24 april 2017

Wat verandert de wetswijzing van 2017?

VERMINDERING MINIMUM OPZEGTERMIJN DEFINITIEF
OPHEFFEN STANDPLAATS OPENBARE MARKT

Art. 8, § 2, wet 25 juni 1993

OPHEFFING VERPLICHT ADVIES VAN MINISTER OP
GEMEENTELIJK REGLEMENT

Art. 10, wet 25 juni 1993

PARTICULIERE VERKOPEN

Art. 6, KB 24 september 2006

VOORWAARDEN VERKOPEN MET EEN NIET-COMMERCIEEL
KARAKTER

Art. 7, KB 24 september 2006

UITBREIDING VERPLICHTE DOCUMENTEN BIJ MACHTIGING
AMBULANTE ACTIVITEITEN

Art. 15, KB 24 september 2006

UITTREKSSEL STRAFREGISTER OF AKKOORD VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE BIJ AMBULANTE ACTIVITEIT TEN
HUIZE VAN DE CONSUMENT

Art. 17, § 1, KB 24 september
2006

OPHEFFING WETTELIJKE DEFINITIE TWEEDEHANDSE
GOEDEREN

Art. 22, KB 24 september 2006

OPHEFFING VERPLICHT ONTVANGSTBEWIJS BIJ BETALING
VAN HAND TOT HAND VAN STANDGELD OPENBARE MARKT

Art. 23, KB 24 september 2006

OPHEFFING VERPLICHT MINIMUM AANTAL LOSSE
STANDPLAATSEN EN DEFINITIE STANDWERKER

Art. 24, KB 24 september 2006

OPHEFFING BEGRIP STANDWERKER AAN WIE HET
GEBRUIKSRECHT WERD ONDERVERHUURD
ALS PERSOON DIE EEN STANDPLAATS KAN INNEMEN

Art. 26, § 1, KB 24 september
2006

DE TOEWIJZING VAN LOSSE STANDPLAATSEN OP EEN
OPENBARE MARKT

Art. 27, KB 24 september 2006
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GEEN VERPLICHTE BEKENDMAKING VACATURE
STANDPLAATS MET ABONNEMENT OP OPENBARE MARKT
WANNEER KANDIDAAT GEKEND IS

Art. 28, KB 24 september 2006

VOORWAARDEN AANVRAAG STANDPLAATSEN MET
ABONNEMENT OP OPENBARE MARKT

Art. 30, KB 24 september 2006

REGISTER KANDIDATUREN STANDPLAATSEN MET
ABONNEMENT
VOLGORDE KANDIDATUREN BIJ TOEWIJZEN
STANDPLAATSEN MET ABONNEMENT
GELDIGHEID KANDIDATUUR

Art. 31, KB 24 september 2006

DUUR VAN HET ABONNEMENT

Art. 32, KB 24 september 2006

REGISTER STANDPLAATSEN MET ABONNEMENT

Art. 34, KB 24 september 2006

OVERDRACHT STANDPLAATS MET ABONNEMENT

Art. 35, KB 24 september 2006

OPHEFFING RECHT TOT ONDERVERHUUR STANDPLAATS MET
ABONNEMENT DOOR STANDWERKER

Art. 36, KB 24 september 2006

STANDPLAATS MET ABONNEMENT VOOR
SEIZOENSGEBONDEN PRODUCTEN

Art. 37, KB 24 september 2006

OPHEFFING VERPLICHT ONTVANGSTBEWIJS BIJ BETALING
STANDGELD OPENBAAR DOMEIN VAN HAND TOT HAND

Art. 39, KB 24 september 2006

TOEWIJZING STANDPLAATSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN :
VOORAF IN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT BEPAALDE
STANDPLAATSEN

Art. 42, KB 24 september 2006

TOEWIJZING STANDPLAATSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN :
NIET VOORAF IN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT BEPAALDE
STANDPLAATSEN

Art. 43, KB 24 september 2006

© Agentschap Innoveren & Ondernemen

2

VOOR WETSWIJZIGING

NA WETSWIJZIGING

VERMINDERING MINIMUM OPZEGTERMIJN DEFINITIEF OPHEFFEN STANDPLAATS
OPENBARE MARKT
OUD
Art. 8, § 2, wet 25 juni 1993

NIEUW VLAAMS
Art. 8, § 2, wet 25 juni 1993
Oud art. 8, § 2, wordt vervangen door nieuw
art. 8, § 2.

“Dit reglement bepaalt:
…
-de termijn van de vooropzeg die moet gegeven
worden aan de houders van een standplaats
wanneer de manifestatie of een deel van de
standplaatsen definitief wordt opgeheven; deze
termijn mag niet korter zijn dan een jaar. In
geval van absolute noodzakelijkheid en in de
andere gevallen door de Koning vastgelegd, is
de termijn niet van toepassing. …”

“Dit reglement bepaalt:
…
- de termijn van de vooropzegging die moet
gegeven worden aan de houder van een
standplaats die wordt opgeheven. In geval van
een definitieve opheffing mag de termijn niet
korter zijn dan zes maanden, behalve in geval
van absolute noodzakelijkheid en in andere
gevallen die de Vlaamse Regering vastlegt. …”

Toelichting : minimumtermijn definitieve opzegging standplaats op openbare markt van 1 jaar
naar 6 maand.
OPHEFFING VERPLICHT ADVIES VAN MINISTER OP GEMEENTELIJK REGLEMENT
OUD

NIEUW VLAAMS

Art. 10, § 2, wet 25 juni 1993

Art. 10, § 2, wet 25 juni 1993

“§2. De gemeentelijke overheid maakt de
ontwerpen van reglementen van de organisatie
van ambulante en kermisactiviteiten op de
openbare markten en kermissen alsook op het
openbaar domein over aan de minister, vóór de
goedkeuring in de gemeenteraad. Hetzelfde
geldt voor alle wijzigingen aan het reglement
voor zover deze betrekking hebben op de
voorwaarden bedoeld in artikel 10, § 1.
De minister beschikt over een termijn van
vijftien dagen, vanaf de ontvangst van het
ontwerp, om zijn opmerkingen inzake de
overeenstemming van het reglement met de
huidige wet mee te delen. Bij ontstentenis van
een antwoord binnen deze termijn, wordt het
advies van de minister geacht zonder
opmerkingen te zijn.
De gemeente bezorgt het reglement over aan

Paragraaf 2 wordt opgeheven.

