kandidatuur.
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7.2 Register van de kandidaturen
Alle kandidaturen worden, met het oog op toewijzing van standplaatsen per abonnement,
naargelang hun ontvangst bijgehouden in een register. Overeenkomstig het decreet van 26
maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd
worden.
De aanvra(a)g(er)ster zal elke adreswijziging onmiddellijk melden aan het stadsbestuur, dienst
middenstand, zoniet vervalt zijn of haar volgorde in het register.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun
auteur. Om de 3 jaar zullen kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun
kandidatuur te bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven.
7.3 Volgorde van toekenning van de standplaatsen
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de
toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register:
rekening houdend met de eventuele specialisatie:
- standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken
- daarna volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën:
a. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing van hun vroegere
standplaats als gevolg van een vooropzeg door de gemeente omwille van de definitieve
opheffing van voornoemde standplaats
b. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen
c. personen die een wijziging van hun standplaats vragen
d. externe kandidaten
- en daarna binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde
standplaats en specialisatie;
- en tenslotte volgens datum. De datum is deze van de overhandiging van de
kandidatuur aan de gemeente.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie terzelfdertijd ingediend
worden, wordt als volgt voorrang gegeven:
a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de
aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markt van de gemeente heeft;
wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang
bepaald bij loting.
b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
7.4 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen
De toewijzing van de standplaatsen wordt bekendgemaakt aan de aanvrager:
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
- of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs
Door de toegewezen standplaats te aanvaarden, verklaren de marktkramers zich te
onderwerpen aan alle geldende voorschriften van onderhavig marktreglement.
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Art. 8: Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per
abonnement vermeld staat:
- de naam, 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;
- een ondernemingsnummer of gelijkwaardige inschrijving in de Kruispuntbank der
Ondernemingen;
- 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;
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van de activiteit;
- de prijs van de standplaats;
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater;
Buiten de identiteit van de houder van de standplaats of van de persoon door wiens
tussenkomst de standplaats toegekend is, de eventuele specialisatie, de hoedanigheid van
standwerker en het seizoensgebonden karakter van de standplaats, mag het plan of het register
verwijzen naar een bestand dat de andere inlichtingen overneemt.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan
dit register eveneens geraadpleegd worden.
Art. 9: Overdracht standplaats
§1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder volgende voorwaarden:
1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon
stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij
stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een uitreksel van de Kruispuntbank der
Ondernemingen als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit, indien inschrijving is
vereist.
2° en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van
ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke
overgedragen standplaats. 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; de overnemer levert hiervan het bewijs.
3° de overnemer mag door de overname niet over meer dan twee standplaatsen beschikken.
§2. In afwijking van §1 wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
- echtgenoten bij hun feitelijke scheiding
- echtgenoten bij hun scheiding van tafel en bed en van goederen
- echtgenoten bij hun echtscheiding
- wettelijk samenwonenden bij stopzetting van hun wettelijk samenwoning
op voorwaarde dat:
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs
van de vermelde toestand in §2
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in §, 2°en 3°
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de
overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
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Art. 10: Onderverhuur standwerkers
De standwerkers die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun
tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:
- rechtstreeks aan een andere standwerker
- via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat
Al naargelang deelt de standwerker of de vereniging 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.
Art. 11: Duur abonnement
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door
de aanvrager (cf. artikel 12 en 13 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager (fax, email, …) tegen
ontvangstbewijs door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 14 van onderhavig
marktreglement.
Art. 12: Opschorting abonnement
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 medisch attest
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente schriftelijk op de hoogte gebracht wordt
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.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.
Art. 13: Afstand van het abonnement
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
a. bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
b. bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
c. indien de vergunninghouder definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen
omwille van redenen vermeld in artikel 12 van onderhavig reglement. In dit geval is geen
vooropzeg nodig
d. op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
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.
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekent
volgens één van de vermelde modaliteiten:
- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- overhandiging tegen ontvangstbewijs
- op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs
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Art. 14: Schorsing en opzegging van abonnement
Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken
worden in volgende gevallen:
a. bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding
b. bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf
of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen
c. bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de
voorwaarden bepaald in artikel 8 van onderhavig reglement
d. wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement
De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven
mat ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Art. 15: Vooropzeg vanuit de stad
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt
een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van één jaar.
