
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010

Aanwezig :

Schepenen :

Gemeentesecretaris :

Afwezig of verontschuldigd :

Gabriël Acke

Brenda Bussche

Hendrik Bogaert

Daniël Vanhessche, Heidi Vanhaverbeke, Jan Pollet, 
Siska Loyson, Isabelle Louis, Paul Storme

Georges Lievens, Jacques Monteyne, Roland Verleye, 
Christine Desplenter, Luc Puystiens, Walter Jodts, Paul 
Vanden Bussche, Claudia Coudeville, Joël Acke, Franky 
Dereeper, Reinhart Madoc, Régine Demeulemeester, 
Geert Deprée, Annie Vermeire-D'hoedt, Hilde 
Despiegelaere, Katrien Soetaert, 

Raadsleden :

Burgemeester - Voorzitter: 

Betreft : 7 Gemeentelijke reglementen - reglement openbare markt (Referte: I/GEW/2010/149552)
De gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42,

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, 
gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10,

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer 
bepaald de artikelen 23 tot en met 44,

Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de 
openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement,

Overwegende dat volgens artikel 9§1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het 
openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,

Na beraadslaging met volgende stemming:
 Voor:Daniël Vanhessche, Heidi Vanhaverbeke, Jan Pollet, Claudia Coudeville, Annie D’Hoedt, Joël Acke, Franky Dereeper, 

Katrien Soetaert, Walter Jodts, Paul Vanden Bussche, Jacques Monteyne, Christine Desplenter, Régine Demeulemeester, Luc 
Puystiens, Georges Lievens, Roland Verleye, Geert Deprée, Hilde Despiegelaere, Isabelle Louis, Siska Loyson, Hendrik Bogaert

 Onthouding:Reinhart Madoc

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan onderstaand reglement voor het organiseren van openbare markten.

HOOFDSTUK 1: ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN

Afdeling 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1: Gegevens van openbare markten
De gemeente organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten:

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.

Jabbeke Centrum:
Plaats: Dorpsstraat vanaf de Constant Permekelaan tot aan de Kapellestraat
Marktperiode: vrijdagmorgen, iedere week van 8u00 tot 13u00
Opbouw markt: vanaf 6u30
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Afbraak markt: tegen 14u00
Specialisatie: verkoop van alle artikelen
Het plan van de standplaatsen wordt goedgekeurd door het schepencollege

Indien de marktdag op een wettelijke feestdag valt zal het college van burgemeester en schepenen de marktdag bepalen in overleg 
met de concessionarissen.

Afdeling 2: Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen

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 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 de “machtiging als werkgever” 

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel 
karakter. Hiervoor dienen zij toelating te vragen bij het college van burgemeester en schepenen om op het grondgebied te mogen 
verkopen. Na goedkeuring dienen zij contact op te nemen met de aangeduide marktleider van de betrokken markt om een 
standplaats op de markt te krijgen.

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 2

Artikel 3: Verhouding abonnement – 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. 

Artikel 4: Toewijzingsregels voor lossen standplaatsen
De toewijzing van losse standplaatsen voor de markt gebeurt door de aangeduide marktleider volgens de chronologische volgorde 
van aankomst op de markt. En in voorkomend geval per specialisatie.
Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerder kandidaten niet kan worden uitgemaakt, gebeurt de 
toekenning van de standplaats bij loting.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

Artikel 5: Toewijzingsregels per abonnement

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaatsen
Wanneer een standplaats vrijkomt die per abonnement toegewezen wordt, zal het college van burgemeester en schepenen deze 
vacature bekendmaken via publicatie van een kennisgeving 
Deze kennisgeving zal gebeuren  door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en/of via de website 
(www.jabbeke.be).
De aangeduide marktleider zal contact opnemen met de bonden van de marktkramers om de vacature bekend te maken.
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.