© Agentschap Innoveren & Ondernemen

3

de minister binnen een maand na de
goedkeuring ervan.”
Toelichting :
- opheffing van het verplicht advies van de minister op gemeentelijk reglement;
- opheffing van de overmaking van het goedgekeurd reglement aan de minister.

PARTICULIERE VERKOPEN
OUD
Art. 6, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 6, KB 24 september 2006
Nieuw art. 6 is oud art. 6 met de volgende
toevoeging

“…”

“…
De gemeente kan in haar gemeentelijk reglement
het occasionele karakter definiëren.
…
De gemeente kan individuele particuliere
verkopen onderwerpen aan een voorafgaande
toestemming.”

Toelichting :
- indien zij dit wenst kan de gemeente in het reglement het occasioneel karakter van de
particuliere verkopen vastleggen; alsook
- de individuele particuliere verkopen (bijv. garageverkopen) aan een voorafgaande
toestemming onderwerpen.

VOORWAARDEN VERKOPEN MET EEN NIET-COMMERCIEEL KARAKTER
OUD
Art. 7, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 7, KB 24 september 2006
Oud art. 7 wordt vervangen door nieuw art. 7

“§ 1. De verkoop, te koop aanbieding of
uitstalling met het oog op de verkoop van
producten of diensten met een nietcommercieel karakter is niet onderworpen aan
de bepalingen van de wet wanneer zij aan
volgende voorwaarden voldoet :
1° plaatsvindt met een menslievend, sociaal,
cultureel, educatief, sportief doel of wanneer zij
als doel de verdediging en promotie van de
natuur, de dierenwereld of de ambacht of
streekproducten heeft;
2° occasioneel blijft;
3° wanneer ze zich beperkt tot de grenzen van
een gemeente, zij voorafgaand toegelaten is
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“§ 1. Producten of diensten met een nietcommercieel karakter verkopen, te koop
aanbieden of uitstallen is niet onderworpen aan
de bepalingen van de wet als die activiteiten aan
al de volgende voorwaarden voldoen:
1° ze vinden plaats met een menslievend,
sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of
met als doel de verdediging en promotie van
de natuur, de dierenwereld, een ambacht of
streekproducten, of bij een humanitaire
catastrofe, een ramp of belangrijke schade;
2° ze blijven occasioneel;