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:
- een beperking op te leggen wat betreft het aantal meters
- aan een aantal abonnementshouders geen nieuw abonnement toe te kennen
rekening houdend met de anciënniteit en met het artikel dat wordt verkocht
Art. 16: 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.
Art. 17: Marktleider
Tijdens de wekelijkse marktdag staat de marktleider ter beschikking van alle marktgebruikers.
Hij zal hiervoor hetzij ter plaatse aanwezig zijn hetzij bereikbaar per telefoon, waarna hij zich
onmiddellijk ter plaatse kan begeven indien zijn aanwezigheid dit vereist.
In de uitoefening van zijn opdracht is de marktleider bevoegd om:
- de identiteit en de hoedanigheid te onderzoeken van de personen die een ambulante
activiteit uitoefenen
- alle documenten nodig voor het uitoefenen van deze activiteit te controleren
(machtiging tot uitoefening van een ambulante activiteit, vergunning Federaal
voedselagentschap enz…)
Art. 18: Afwezigheden
Marktkramers die één of twee weken zullen afwezig zijn, dienen de marktleider zelf hiervan in
kennis te stellen. Kennisgeving van afwezigheid door een derde persoon zoals een collegamarktkramer zal niet aanvaard worden.
Marktkramers die meer dan twee weken zullen afwezig zijn, dienen de marktleider of het
stadsbestuur schriftelijk in kennis te stellen.
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Art. 19: Identificatievereiste
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te
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 allen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit
wordt uitgeoefend;
hetzij de naam, 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);
Art. 20: Aanvang en inname standplaats
Het innemen van de standplaatsen is toegelaten vanaf 05u30 op de Kaai, Demerstraat,
Brouwerijstraat, Halleplein en vanaf 06u30 op de Grote Markt en de St. Jan Berchmansstraat;
Afwijking kan toegestaan worden door de marktleider of politie om reden van veiligheid of
praktische overwegingen.
Uitgezonderd 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 marktterrein, wat verkeersvrij is. Alleen de marktleider en de politie kunnen
hierop in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden een afwijking toestaan.
Lichte bestelwagens, ingeschreven als lichte vrachtwagen, waarin materialen opgeslagen of
bewaard kunnen worden, zijn toegelaten als ze kunnen worden geïntegreerd binnen de
toegemeten standplaats of voorzien zijn van een luifel die deel uitmaakt van het kraam. Het
attest van de automobielinspectie geldt als bewijs.
De marktkramers dienen ten laatste om 08u00 op hun toegewezen standplaatsen aanwezig te
zijn. Indien de marktkramer op dat tijdstip zijn standplaats nog niet heeft ingenomen, kan ,
voor die bepaalde dag, deze aan een andere marktkramer toegewezen worden. Om reden van
veiligheid of om praktische overwegingen kan de marktleider of de politie de marktkramer
verplichten tot een vroegere inname van zijn standplaats. Zijn aanwezigheid is verplicht tot
12u30 en ten laatste om 13u30 moet hij de markt verlaten hebben met zijn goederen, kramen
en voertuigen.
Behoudens voor risicoplaatsen mogen na het openingsuur geen koopwaren meer op de markt
gebracht worden.
Bij hoogdringende veiligheidsvoorzieningen kan de politie of de marktleider bevel geven tot
verplaatsen of ontruimen van één of meerdere standplaatsen.
Het is verboden om marktkramen te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een
afstand van minder dan 1 m van bovengrondse- en ondergrondse hydranten.
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Artikel 21: Wijze van plaatsen
De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken
waardoor aan volgende eisen kan voldaan worden:
- lage gebouwen moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60m
of minder
- middelhoge gebouwen, hoge gebouwen, bedrijfsgebouwen, gebouwen met een
grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te
blijven via de openbare weg
De rijbaan van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3m vrij te blijven, dit
met een permanent vrije hoogte van minimum 4m.
Al de kramen worden, voor zover de locatie dit mogelijk maakt, in rechte lijn opgesteld met
inachtneming van de vooruitspringende gedeelten van de schragen of het toongedeelte van de
winkelwagens. De maximumbreedte van de standplaatsen bedraagt 4,00 meter voor zover de
opstelling van de markt dit toelaat.