Hoe een kandidatuur indienen
 1.Het formulier ‘Kandidatuur voor standplaats op openbare markt met abonnement’ kan worden bekomen

  •op de gemeentelijke website (www.jabbeke.be)
  •aan het onthaal van het gemeentehuis te Jabbeke
  •bij de concessionaris

 2.De kandidaturen worden ingediend hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstbewijs, hetzij bij ter post aangetekend schrijven 
met ontvangstbewijs, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, via duurzame drager (fax, e-mail) tegen 
ontvangstbewijs. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, komen niet in aanmerking

 3.De kandidaturen worden opgenomen in het register van kandidaturen

5.2. Register van de kandidaturen
Alle kandidaturen worden chronologisch volgens ontvangst bijgehouden in een register.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd 
worden. 

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.

5.3. 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 :
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rekening houdend met de eventuele specialisatie :
 •aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken
 •en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën):

  1.personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
  2.personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
  3.personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op de markt van de gemeente innamen of aan wie 
de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwillen van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen;
  4.de externe kandidaten
 •en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie,
 •en tenslotte volgens datum. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang 
gegeven :

 1.voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de 
markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;

 2.voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;

5.5. 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 of de vertegenwoordiger van de rechtspersoon 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;
 •in voorkomend geval, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.

Overeenkomstig  het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd 
worden.

Artikel 6: Duur abonnement
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. 
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behalve indien anders bepaald door de aanvrager (cfr. Art. 9 en 10 
van dit marktreglement) en behalve bij intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in 
artikel 12 van onderhavig marktreglement 

Afdeling 3: Wie mag de toegewezen standplaatsen innemen ?

Artikel 7: 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 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”

 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) tot c)

 f.De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van 
voornoemd KB van 24 september 2006, 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 dienst de 
toelating te geven voor deze verkopen. 
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De personen opgesomd in a) 2) tot 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, bij aanwezigheid van de persoon aan wie of 
door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd. 

Artikel 8: Onderverhuur door standwerkers
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze 
standplaats niet onderverhuren aan andere standwerkers, dan na voorafgaande goedkeuring van het college van burgemeester en 
schepenen: 

Afdeling 4 – Hoe een abonnement wijzigen en/of beëindigen?

Op vraag van de abonnementhouder

Artikel 9: Opschorten 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 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.

Artikel 10: Afstand van het abonnement
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement
 •bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
 •bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
 •indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 8 van dit reglement. In 

dit geval is geen vooropzeg nodig.
 •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 betekend bij een aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs of overhandiging tegen ontvangstbewijs of via duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs

Artikel 11: Overdracht standplaats

11.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de 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 document als 
bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 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)

 3.De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2 standplaatsen beschikken (cf. art. 2)

11.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen 
 •echtgenoten bij feitelijke scheiding, 
 •echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
 •echtgenoten bij echtscheiding
 •wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning

op voorwaarde dat
 •de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand in 14.2.
 •de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1 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. 
Op vraag van de gemeente
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Artikel 12 : Schorsing en opzegging van het abonnement
Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen:
 •bij het zich niet houden aan de wetgeving op de ambulante activiteiten, het gemeentelijk reglement betreffende ambulante 

activiteiten en het gemeentelijk politiereglement
 •bij het te koop aanbieden van andere diensten dan deze vermeld in het abonnement
 •bij het zich niet schikken naar de voorschriften van de aangeduide marktleider betreffende het plaatsen, uitstallen en verwijderen 

van de waren
 •bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding
 •bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de aangeduide marktleider vooraf of tijdens zijn eerste week van 

afwezigheid schriftelijk ervan op de hoogte te stellen
 •het onderverhuren van de standplaats, zonder voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen
 •bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in art. 11 van dit gemeentelijk 

reglement
 •wanneer andere waren verkocht worden dan die vermeld op zijn abonnement
 •bij het herhaaldelijk vroegtijdig verlaten van de markt
 •bij het herhaaldelijk niet tijdig aanwezig zijn zonder voorafgaande verwittiging van de marktleider.

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

Artikel 13: Vooropzeg vanuit de gemeente
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de 
houders van een standplaats per abonnement van één jaar.  Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante 
standplaats per abonnement (cf. artikel 5.3).
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen tijdelijk worden opgeheven, dit in het geval van dringende 
omstandigheden zoals bv. dringende wegwerkzaamheden, geldt er geen termijn van vooropzeg aan de houders van een 
standplaats.