4

door de burgemeester of zijn afgevaardigde;
4° wanneer zij de grenzen van een gemeente
overschrijdt, zij voorafgaand toegelaten is door
de Minister of de ambtenaar aan wie hij deze
bevoegdheid heeft gedelegeerd.
Voor de verenigingen en instellingen van
openbaar nut en andere instellingen erkend
door de Minister van Financiën, met toepassing
van artikel 104, 3°, a), b), en d) tot l), 4°, en
4°bis, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, wordt de aanvraag
tot machtiging vervangen door een verklaring
die moet ingediend worden bij de Overheid
bedoeld in het eerste lid, 3° of 4°, al naar
gelang, door de verantwoordelijke van de actie,
tenminste drie werkdagen vóór de aanvang
ervan.
Wanneer de verkoop betrekking heeft op
voedingswaren bedoeld in een reglementering
inzake volksgezondheid, moeten deze waren
bereid, bewaard, vervoerd en behandeld
worden overeenkomstig de bepalingen
vastgelegd door deze reglementering.
Tijdens de verkoop dient elke verkoper
herkenbaar te zijn door middel van een kenmerk
dat het mogelijk maakt om de operatie te
identificeren.
Na afloop van de activiteit moet de
verantwoordelijke aan de overheid die hem de
toelating heeft verleend, het bewijs van de
bestemming van de fondsen tot het realiseren
van het aangegeven doel, overhandigen. Deze
verplichting moet nageleefd zijn binnen de
dertig dagen volgend op het verstrijken van de
geldigheid van de toelating.
De verenigingen, de instellingen van openbaar
nut en de andere instellingen bedoeld in het
tweede lid zijn vrijgesteld van de verplichting
bedoeld in het vorig lid.
De jeugdverenigingen, erkend en gesubsidieerd
door de Overheden bevoegd voor
jeugdaangelegenheden, zijn vrijgesteld van de
verplichtingen bedoeld in het eerste lid, 3° en 4°,
in het tweede, in het vijfde, in het zesde lid en in
het derde paragraaf.
§ 2. De aanvraag van een toelating of de
verklaring dient, afhankelijk van de situatie, aan
de burgemeester of aan zijn afgevaardigde of
aan de Minister of aan de ambtenaar aan wie
hij deze bevoegdheid heeft gedelegeerd gericht
te zijn op een duurzame drager tegen
ontvangstbewijs. Zij bepaalt de
verantwoordelijke van de actie, het doel ervan,
de plaats of plaatsen alsook de periode of
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3° de betrokken burgemeester of zijn
afgevaardigde heeft vooraf toestemming
verleend;
4° voorafgaand toegelaten zijn door de
Minister of de personeelsleden aan wie hij
deze bevoegdheid heeft gedelegeerd als ze
de grenzen van de gemeente overschrijdt en
geen bijkomende toelating van de gemeente
vereist is.
De voorwaarde vermeld in het eerste lid, 3°, geldt
niet ingeval toepassing wordt gemaakt van het
eerste lid, 4°.
De gemeente kan in haar gemeentelijk reglement
het occasionele karakter, vermeld in het eerste
lid, 2°, definiëren.
Tijdens de verkoop, te-koop-aanbieding of
uitstalling met het oog op de verkoop van
producten of diensten als vermeld in het eerste
lid, is elke verkoper herkenbaar via een kenmerk
dat het mogelijk maakt om de operatie te
identificeren.
Op verzoek van de overheid die de toestemming
heeft verleend, overhandigt de verantwoordelijke,
binnen dertig dagen, het bewijs van de
bestemming van de fondsen om het aangegeven
doel te realiseren.
§2. De aanvraag van een toestemming als
vermeld in paragraaf 1, is, afhankelijk van de
situatie, aan de burgemeester(s) of aan zijn
afgevaardigde(n) of aan de Minister of aan de
personeelsleden aan wie hij die bevoegdheid
heeft gedelegeerd, gericht op een duurzame
drager tegen ontvangstbewijs. Ze bepaalt de
verantwoordelijke van de actie, het doel ervan, de
plaats of plaatsen, alsook de periode of periodes
van verkoop, de te koop aangeboden producten
of diensten en een schatting van de hoeveelheid.
De toestemming, vermeld in paragraaf 1, eerste
lid, 3° of 4°, is beperkt tot één jaar. Ze is
hernieuwbaar. Ze bevat de vermeldingen uit de
aanvraag.
§3. De toestemming, vermeld in paragraaf 1,
eerste lid, 3° of 4°, kan geweigerd worden en de
actie kan verboden worden als de doelstelling niet
overeenstemt met de doelstellingen, vermeld in
paragraaf 1, eerste lid, 1°, of als de voorgestelde
verkopen een risico vormen voor de openbare
orde, veiligheid, gezondheid of rust.
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periodes van verkoop, de te koop aangeboden
producten of diensten en een schatting van hun
hoeveelheid.
De toelating is beperkt tot één jaar. Zij is
hernieuwbaar. Zij bevat de vermeldingen
overgenomen van de aanvraag. De verklaring
kan meerdere acties beogen; deze mogen een
periode van één jaar niet overschrijden. Zij is
eveneens hernieuwbaar.
De Minister of de ambtenaar aan wie hij deze
bevoegdheid heeft gedelegeerd informeert de
burgemeester over de toelatingen en
verklaringen betreffende zijn bevoegdheid en
omgekeerd informeert deze laatste of zijn
afgevaardigde de Minister over alle toelatingen
die hij verleent en verklaringen die hij ontvangt.
Deze kennisgevingen gebeuren voor de
realisatie van de actie.
§ 3. In geval van humanitaire catastrofe, ramp
of belangrijke schade kan de Minister bij
algemene toelating, geldig voor een
vastgestelde periode, elke verkoopsmanifestatie
gericht op het verlenen van hulp aan de
slachtoffers van deze gebeurtenissen dekken.
Binnen dit kader zijn de verantwoordelijken van
deze manifestaties gehouden, afhankelijk van
de situatie, ofwel de burgemeester of zijn
afgevaardigde of de Minister of de ambtenaar
aan wie hij deze bevoegdheid heeft gedelegeerd
van de werkwijze van de manifestatie
onverwijld op de hoogte te brengen, zoals
voorzien in het eerste lid. Deze algemene
toelating verleent geen vrijstelling inzake de
naleving van de andere bepalingen van dit
artikel.
§ 4. De toelating kan geweigerd worden en de
actie kan verboden worden indien hun
doelstelling niet overeenstemt met de
doelstellingen opgesomd in § 1, eerste lid, of
indien de voorgestelde verkopen een risico
vormen voor de openbare orde, veiligheid,
gezondheid of rust.
Indien de overheid bevoegd voor de aflevering
van de toelating of voor de ontvangst van de
verklaring argwaan heeft betreffende de reële
doelstellingen van de actie of betreffende de
moraliteit van de verantwoordelijke(n), kan zij
een voorafgaand onderzoek laten uitvoeren
door de diensten bedoeld in artikel 11, § 1, van
de wet en 45 van het besluit. Zij kan ook van een
of meerdere verantwoordelijken eisen een
bewijs van goed gedrag en zeden voor te
leggen.
De toelating kan geweigerd worden en de actie
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Als de overheid die ervoor bevoegd is de
toestemming te verlenen, argwaan heeft over de
reële doelstellingen van de actie of over de
moraliteit van de verantwoordelijke(n), kan ze
een voorafgaand onderzoek laten uitvoeren door
de personen, vermeld in artikel 11, §1, van de
wet, en artikel 45 van dit besluit. Ze kan ook van
een of meer verantwoordelijken eisen dat ze een
uittreksel uit het strafregister voorleggen.
De toestemming, vermeld in paragraaf 1, eerste
lid, 3° of 4°, kan ingetrokken worden of de actie
kan verboden worden, tijdens de manifestatie,
door de bevoegde overheid als vastgesteld wordt
dat de voorwaarden van de toestemming of van
de verklaring of de voorschriften, vermeld in dit
artikel, niet worden nageleefd.
Iedere nieuwe actie kan verboden worden voor
een natuurlijke of rechtspersoon of een vereniging
die de bepalingen van dit artikel niet naleeft,
gedurende een periode van één jaar vanaf de
vaststelling van de niet-naleving. In geval van
recidive kan de duur van de voormelde periode op
drie jaar worden gebracht.
De weigering, het verbod of de intrekking wordt
betekend met een aangetekende brief tegen
ontvangstbewijs of op een duurzame drager
tegen ontvangstbewijs.”
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kan verboden worden, indien de voorgestelde
verkopen geacht worden ernstige schade toe te
brengen aan de handel.
De toelating kan ingetrokken worden of de
actie verboden worden, tijdens de manifestatie,
door de bevoegde overheid als vastgesteld
wordt dat de voorwaarden van de toelating of
van de verklaring of de voorschriften vermeld in
dit artikel niet worden nageleefd.
Iedere nieuwe actie kan verboden worden voor
een natuurlijke of rechtspersoon of de
vereniging, die de bepalingen van dit artikel niet
naleeft, gedurende een periode van één jaar, te
rekenen vanaf de vaststelling van de nietnaleving. In geval van recidive kan de duur van
de voornoemde periode op drie jaar worden
gebracht.
De weigering, het verbod of de intrekking
wordt betekend hetzij bij ter post aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs, hetzij op een
duurzame drager tegen ontvangstbewijs.”
Toelichting :
- uitbreiding doelen met een humanitaire catastrofe, een ramp of belangrijke schade;
- geen aparte regeling in geval van humanitaire catastrofe, een ramp of belangrijke schade;
- toestemming van het Agentschap Innoveren en Ondernemen enkel wanneer de actie de
grenzen van de gemeente overschrijdt en geen bijkomende toelating van de gemeente is
vereist;
- opheffing van de aangifte van een verklaring voor de verenigingen en instellingen van
openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën;
- opheffing van de vrijstelling van toestemming voor erkende jeugdbewegingen;
- de gemeente kan via het reglement het occasioneel karakter van de verkopen met een
niet-commercieel karakter vastleggen;
- het bewijs van de bestemming van de fondsen gebeurt enkel nog op verzoek van de
gemeente of het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