Om de 30m dient een vrije ruimte met een minimum van 1,2m voorzien te worden. Geen enkel
marktkraam mag zich verder bevinden dan 60m van een plaats waar de brandweervoertuigen
zich kunnen opstellen. Vooral marktkramen waarin warme gerechten bereid worden, moeten
gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten.
Tussen de gebouwen en de achterkant van de marktkramen dient steeds een doorgang met een
minimum breedte van 1m vrij te blijven.
Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de markt dient het advies van de bevoegde
brandweerdienst gevraagd te worden.
De aan het publiek voorbehouden doorgangen moeten vrij blijven van alle voorwerpen die het
verkeer en de voetgangers zouden kunnen hinderen zoals daar zijn: afval, manden, bakken,
schragen, hangende voorwerpen, reclameborden en dergelijke.
Het is niet toegelaten pinnen of andere voorwerpen in de grond te slaan. Voor het vastmaken
van de kramen en dekzeilen kunnen gebeurlijk gewichten of andere methoden gebruikt worden.
De marktkramers zijn aansprakelijk voor de door hen aangerichte schade.
Art. 22: Reinheid
De marktkramers zijn verplicht te zorgen voor de reinheid van hun standplaats en de
onmiddellijke omgeving evenals voor de reinheid van hun kraam of winkelwagen.
De kramen of winkelwagens moeten zo ingericht zijn dat geen brandbare, schadelijke,
hinderlijke en onwelriekende vloeistoffen afdruipen. Indien zulks onvermijdelijk is, moeten die
vloeistoffen in waterdichte emmers of kuipen worden opgevangen.
Indien ter plaatse voeding kan worden genuttigd, dient de marktkramer een open vuilzak met
staander te plaatsen aan zijn kraam. Dit geldt eveneens indien voedselproducten worden
aangeboden om te proeven. (sinaasappel, mandarijntjes e.d.)
Het is strikt verboden afval, van welke aard ook, op de grond te werpen of op te stapelen Alle
afval, verpakkingsmaterieel en andere voorwerpen dient te worden meegenomen.
Achtergelaten afval zal worden beschouwd als sluikstorting en als dusdanig ook zo worden
gesanctioneerd.
Art. 23: Veiligheid
Brandbestrijdingsmiddelen:
Alle marktkramen met een kook-, bak- of braadtoestel en/of van een verwarmingstoestel,
moeten in het bezit zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid.
Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen te
worden.
Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze deken wordt op een goed
zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe
omgeving van de vuren gehangen worden.

10
In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.
Brandstoffen:
Indien er gasflessen worden gebruikt, moeten deze rechtop staan en tegen omvallen worden
beveiligd. De gasflessen moeten indien mogelijk buiten de kramen en/of tenten opgesteld staan
en dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren.
Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels
van goed vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting.
Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een BBQ of van
een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.
Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn verboden.
Verzekering:
De marktkramers dienen een verzekering af te sluiten tot dekking van hun burgerlijke
aansprakelijkheid uit hoofde van brand of ontploffing.
Elektriciteit:
Het gebruik van de elektriciteit dient te gebeuren met materiaal conform de wetgeving terzake
en de regels van goed vakmanschap. De aansluiting gebeurt uitsluitend door aansluiting op de
daarvoor voorziene stroomverdelingskasten.
De marktkramen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, dienen over een positief
verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld
door een erkend organisme zoals aangeduid in artikel 275 van het AREI en artikel 829 van het
ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden.
In geval van brand of andere calamiteit, waarbij de tussenkomst van hulpdiensten noodzakelijk
is, dienen de marktkramers en standwerkers onmiddellijk hun kraam of stand te verplaatsen of
aan te passen zodanig dat zij de interventies niet hinderen.
Art. 24: Controle
De marktkramers moeten steeds het bezoek toelaten van de beambten of aangestelden van het
stadsbestuur die controle uitoefenen op zowel de organisatie van de wekelijkse markt en de
correcte uitoefening van ambulante activiteiten als de eerlijke behandeling van de consument.
Elke handeling bij de uitstalling van de eetwaren en andere goederen met het inzicht de koper
te bedriegen of te misleiden is verboden. Het college van burgemeester en schepenen mag de
toegang tot de markt tijdelijk of definitief verbieden aan de handelaars die bedorven,
beschadigde, vervalste of voor het gebruik ongeschikte eetwaren of andere goederen verkopen
of te koop aanbieden.