Artikel 14: 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. 

Afdeling 5: Opstellen van standplaatsen

Artikel 15: Het opbouwen van de ambulante handel mag pas de vrijdagochtend vanaf 06u30. In ieder geval moet alles opgezet 
zijn tegen 8u00. Het opzetten dient zo te gebeuren dat de nog afwezige ambulante handelaars te allen tijde doorgang hebben om 
de hun toegewezen standplaats te kunnen bereiken.

Artikel 16: De standplaats waarvoor een vergunning wordt verleend, wordt aanvaard in de staat waarin ze zich bevindt. De 
standhouder wordt verondersteld de standplaats te kennen en te aanvaarden met alle bestaande wegvergunningen, toleranties en 
lasten waarmee ze zou kunnen belast zijn. Hij verzaakt aan elk bezwaar wegens onvoldoende oppervlakte.

Artikel 17: De standhouder zal steeds bij het opstellen en het wegnemen van de verkoopinrichting en bij de exploitatie ervan de 
voorschriften van de afgevaardigde van het gemeentebestuur naleven. Het is hem uitdrukkelijk verboden wagens of enig ander 
voorwerp vast te hechten aan de weg, aan de bomen, verlichtingsmasten, verkeerstekens e.a.
Hij dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het openbaar domein, beplantingen, bomen, 
verlichtingsmasten en verkeerstekens.

Artikel 18: Het is verboden de doorgangen voor de voetgangers te belemmeren door er voorwerpen te plaatsen of er achter te 
laten.

Artikel 19: De standhouder erkent uitdrukkelijk dat de gemeente hierbij enkel handelt in haar hoedanigheid van eigenares of 
beheerster van het openbaar domein en niets toezegt of waarborgt in verband met de uitoefening van de haar toegewezen 
bevoegdheden als administratieve overheid.

Artikel 20: De standhouder verzaakt uitdrukkelijk aan elk verhaal tegen de gemeente betreffende de hinder of schade die hij zou 
kunnen ondervinden door de aanwezigheid van onder andere bomen, palen, draden, schakelkasten e.a. of het niet voorhanden zijn 
van nutsvoorzieningen op de standplaats.

Artikel 21: De standhouder zal alle belastingen of taksen, van om het even welke aard, die door een hoger bestuur op het 
exploiteren van marktkramen of gelijkaardige handelsuitbatingen, op de verkoop van bepaalde goederen of op de standplaats zelf, 
zouden geheven worden, betalen, zonder mogelijkheid van verhaal op de gemeente.
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Artikel 22: De standhouder van een frietkraam of van een eetkraam dat gebruik maakt van een warmtebron zal alle wettelijke 
beschikkingen inzake veiligheid strikt in acht nemen en zal de meest ruime voorzorgsmaatregelen treffen ter voorkoming van 
ongevallen. Steeds zal een bedrijfsklaar brandblusapparaat aanwezig zijn.
De standhouder zal voor de duur van de vergunning een verzekering aangaan ter dekking van zijn burgerlijke aansprakelijkheid 
voor ongevallen overkomen aan derden ten gevolge van feiten die inherent zijn aan de exploitatie van zijn bedrijf alsook ter 
dekking van de brandrisico’s.
De standhouder zal de gemeente binnen de maand na ontvangst van vermeld bericht van toekennen van de standplaats, een kopie 
van die verzekeringsovereenkomsten en een kopie van de elektrische keuring (indien van toepassing) overmaken. Hij zal het 
bewijs leveren de premies betaald te hebben.

Artikel 23: De standhouder zal alle wetten, decreten en besluiten o.a. deze m.b.t. de voedingsmiddelen, ambulante activiteiten, 
handelspraktijken, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu/hinderlijke inrichtingen en alle verordeningen van de gemeente 
stipt naleven.