UITBREIDING VERPLICHTE DOCUMENTEN BIJ MACHTIGING AMBULANTE ACTIVITEITEN
OUD
Art. 15, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 15, KB 24 september 2006
Oud art. 15 wordt vervangen door nieuw art.
15

“De machtiging is slechts geldig wanneer zij van
het identiteitsbewijs vergezeld is. Zij moet
voorgelegd worden op elk verzoek van de
personen bedoeld in artikel 11, § 1, van de wet
en 44 en 45 van het besluit.”
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“De machtiging is alleen geldig als de volgende
documenten erbij gevoegd zijn:
1° het identiteitsbewijs van haar houder of,
voor de niet-ingezeten en de buitenlandse
onderdanen, een identiteitsbewijs dat dat
vervangt;
2° een bewijs waaruit blijkt dat de uitoefening
van de ambulante activiteiten in kwestie
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behoorlijk gedekt wordt door
verzekeringspolissen voor burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
3° het bewijs dat bij de uitoefening van een
ambulante activiteit waarbij voeding wordt
verkocht, voldaan wordt aan de
reglementaire voorwaarden voor de
volksgezondheid.
De machtiging en de documenten, vermeld in het
eerste lid, 1° tot en met 3°, worden voorgelegd op
elk verzoek van de personen, vermeld in artikel
11, § 1, van de wet, en artikel 44 en 45 van dit
besluit.
De gemeente of de concessionaris zal de
machtiging en de documenten, vermeld in het
eerste lid, 1° tot en met 3°, bij de toekenning van
een standplaats en nadien periodiek en
steekproefsgewijs controleren.”
Toelichting :
- uitbreiding van de verplichte documenten met verzekeringspolissen burgerlijke
aansprakelijkheid en brandrisico’s en toelating FAVV voor zover nodig;
- de gemeente of de concessionaris controleert de machtiging en de documenten bij toekenning
van een standplaats en nadien periodiek en steekproefsgewijs.

UITTREKSSEL STRAFREGISTER OF AKKOORD VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ AMBULANTE
ACTIVITEIT TEN HUIZE VAN DE CONSUMENT
OUD
Art. 17, § 1, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 17, § 1 KB 24 september 2006
Paragraaf 1 in art. 17 wordt gewijzigd in :

“§ 1. De aanvraag tot verkrijging van een
machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten, wijziging van de gegevens die erop
vermeld zijn en vervanging ervan, wordt door
middel van het formulier weergegeven in Bijlage
II van dit besluit, ingediend bij van één van de
ondernemingsloketten ingesteld door de wet
van 16 januari 2003 tot oprichting van een
Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
modernisering van het handelsregister, tot
oprichting van erkende ondernemingsloketten
en houdende diverse bepalingen. Ze wordt
vergezeld van een bewijs van goed gedrag en
zeden van de persoon voor wie de machtiging
is gevraagd of van het akkoord van het
Openbaar Ministerie betreffende de
uitoefening van de geplande ambulante
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“§ 1. De aanvraag tot verkrijging van een
machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten, wijziging van de gegevens die erop
vermeld zijn en vervanging ervan, wordt door
middel van het formulier weergegeven in Bijlage
II van dit besluit, ingediend bij van één van de
ondernemingsloketten ingesteld door de wet
van 16 januari 2003 tot oprichting van een
Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
modernisering van het handelsregister, tot
oprichting van erkende ondernemingsloketten
en houdende diverse bepalingen. Voor de
persoon die de ambulante activiteit ten huize de
consument zal uitoefenen, wordt bij de
aanvraag van een machtiging een uittreksel uit
het strafregister gevoegd of het akkoord van het
Openbaar Ministerie over de uitoefening van de
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activiteit door de betrokkene.
Na nazicht van de voorwaarden tot het
uitoefenen van de gevraagde ambulante
activiteit, levert het ondernemingsloket de
machtiging of een document, dat de motivering
in feite en in rechte bevat van de weigering tot
toekenning van de machtiging, af.”

geplande ambulante activiteit door de
betrokkene.
Na nazicht van de voorwaarden tot het
uitoefenen van de gevraagde ambulante
activiteit, levert het ondernemingsloket de
machtiging of een document, dat de motivering
in feite en in rechte bevat van de weigering tot
toekenning van de machtiging, af.”

Toelichting : een bewijs van goed gedrag en zeden bij een aanvraag voor een machtiging ambulante
activiteiten ten huize van de consument wordt vervangen door een uittreksel uit het strafregister.