De toestellen die gebruikt worden voor de verkoop en die dienen als basis om het verschuldigd
bedrag en het gewicht van de koopwaar te bepalen, moeten geijkt zijn.
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Art. 25: Orde, overlast en publiciteit
Het is iedereen verboden de verkoop te belemmeren of de orde te verstoren.
Voor het uitdelen van folders e.d. dient vooraf een schriftelijke toelating bij het stadsbestuur
bekomen te worden. Deze folders mogen echter niet het voorwerp uitmaken met het oog op
een eventuele verkoop van bepaalde producten. Indien dit toch het geval is, is er een
machtiging tot uitoefening van een ambulante activiteit vereist.
Er zal geen toelating gegeven worden voor het verspreiden van flyers indien hieraan geen reële
waarde verbonden is.
Bij het ronddelen van flyers, folders, publiciteit etc. mag het vlot verloop van de markt
geenszins belemmerd worden.
Het gebruik van geluidsinstallaties, megafoon of geluidsversterkende middelen is verboden met
uitzondering van de verkopers van geluidsdragers. Het is verboden de activiteiten als
marktkramer op zo een manier uit te oefenen dat de normale activiteiten van de andere
marktkramers ernstig verstoord of onmogelijk gemaakt worden. De overtreders kunnen
verplicht worden de markt te verlaten.
Art. 26: Plaatsrecht
De bezetting van een standplaats wordt enkel toegestaan mits betaling van een plaatsrecht
volgens een tarief vastgesteld door de gemeenteraad. Het ligt steeds ter inzage op de dienst
financiën.
De betaling geschiedt op de wijze vast te stellen door de stadsontvanger.
Indien de houders van standplaatsen met abonnement in gebreke blijven hun plaatsrecht te
betalen, zullen zij er gerechtelijk toe gedwongen worden.
Indien het plaatsrecht niet vereffend wordt voor de uiterste betalingsdatum, kan de
marktkramer de hem toegewezen standplaats verliezen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om na één schriftelijke
aangetekende verwittiging de standplaats in te trekken, indien de marktkramer niet
onmiddellijk na deze verwittiging overgaat tot het betalen van het plaatsrecht. Deze standplaats
kan onmiddellijk toegewezen worden aan een andere kandidaat.
De plaatsrechten kunnen enkel terugbetaald worden na een schriftelijk verzoek aan gevolgd
door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Art. 27: Afschaffing en ontruiming standplaatsen
De gemeenteraad heeft steeds het recht bestaande standplaatsen definitief af te schaffen indien
de openbare orde, wijzigingen in de verkeerscirculatie, andere omstandigheden van openbaar
nut of herinplanting van de markt op een andere locatie dit vereisen.
In deze gevallen hebben de marktkramers wiens standplaats is afgeschaft voorrang
overeenkomstig het register sub 7.3.
Het college van burgemeester en schepenen kan tijdelijk standplaatsen ontruimen of
verplaatsen wegens werken aan de weg of aan constructies nabij de standplaatsen gelegen,
wegens het snoeien van bomen, uit hoofde van andere werken, jaarlijkse kermissen of
festiviteiten.
De marktkramers kunnen geen aanspraak maken op schadevergoeding vanwege de stad om
reden van de uitoefening van bovenvermelde voorbehouden rechten van verplaatsing en
ontruiming.
Vragen om vermindering van plaatsgelden, gesteund op de afschaffing of de vermindering in
lengte, zullen naar billijkheid onderzocht worden en er zal rekening worden gehouden onder
meer met de lopende termijn.
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Art. 28: De gemachtigde ambtenaren
De marktkramers zijn gehouden de onderrichtingen en de bevelen van de marktleider en de
politie op te volgen. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen die vervat
zitten in dit reglement.
Art. 29: Administratieve sancties
Inbreuken op dit politiereglement kunnen bestraft worden met een administratieve sanctie tot
een maximum bedrag van € 250,00.
Bij herhaalde inbreuken of wanneer de openbare orde, rust en veiligheid in gedrang komt dan
kan het abonnement tijdelijk of definitief geschorst worden door het College van Burgemeester
en Schepenen nadat de vergunninghouder werd gehoord.
Artikel 30: Opheffing
De artikelen 80 tot 87 van de Algemene Politieverordening Diest worden opgeheven.

