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Ref. GR/05758
Reglement ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten.

DE GEMEENTERAAD,
Aanleiding en doel
- Toenemende vraag van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten
- Nood aan gemeentelijk reglement om aanvragen te beoordelen en beslissing te motiveren
Juridische overwegingen
- De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten en
organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en de wet van 20 juli 2006
- Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitvoering en organisatie van ambulante
activiteiten
Feitelijke overwegingen
- Aanvragen voor ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten worden
gevraagd voor vaste plaatsen en op rondrijdende wijze
Financiële impact
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement ambulante activiteiten op het openbaar domein
buiten de openbare markten.
A. Algemene bepalingen
Artikel 1. – Toepassingsgebied - aanvraag
Iedereen die een ambulante activiteit wenst uit te oefenen op één of meerdere plaatsen van het openbaar
domein buiten de openbare markten, dient dit vooraf aan te vragen aan het College van Burgemeester en
Schepenen, tav. dienst economie, Groenplein 1 te 3500 Hasselt.

De ambulante activiteit op het openbaar domein wordt minimum 6 weken op voorhand
aangevraagd.
De aanvraag vermeldt :
- Voor een standplaats de juiste plaatsomschrijving (met plan), een foto/beeld van de verkoopstand,
gewenste oppervlakte
- Voor een mobiele verkoopstand; de routebeschrijving, de haltes en locaties waar de ambulante
activiteit zal worden uitgevoerd;
- Een foto van het voertuig (al dan niet gemotoriseerd) waarmee en eventueel de verkoopstand
waarin de ambulante activiteit wordt uitgeoefend;
- De dag(en) en uren waarop de ambulante activiteit wordt uitgevoerd;
- De aard van de verkochte artikelen, producten;
- Een kopie van de machtiging als werkgever.
De aanvraag gebeurt per brief tegen ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of
op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan de Stad, economie@hasselt.be
Artikel 2. - Beslissing machtiging
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging (vergunning) met daarin vermeld:
de aard van de producten die hij gemachtigd is te verkopen;
de plaats;
de data en duur van de verkoop.
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van onder andere :
redenen van openbare orde en veiligheid;
redenen van verkeersveiligheid;
redenen van volksgezondheid;
redenen van ruimtelijke ordening en stadsplanning;
bescherming van de consument.
De Stad Hasselt zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de
aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.
Artikel 3. - Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (locatie ambulante handel)
Een standplaats, locatie of route op het openbaar domein 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 standplaats, locatie of route op het openbaar domein kunnen, mits vergunning, 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 dagelijkse 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 gebruiksrecht van
de standplaats werd onderverhuurd, in overeenstemming met 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;
6. door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als
aangestelde B” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de
natuurlijke persoon of de 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 van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen,
toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie.
De personen opgesomd in 2 tot 6 kunnen standplaatsen innemen of toewijzen 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 de standplaats werd toegewezen.
Toegewezen standplaatsen kunnen niet onderverhuurd of overgedragen worden.
Artikel 4. - Identificatievereiste
Elk persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de
hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de activiteit
aan de kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelde aangebracht worden
wanneer deze alleen werkt.
Het bord bevat volgende inlichtingen:
1. hetzij de naam, 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, voornaam van de persoon die het dagelijkse 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 uitbatingzetel; 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 gaat om een buitenlands bedrijf).
Artikel 5. - Intrekking/opschorting machtiging (vergunning)
De Stad kan te allen tijde de machtiging intrekken, opschorten of werken uitvoeren
boven of onder de standplaats op het openbaar domein om reden van openbaar nut, zonder dat de houder
van de machtiging recht heeft op enige vergoeding.
Artikel 6. - Bestemmingswijziging
De standhouder heeft geen verhaal tegen de Stad wanneer hij, ingevolge de bestemming
of de bestemmingswijziging van de standplaatsen in de omgeving van de standplaats
waarvoor hij een machtiging heeft, op enige wijze schade zou ondervinden.
Artikel 7. - Sancties
1. De machtiging kan door het college van burgemeester en schepenen worden ingetrokken.
- Indien de standhouder het goed niet gebruikt en/of exploiteert overeenkomstig hetgeen bepaald is
in dit reglement en de toegekende vergunning.
- Indien de standhouder de verschuldigde vergoedingen niet tijdig betaald.
- 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 Stad Hasselt, in het
bijzonder de toepasselijke politiereglementen.
2. In al deze gevallen zal de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven met een exacte datum voor de
intrekking van de vergunning.
3. Bij intrekking van het abonnement, zoals voorzien in artikel 7.1, zal de houder in geen geval recht
hebben op enige schadevergoeding.
4. De bedragen, betaald als vergoeding, zullen in deze gevallen definitief verworven zijn door de Stad,
onverminderd het recht van de Stad om schadevergoeding te vorderen.