Afdeling 6: Uitbating tijdens de ambulante handel

Artikel 24: De standplaatshouders zijn verplicht hun kraam of voertuig en de directe omgeving zindelijk te onderhouden. Ze zijn 
verplicht om in de onmiddellijke nabijheid van hun standplaats op goed zichtbare plaatsen vuilnisbakken te plaatsen van 
voldoende grootte en aantal, die tijdig en behoorlijk dienen te worden geledigd.
Iedere uitbater van een ambulante zal bij het verlaten van het terrein zijn afvalzakken meenemen.
Bij het niet naleven van dit artikel wordt na een tweede waarschuwing een geldboete van 250,00€ geïnd.

Artikel 25: De slangen die afvalwaters uit het kraam of voertuig afvoeren moeten zodanig worden aangebracht dat het afvalwater 
in de riolering uitmondt en geen hinder vormt voor de bezoekers of de bewoners der aanliggende huizen.
Het is verboden vetten, oliën, vast huishoudelijke afvalstoffen en dergelijke te lozen op straat of in de riolering te laten lopen 
(enkel huishoudelijk afvalwater).

Artikel 26: De kabels voor stroomtoevoer naar de ambulante handel vormen één geheel met de ambulante handel. De uitbater 
blijft verantwoordelijk voor alle mogelijke tekortkomingen of schade die hieruit zou voortvloeien.

Artikel 27: De uitbaters van de ambulante handel die een hond bezitten dienen deze vast te leggen.

Artikel 28: De aansluitingen op nutsvoorzieningen van elektriciteit worden voorzien door de gemeente. De aansluitingen van 
water wordt niet voorzien door de gemeente. De kosten van het verbruik van elektriciteit zijn verrekend in het abonnementsgeld 
van de ambulante handelaars.

Artikel 29: In geval van onderbreking van elektrische stroom wegens beperking van stroomverbruik of defect in de leiding, is het 
gemeentebestuur niet aansprakelijk en komt het niet tussen in de kosten voor aansluiting op het net en kan het gemeentebestuur 
niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gederfde inkomsten.

Afdeling 7: Ontruimen van de standplaatsen

Artikel 30: De standplaats op het openbaar domein wordt bij het verlaten in dezelfde staat achtergelaten als bij de inname.
Elke beschadiging aan het wegdek, bomen of andere delen van het openbaar domein of eigendom van ons bestuur, worden 
hersteld door de zorgen van het gemeentebestuur en de kostprijs zal betaald worden door de standhouder.
In geval de standhouder weigert tot ontruiming over te gaan binnen de gestelde termijn, zal het gemeentebestuur ertoe gemachtigd 
zijn op zijn kosten de ontruiming uit te voeren.

Afdeling 8: Slotbepalingen

Artikel 31: De personen belast met de praktische organisatie van de kramen en voertuigen op openbaar domein of privé domein, 
hiertoe aangesteld door de burgemeester of zijn afgevaardigde zijn gemachtigd om alle documenten, die nodig zijn voor het 
uitoefenen van deze activiteit op grondgebied van de gemeente, te controleren.

Artikel 32: Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor conflicten tussen uitbaters van kramen of voertuigen 
en/of hun personeel of aangestelden.

Artikel 33: Het gemeentebestuur neemt geen bewaking op zich van kramen of voertuigen. Het gemeentebestuur is evenmin 
verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de in de kramen of voertuigen geborgen of tentoongestelde zaken.

Artikel 34: Alle gevallen die niet voorzien zijn in het reglement zullen het voorwerp uitmaken van bijzondere beslissingen van het 
college van burgemeester en schepenen.

Artikel 35: Alleen de Brugse rechtbanken zijn bevoegd bij betwistingen of geschillen.

Artikel 36: Bij het afsluiten van de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en uitbater van een ambulante handel zal een kopij 
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van dit reglement aan de uitbater worden voorgelegd.

Artikel 37: Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van Middenstand en treedt in 
werking op 1 januari 2011.

HOOFDSTRUK 2: ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE 
OPENBARE MARKTEN

Afdeling 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1: Toepassingsgebied
 •Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare 

markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente.