OPHEFFING WETTELIJKE DEFINITIE TWEEDEHANDSE GOEDEREN
OUD

NIEUW VLAAMS

Art. 22, KB 24 september 2006

Art. 22, KB 24 september 2006

“Voor de toepassing van de wet wordt met "
tweedehandse goederen " bedoeld : goederen
die niet nieuw zijn, namelijk tweedehandse
voorwerpen, gesleten door het gebruik of
verbleekt.”

Art. 22 wordt opgeheven

Toelichting :
- de wettelijke definitie van tweedehandse goederen wordt opgeheven;
- de gemeente kan via het reglement zelf het begrip tweedehandse goederen vastleggen.

OPHEFFING VERPLICHT ONTVANGSTBEWIJS BIJ BETALING VAN HAND TOT HAND VAN
STANDGELD OPENBARE MARKT
OUD
Art. 23, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 23, KB 24 september 2006
Tweede lid art. 23 wordt opgeheven

“…
Wanneer de bijdrage voor het gebruiksrecht van
een standplaats van hand tot hand wordt
betaald, moet er verplicht en onmiddellijk een
ontvangstbewijs worden afgegeven die het
geïnde bedrag vermeldt.”
Toelichting : het verplicht ontvangstbewijs bij betaling van hand tot hand van het standgeld op
een openbare markt wordt opgeheven.
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OPHEFFING VERPLICHT MINIMUM AANTAL LOSSE STANDPLAATSEN EN
DEFINITIE STANDWERKER
OUD
Art. 24, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 24, KB 24 september 2006
Art. 24 wordt opgeheven

“§ 1. Het aantal standplaatsen toegekend van
dag tot dag mag niet lager zijn dan 5 % van het
totale aantal standplaatsen van de markt.
Bij de standplaatsen die per abonnement
worden toegewezen, wordt voorrang gegeven
aan de standwerkers tot 5 % van het totaal
aantal standplaatsen op de markt.
Wordt als standwerker beschouwd, de persoon
van wie de activiteit uitsluitend bestaat in 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.
§ 2. Wanneer het cijfer dat resulteert na
toepassing van de percentageregeling een
decimaal getal is, wordt dit opgetrokken tot het
hoger volgende geheel getal.”
Toelichting :
- de gemeente bepaalt zelf het aantal losse standplaatsen op de openbare markt.
- de wettelijke voorrang voor standwerkers bij het toewijzen van abonnementen op een
openbare markt wordt opgeheven;
- de gemeente bepaalt zelf of ze voor standwerkers een aparte regeling wenst te voorzien
in het reglement.

OPHEFFING BEGRIP STANDWERKER AAN WIE HET GEBRUIKSRECHT WERD ONDERVERHUURD
ALS PERSOON DIE EEN STANDPLAATS KAN INNEMEN
OUD
Art. 26, § 1, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 26, § 1, KB 24 september 2006
§ 1, 5° in art. 26 wordt opgeheven

“§ 1. De standplaatsen toegewezen aan de
personen bedoeld in artikel 25, eerste lid,
kunnen ingenomen worden :
…
5° door de standwerker, houder van een "
machtiging als werkgever " aan wie het tijdelijk
gebruiksrecht van de standplaats werd
onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen
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van artikel 35 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;
…”

DE TOEWIJZING VAN LOSSE STANDPLAATSEN OP EEN OPENBARE MARKT
OUD
Art. 27, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 27, KB 24 september 2006
Oud art. 27 wordt vervangen door nieuw art.
27

“De losse standplaatsen worden toegewezen, in
voorkomend geval per specialisatie, hetzij bij
chronologische volgorde van aankomst op de
markt, hetzij bij loting.
Wanneer de volgorde van aankomst op de
markt tussen twee of meerdere kandidaten niet
kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning
van de standplaats bij loting.”

“§ 1. De losse standplaatsen kunnen worden
toegewezen, in voorkomend geval per
specialisatie, hetzij bij chronologische volgorde
van aankomst op de markt, hetzij bij loting.
Wanneer de volgorde van aankomst op de
markt tussen twee of meerdere kandidaten niet
kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning
van de standplaats bij loting.
§ 2. De gemeente kan met voorafgaande
inschrijvingen op de losse standplaatsen werken.
Voor de voorafgaande inschrijving en de
toewijzing houdt ze een openbaar register bij.
Kandidaturen kunnen ingediend worden conform
artikel 30.
Tenzij het gemeentereglement in een afwijkende
regeling voorziet, worden de aanvragen van losse
standplaatsen volgens de chronologische
volgorde van hun indiening toegewezen en, in
voorkomend geval, op basis van de gevraagde
plaats en specialisatie. Als twee of meer
aanvragen gelijktijdig ingediend worden, wordt
de volgorde van toewijzing bij loting bepaald. De
gemeente of de concessionaris maakt de
toewijzing van de standplaats bekend aan de
aanvrager met een aangetekende brief tegen
ontvangstbewijs, door overhandiging van een
brief tegen ontvangstbewijs of op een duurzame
drager tegen ontvangstbewijs.
In het gemeentereglement kunnen bijkomende
modaliteiten worden vastgelegd.”

Toelichting :
- de gemeente kan werken met voorafgaande inschrijvingen bij het toewijzen van losse
standplaatsen;
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-

-

de gemeente kan via het reglement zelf de toewijzingsmodaliteiten bepalen voor de
losse standplaatsen die ze op basis van voorafgaande inschrijvingen toewijst. Als de
gemeente geen eigen regeling uitwerkt dan zijn de modaliteiten uit art. 27, §2, van het
KB van kracht;
de gemeente bepaalt zelf via het reglement of ze losse standplaatsen toewijst op de dag
zelf van de markt. In dit geval zijn bij de toewijzing de modaliteiten uit art. 27, §1, van
het KB) van kracht.