B. Op plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteiten mogen plaatsvinden en die
NIET VOORAF bepaald zijn
Artikel 8. - Toewijzingsregels standplaatsen
De toewijzing van niet vooraf bepaalde standplaatsen gebeurt volgens chronologische volgorde van
aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en mogelijke specialisatie. Wanneer twee of
meerdere aanvragen voor eenzelfde standplaats gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via
loting.
Een standplaats kan bij wijze van abonnement voor een specifieke periode toegewezen worden. Er wordt
geen register van kandidaturen bijgehouden.
Artikel 9. - Toestand van de standplaats
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 10. - Producten
De standhouder mag de toegewezen standplaats enkel gebruiken voor het te koop
aanbieden van die producten en/of diensten waarvoor het college van burgemeester en
schepenen de standplaats heeft vergund.
Artikel 11. - Bewaking
Het stadsbestuur neemt geen bewakingstaken op zich m.b.t. de geplaatste
verkoopsinstallatie en zal nooit aansprakelijk zijn voor enige diefstal en/of beschadiging
van of in de verkoopsinstallaties.
Artikel 12. – Staat standplaats
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 stadsbestuur 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 stadsbestuur ertoe gemachtigd zijn op zijn kosten de ontruiming uit te voeren.

C. Op plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteiten mogen plaatsvinden en die
VOORAF bepaald zijn.
Artikel 13. - Concessie
Ambulante activiteiten op plaatsen die vooraf bepaald zijn worden toegestaan bij wijze van concessie en
maken het voorwerp uit van een afzonderlijk reglement waarin specifieke plaatsen en productcategorieën
bepaald worden.
Artikel 14. – Tijdelijke vergunning
Ambulante activiteiten op vooraf bepaalde plaatsen kunnen voor een korte periode toegekend worden op
volgende locaties :
- Kermetaplein
- Parking Domein Kiewit
- Parking St-Gertruduskerk Kuringen
- Parking Gemeenteplein Sint-Lambrechts-Herk
- Kerk Stokrooie, aan kruising Sint-Amandusstraat en Berkerwinningstraat
- Kiewit, parking ontmoetingscentrum De Binder

-

Godsheide, Kiezelstraat, parking aan ontmoetingscentrum
Stevoort, Sint-Maartenplein
Rapertingen, Kerkplein

Voor het gebruik van de standplaats zijn artikelen 9 tem 12 van dit reglement van toepassing.
D. Ambulante activiteit op rondtrekkende wijze
Artikel 15.- Vergunning ambulante handel op rondtrekkende wijze
Een vergunning voor ambulante handel op rondtrekkende wijze moet volgens de algemene bepalingen
(rubriek A) aangevraagd worden. Bepalingen betreffende geluid, afval, … werden opgenomen in de
politiecodex.
Voor de rondtrekkende ambulante handel wordt steeds een advies aan de dienst mobiliteit gevraagd.
Artikel 16. - Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante handel op rondtrekkende wijze
niet kan plaatsvinden
Gebieden uitgesloten van rondtrekkende ambulante handel :
- Kernwinkelgebied, binnen en inclusief de Groene Boulevard en Blauwe Boulevard
- Kolonel Dusartplein
- Kapermolenpark
- Stationsomgeving
- In een straal van 500 m rond ambulante activiteiten met een vaste standplaats (zoals bepaald in
rubriek A en B)
Artikel 17 : slotbepalingen
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2013.
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