Artikel 2: Voorafgaande machtiging

2.1. Aanvraag machtiging
De inname van een standplaats op het openbaar domein of privé domein is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van het 
college van burgemeester en schepenen. De standplaatsen kunnen worden toegewezen van dag tot dag of per abonnement.
Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het college van 
burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke.
De standplaatsen op het openbaar domein of privé domein worden minimum 8 weken op voorhand aangevraagd. De aanvraag 
gebeurt bij brief neergelegd tegen ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs gericht aan het college van 
burgemeester en schepenen.

De aanvraag bevat volgende gegevens :
 -Naam, voornaam en domicilie van de aanvrager en de uitbater.

Wanneer het om een vennootschap gaat : de handelsnaam of benaming, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel
 -vermelding locatie + dag(en) waarvoor de aanvraag geldt (één aanvraag per locatie)
 -de uren van de ambulante handel
 -soort producten of diensten welke te koop worden aangeboden of de vermelding “standwerker”
 -indien het een seizoensgebonden activiteit is de periode van activiteit
 -minimum vereiste oppervlakte (lengte x breedte), een recente foto, een grondplan van de ambulante handel
 -een kopie van de machtiging als werkgever
 -in voorkomend geval, het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Onvolledige aanvragen zullen niet in aanmerking worden genomen.

2.2. Beslissing machtiging
De beslissing van de gemeente om een standplaats al dan niet toe te wijzen, wordt binnen de tien werkdagen na de beslissing aan 
de aanvrager meegedeeld via aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld :
 •de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
 •de plaats waar de ambulante handel kan uitgeoefend worden
 •de data en de duur van de verkoop
 •een plan met de plaats waar het kraam of voertuig geplaatst moet worden tijdens de ambulante handel

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen :
 •redenen van openbare orde, openbare veiligheid, openbare rust,
 •reden van ruimtelijke ordening, gemeenteplanning
 •redenen van volksgezondheid
 •bescherming van consument
 •activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen

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

Afdeling 2: Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen

Artikel 3: Personen aan wie de standplaatsen kunnen toegewezen worden
De standplaatsen kunnen 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 de “machtiging als werkgever”
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel 
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karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006 .

Afdeling 3: Wie mag de toegewezen standplaatsen innemen ?

Artikel 4: Personen die de standplaatsen kunnen innemen
De standplaatsen op het openbaar domein kunnen ingenomen worden door:

  a)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”

 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) tot c)

 f)de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van het KB 
van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, 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 a) 2) tot 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.

AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN

LOSSE STANDPLAATSEN

Artikel 5: Losse standplaatsen (dagplaatsen)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de 
gevraagde plaats en specialisatie. 
Wanneer twee of meerdere aanvragen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting.

ABONNEMENTEN

Artikel 6: Toewijzing abonnementen

6.1.: Register van de kandidaturen
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Overeenkomstig het decreet van 
26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. 
Voor de aanvragen die neergelegd zijn tegen ontvangstbewijs of deze die aangetekend werden verstuurd op dezelfde dag 
(postdatum geldt) wordt de volgorde van inschrijving in het register bepaald door loting, waarbij de neergelegde brieven en de 
volgorde van ontvangst blijven behouden.
Indien er wijzigingen zijn aan de gegevens vermeld op de aanvraag dienen deze spontaan te worden meegedeeld op dezelfde 
wijze zoals voorzien voor de aanvraag. Zo niet kan overgegaan worden tot schrapping in het chronologisch register.
Indien de persoon die ingeschreven is in het chronologisch register voor een bepaalde standplaats een aanbieding voor een 
abonnement voor deze standplaats niet aanneemt binnen de 30 dagen na schriftelijke kennisgeving wordt hij in het desbetreffend 
chronologisch register van die standplaats geschrapt. Van het voorgaande kan worden afgeweken door het college van 
burgemeester en schepenen mits gegronde reden(en).

6.2.: Volgorde van toekenning van de standplaatsen
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt 
geklasseerd in het register :
 -binnen elke categorie, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie
 -en daarna volgens datum.

Artikel 7: Duur abonnement
Het abonnement is geldig voor de duur van 12 maanden. Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd 
behoudens bepaald door de aanvrager (opschorting van het abonnement of afstand van het abonnement) en behoudens intrekking 
en opzegging van het abonnement door de gemeente.