GEEN VERPLICHTE BEKENDMAKING VACATURE STANDPLAATS MET ABONNEMENT OP
OPENBARE MARKT WANNEER KANDIDAAT GEKEND IS
OUD
Art. 28, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 28, KB 24 september 2006
Oud art. 28 wordt vervangen door nieuw art.
28

“Wanneer een standplaats die per abonnement
toegewezen wordt, vrijkomt, maakt de
gemeente of de concessionaris de vacature
bekend door publicatie van een kennisgeving.
De modaliteiten inzake openbaarheid worden
vastgelegd in het gemeentereglement.”

“Wanneer een standplaats die per abonnement
toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de gemeente
na of er een geschikte kandidaat is in het
register, vermeld in artikel 31. Als het register
geen geschikte kandidaat bevat, maakt de
gemeente of de concessionaris de vacature
bekend door publicatie van een kennisgeving.
De modaliteiten inzake openbaarheid worden
vastgelegd in het gemeentereglement.”

Toelichting : de bekendmaking van een vrijgekomen standplaats met abonnement op een
openbare markt is enkel nog nodig als er geen geschikte kandidaat is in het register.

VOORWAARDEN AANVRAAG STANDPLAATSEN MET ABONNEMENT OP OPENBARE MARKT
OUD
Art. 30, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 30, KB 24 september 2006
Oud art. 30 wordt vervangen door nieuw art.
30

“§ 1. De kandidaturen kunnen ingediend
worden na een melding van vacature of op elk
ander tijdstip.
Zij worden hetzij bij brief neergelegd tegen
ontvangstmelding hetzij bij ter post
aangetekend schrijven tevens met
ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager
tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente
of de concessionaris.
§ 2. Om geldig te zijn moeten de kandidaturen
ingediend worden volgens de voorschriften
bedoeld in § 1, tweede lid, en in voorkomend
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“De gemeente bepaalt in haar gemeentelijk
reglement de modaliteiten voor de indiening van
kandidaturen voor een standplaats. Ze hanteert
een transparant systeem met duidelijke
registratie van het tijdstip van de indiening van de
kandidatuur.”
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geval binnen de termijn voorzien in de
kennisgeving van de vacature en de gegevens
en documenten bevatten die door deze
kennisgeving of gemeentereglement vereist
worden.”
Toelichting :
- de gemeente bepaalt zelf in het reglement de modaliteiten voor de indiening van de
kandidatuur;
- de gemeente heeft als enige verplichting het hanteren van een transparant systeem
(register) met duidelijke registratie van het tijdstip van de indiening van de kandidatuur.

REGISTER KANDIDATUREN STANDPLAATSEN MET ABONNEMENT
VOLGORDE KANDIDATUREN BIJ TOEWIJZEN STANDPLAATSEN MET ABONNEMENT
GELDIGHEID KANDIDATUUR
OUD
Art. 31, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 31, KB 24 september 2006
Nieuw art. 31 is oud art. 31 met de volgende
toevoeging :

“§ 1. Met het oog op de toewijzing van
standplaatsen per abonnement houdt de
gemeente of de concessionaris een register bij.
Alle kandidaturen, worden naargelang hun
ontvangst, hierin bijgehouden. Zij zijn er
geklasseerd, eerst volgens categorie bepaald in
artikel 29 en dan, in voorkomend geval, volgens
de gevraagde standplaats en specialisatie, en
tenslotte volgens datum. De datum is,
naargelang het geval, deze van de
overhandiging van de kandidatuur aan de
gemeente of aan de concessionaris of deze van
de indiening bij de post of nog deze van
ontvangst op een duurzame drager.
Wanneer twee of meerdere aanvragen
behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd
ingediend worden, wordt als volgt voorrang
gegeven :
1° voorrang wordt gegeven voor de categorieën
bedoeld in artikel 29, eerste lid, 1°, 2° en 3°, aan
de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de
markten van de gemeente heeft; wanneer de
anciënniteiten niet kunnen vergeleken worden,
wordt de voorrang bepaald bij loting;
2° voor de externe kandidaten wordt de
voorrang bepaald bij loting;
Bij ontvangst van de kandidatuur volgt de
onmiddellijke afgifte van een ontvangstbewijs
door de gemeente of de concessionaris aan de
kandidaat met vermelding van de datum van de
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“…
§ 4. Met uitzondering van de verplichting om een
register bij te houden, vermeld in paragraaf 1, is
dit artikel alleen van toepassing als het
gemeentelijk reglement niet in een afwijkende
regeling voorziet.”
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volgorde van zijn kandidatuur en hem
informeert over zijn recht om het register van de
kandidaturen te raadplegen. De afgifte verloopt
hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs, hetzij bij overhandiging tegen
ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager
tegen ontvangstbewijs.
§ 2. De kandidaturen blijven geldig zolang ze
niet werden nagekomen of ingetrokken door
hun auteur.
Om het register te actualiseren, kan de
gemeente of de concessionaris de kandidaat op
gezette tijden vragen om zijn kandidatuur te
bevestigen. Het gemeentereglement omschrijft
de modaliteiten van deze actualisering.
§ 3. Het register kan geraadpleegd worden
overeenkomstig de wettelijke bepalingen
betreffende de openbaarheid van bestuur in de
provincies en gemeenten.”
Toelichting :
- wettelijke verplichting om een register met kandidaturen bij te houden;
- via het reglement bepaalt de gemeente zelf de volgorde bij de toewijzing van de
standplaatsen met abonnement;
- wanneer de gemeente zelf niets bepaalt dan zijn de modaliteiten uit de artikels 29 en 31
van het KB van kracht;
- de gemeente bepaalt zelf in het reglement de geldigheidsduur van de aanvragen of de
gemeente volgt de wettelijke bepalingen van art. 31, § 2, van het KB, waardoor de
kandidaturen geldig blijven zolang ze niet werden nagekomen of werden ingetrokken
door hun aanvrager.

DUUR VAN HET ABONNEMENT
OUD
Art. 32, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 32, KB 24 september 2006
Nieuw art. 32 is oud art. 32 met de volgende
toevoeging :

“De duur van de abonnementen wordt
vastgelegd in het gemeentelijk reglement. Na
verloop ervan worden zij stilzwijgend verlengd.
De houder van een abonnement die voor eigen
rekening een ambulante activiteit uitoefent of
de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur
van een rechtspersoon door wie het
abonnement werd toegewezen kan het
abonnement opschorten voor een voorziene
periode van tenminste een maand, wanneer hij
ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen, hetzij
door ziekte of ongeval, op grond van een
medisch attest, hetzij in geval van overmacht op
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“…
Met uitzondering van het eerste lid is dit artikel
alleen van toepassing als het gemeentelijk
reglement niet in een afwijkende regeling
voorziet.”
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een verantwoorde wijze aangetoond. De
opschorting gaat in de dag waarop de
gemeente of de concessionaris op de hoogte
gebracht worden van de ongeschiktheid en
houdt op ten laatste vijf dagen na de melding
van het hernemen van de activiteiten. De
houder van het abonnement kan eveneens een
opschorting ervan krijgen in de gevallen of
volgens de wijze vermeld in het gemeentelijk
reglement.
De opschorting van het abonnement impliceert
de opschorting van de wederzijdse
verplichtingen die uit het contract voortkomen.
De persoon bedoeld in het tweede lid kan bij de
vervaldag van het abonnement hiervan afstand
doen mits een opzegtermijn van tenminste 30
dagen. Hij kan er ook afstand van doen mits
eenzelfde opzegtermijn bij stopzetting, naar
gelang het geval, van de ambulante activiteiten
als natuurlijke persoon of als rechtspersoon
voor wiens rekening hij de activiteit uitoefent.
Hij kan ook, zonder vooropzeg, van het
abonnement afstand doen, indien hij definitief
ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen,
hetzij in geval van ziekte of ongeval op grond
van een medisch attest, hetzij in geval van
overmacht op een verantwoorde wijze
aangetoond. Tenslotte kan hij van het
abonnement afstand doen in de gevallen en
volgens de wijze bepaald in het gemeentelijk
reglement.
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 het abonnement worden
betekend hetzij bij een ter post aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs, hetzij bij
overhandiging tegen ontvangstbewijs, hetzij op
duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
De gemeente of de concessionaris kan het
abonnement schorsen of intrekken in de
gevallen voorzien in het reglement. Deze
beslissing wordt aan de houder van het
abonnement betekend bij een ter post
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of
op een duurzame drager tegen
ontvangstbewijs.”
Toelichting :
- de gemeente kan zelf in het reglement bepalen wanneer een handelaar zijn abonnement
kan opschorten en preciseert de voorwaarden;
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-

-

-

als de gemeente niets anders in het reglement bepaalt dan is opschorting een recht voor
de abonnementhouder en moet de gemeente of de concessionaris, op verzoek van de
houder, het abonnement opschorten in de gevallen voorzien in het art. 32 van het KB;
de gemeente bepaalt zelf in het reglement wanneer een handelaar zijn abonnement kan
stoppen en preciseert de voorwaarden;
als de gemeente niets anders in het reglement bepaalt dan is de stopzetting een recht
voor de abonnementhouder en moet de gemeente of de concessionaris, op verzoek van
de houder, het abonnement stoppen in de gevallen voorzien in het art. 32 van het KB;
de gemeente kan in haar reglement de voorwaarden bepalen volgens de welke zij het
abonnement kan schorsen of intrekken wat een performant middel tot handhaving kan
zijn.

REGISTER STANDPLAATSEN MET ABONNEMENT
OUD

NIEUW VLAAMS

Art. 34, KB 24 september 2006

Art. 34, KB 24 september 2006

“De gemeente of de concessionaris houdt een
plan of een register bij waarin voor elke
standplaats toegewezen per abonnement
minstens 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, behalve indien
deze op een uniforme wijze vastgelegd is;
- desgevallend, de naam en het adres van de
overlater en de datum van de overdracht.
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.
Het plan of het register en, desgevallend het
bijhorend bestand, kunnen geraadpleegd
worden overeenkomstig de wettelijke

In het nieuw art. 34 wordt geschrapt :
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“- in voorkomend geval, de hoedanigheid van
standwerker”
In het nieuw art. 34 wordt toegevoegd :
“Het eerste en het tweede lid zijn alleen van
toepassing als het gemeentelijk reglement niet in
een afwijkende regeling voorziet.”
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bepalingen betreffende de openbaarheid van
bestuur in de provincies en gemeenten.”
Toelichting :
- de gemeente kan zelf in het reglement bepalen welke gegevens zij of de concessionaris
registreert voor de standplaatsen toegewezen met abonnement;
- werkt de gemeente geen eigen regeling uit dan vermeldt de registratie van de
standplaats met abonnement minsten de gegevens bepaald in art. 34 van het KB.

OVERDRACHT STANDPLAATS MET ABONNEMENT
OUD
Art. 35, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 35, KB 24 september 2006
Oud art. 35 wordt vervangen door nieuw art.
35