Afdeling 4 – Hoe een abonnement wijzigen en/of beëindigen ?
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Artikel 8: 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 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 standplaats.

Artikel 9: Afstand van het abonnement
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement
 •bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
 •bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
 •indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 8 van dit reglement. In 

dit geval is geen vooropzeg nodig
 •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 betekend bij per post aangetekend schrijven 
met ontvangstbewijs of overhandiging tegen ontvangstbewijs.

Artikel 10: Overdracht van een standplaats met abonnement

10.1. De overdracht van een standplaats (abonnement) is toegelaten onder de 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 document als 
bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 2.en indien de overnemer houder is zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever en de 
specialisatie van de overlater voortzet op de overgedragen standplaats.

10.2. In afwijking van art. 10.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
 •echtgenoten bij feitelijke scheiding,
 •echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
 •echtgenoten bij echtscheiding
 •wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning

 op voorwaarde dat :
 •de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand in 10.2.
 •de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 10.1.2.

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt 
het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.

Artikel 11: intrekking/opschorting abonnement
Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde het abonnement intrekken en of opschorten om volgende redenen :
 -om werken uit te voeren boven of onder de standplaats op het openbaar domein om reden van openbaar nut
 -indien de standhouder het goed niet gebruikt en/of exploiteert overeenkomstig hetgeen bepaald is in dit reglement.
 -bij faillissement van de standhouder of indien hij geen houder meer zou zijn van een machtiging overeenkomstig de wet op de 

ambulante activiteiten.
 -bij het niet naleven van verplichtingen, opgelegd door wetten, decreten en besluiten o.a. deze m.b.t. de voedingsmiddelen, 

ambulante handel, de handelspraktijken, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu/ hinderlijke inrichtingen en alle 
verordeningen van de gemeente
 -bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de verantwoordelijke vooraf of tijdens zijn eerste week van 

afwezigheid ervan op de hoogte te stellen
 -bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in artikel van onderhavig 

gemeentelijk reglement
 -wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.
 
HOOFDSTUK 3: ORGANISATIE VAN AMBULANTE HANDEL OP PRIVEDOMEIN
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Aldus beslist door de gemeenteraad van 14 juni 2010

Gemeentesecretaris Burgemeester - Voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Gabriël Acke

Gabriël Acke Hendrik Bogaert

Gemeentesecretaris

Artikel 1: Toepassingsgebied
Eenieder die ambulante handel wenst te organiseren of wenst uit te oefenen op privéterrein.

Artikel 2: Aanvragen van een vergunning
Voor het organiseren of het uitoefenen van ambulante handel op privéterrein is vooraf toestemming nodig van de gemeente, 
alsook van de eigenaar van het terrein.

Hoe een vergunning aanvragen?
 1.Het formulier ‘Feesten, fuiven, evenementen en openbare activiteiten op privéterrein’’ kan worden bekomen:

  •op de gemeentelijke website (www.jabbeke.be)
  •aan het onthaal van het gemeentehuis te Jabbeke

 2.Het ingevulde document kan worden terugbezorgd met de post, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 3.De aanvraag zal behandeld worden door het College van Burgemeester en Schepenen
 4.Maximaal vier weken later zal worden geantwoord of de aanvraag goedgekeurd of geweigerd is.

Artikel 3: Weigering vergunning
De gevraagde vergunning kan geweigerd worden om één of meerdere van onderstaande redenen:
 -Redenen van openbare orde en openbare veiligheid
 -Redenen van volksgezondheid
 -Omdat ze in strijd is met de geldende regels van ruimtelijke ordening
 -Omdat de aanvraag in strijd is met de bepalingen van het algemeen politiereglement van de gemeente of het gemeentelijk 

administratief sanctiereglement
 -Bescherming van de consument
 -Activiteit die het bestaande aanbod van handel in gevaar kan brengen

De gemeente zal deze reden(en) motiveren in haar kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens 
naar de rechtsmiddelen inzake beroep.”

Burgemeester - Voorzitter

Hendrik Bogaert
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