“§ 1. De overdracht van standplaatsen 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;
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 behalve indien
de gemeente een wijziging van specialisatie
toestaat.
De inname van de overgedragen
standplaats(en) door de overnemer is pas
toegelaten wanneer de gemeente of de
concessionaris heeft vastgesteld dat :
1° de overlater is overgegaan tot schrapping
van zijn ambulante activiteit in de
Kruispuntbank van Ondernemingen of zijn
rechthebbenden deze formaliteit hebben
vervuld;
2° de overnemer beschikt over een machtiging
tot het uitoefenen van ambulante activiteiten
om dezelfde specialisatie(s) als de overlater of
deze toegelaten door de gemeente uit te
oefenen;
3° wanneer het gemeentelijk reglement het
aantal standplaatsen per onderneming beperkt,
de onderneming van de overnemer dit aantal
niet overschrijdt.
§ 2. In afwijking op § 1, wordt de overdracht
van standplaatsen toegelaten tussen
echtgenoten bij hun feitelijke scheiding, hun
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“De overdracht van standplaatsen met
abonnement is toegelaten als de overnemer
houder is van een machtiging tot het uitoefenen
van ambulante activiteiten als werkgever en de
specialisatie van de overlater voortzetten op de
overgedragen standplaats, behalve als de
gemeente een wijziging van specialisatie
toestaat.
Binnen het eerste jaar na de overdracht kan een
standplaats niet opnieuw worden overgedragen,
behalve na de expliciete goedkeuring van de
gemeente.
De inname van de overgedragen standplaatsen
door de overnemer is pas toegelaten als de
gemeente of de concessionaris heeft vastgesteld
dat:
1° de overnemer beschikt over een machtiging
tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten om dezelfde specialisaties als de
overlater of de specialisaties die toegelaten
zijn door de gemeente, uit te oefenen;
2° als het gemeentelijk reglement het aantal
standplaatsen per onderneming beperkt, de
onderneming van de overnemer dat aantal niet
overschrijdt.”

17

scheiding van tafel en bed en van goederen of
bij hun echtscheiding en tussen wettelijke
samenwonenden bij hun stopzetting van de
wettelijke samenwoning, indien de overnemer
houder is van een machtiging tot het uitoefenen
van ambulante activiteiten als werkgever en de
specialisatie van de overlater voortzet op elke
overgedragen standplaats behalve indien de
gemeente een wijziging van specialisatie
toestaat.
De inname van de overgedragen
standplaats(en) door de overnemer is pas
toegelaten :
1° wanneer de overlater of de overnemer aan
de gemeente een document voorlegt als bewijs
van hun feitelijke scheiding, hun scheiding van
tafel en bed en van goederen, hun echtscheiding
of hun stopzetting van de wettelijke
samenwoning;
2° wanneer de gemeente of de concessionaris
heeft vastgesteld dat de overnemer beschikt
over een machtiging tot het uitoefenen van
ambulante activiteiten in de specialisatie(s) van
de overlater of in deze die de gemeente
toestaat;
3° wanneer het gemeentelijk reglement het
aantal standplaatsen per onderneming beperkt,
de gemeente of de concessionaris onderzocht
heeft of de onderneming van de overnemer dit
aantal niet overschrijdt.”
Toelichting :
- de overlater dient zijn ambulante activiteiten niet meer stop te zetten;
- de overnemer is houder van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever;
- de overnemer zet de specialisatie van de overlater verder behalve als de gemeente een
wijziging van specialisatie toestaat;
- de overnemer kan binnen het eerste jaar na de overdracht de standplaats niet opnieuw
overdragen behalve na de expliciete goedkeuring van de gemeente.

OPHEFFING RECHT TOT ONDERVERHUUR STANDPLAATS MET ABONNEMENT DOOR
STANDWERKER
OUD

NIEUW VLAAMS

Art. 36, KB 24 september 2006

Art. 36, KB 24 september 2006

“De standwerkers, zoals omschreven in artikel
24, § 1, derde lid, die een abonnement voor een
standplaats verkregen hebben, kunnen hun
tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats
onderverhuren aan andere standwerkers. Deze
onderverhuring kan rechtstreeks of langs een
vereniging die voor alle standwerkers zonder

Art. 36 wordt opgeheven
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discriminatie openstaat om, gebeuren.
Al naargelang, deelt de standwerker of de
vereniging aan de betrokken gemeenten of
concessionarissen 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 abonnementprijs voor
de duur van de onderverhuring.”
Toelichting : het wettelijk recht van een standwerker om een standplaats met abonnement
onder te verhuren werd opgeheven.
STANDPLAATS MET ABONNEMENT VOOR SEIZOENSGEBONDEN PRODUCTEN
OUD
Art. 37, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 37, KB 24 september 2006
Nieuw art. 37 is oud art. 37 met de volgende
toevoeging :

“De abonnementen die toegekend werden voor
de uitoefening van een seizoensgebonden
ambulante activiteit, worden geschorst
gedurende de periode van non-activiteit.
Het contract aangaande het abonnement of het
reglement bepaalt deze periodes en regelt de
modaliteiten inzake inname van de standplaats
tengevolge van de periode van non-activiteit.
Wordt als seizoensgebonden ambulante
activiteit beschouwd de activiteit die betrekking
heeft op producten of diensten die wegens hun
aard of traditie slechts gedurende een periode
van het jaar verkocht worden.”

“…
Dit artikel is alleen van toepassing als het
gemeentelijk reglement niet in een afwijkende
regeling voorziet.”

Toelichting : de gemeente kan zelf via het reglement een eigen regeling uitwerken voor
seizoensgebonden activiteiten.

OPHEFFING VERPLICHT ONTVANGSTBEWIJS BIJ BETALING STANDGELD OPENBAAR DOMEIN VAN
HAND TOT HAND
OUD
Art. 39, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 39, KB 24 september 2006
Art. 39 wordt opgeheven

“Wanneer de bijdrage voor het gebruiksrecht
van een standplaats van hand tot hand wordt
betaald, moet er verplicht en onmiddellijk een
ontvangstbewijs worden afgegeven dat het
geïnde bedrag vermeldt.”
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Toelichting : het verplicht ontvangstbewijs bij betaling van het standgeld van hand tot hand
wordt opgeheven.

TOEWIJZING STANDPLAATSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN :
VOORAF IN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT BEPAALDE STANDPLAATSEN
OUD
Art. 42, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 42, KB 24 september 2006
Nieuw art. 42 is oud art. 42 met de volgende
toevoeging :

“§ 1. Indien, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 9, § 2, van de wet, het reglement de
plaatsen bepaalt die het voorwerp kunnen zijn
van een ambulante activiteit, wijst de gemeente
of de concessionaris de standplaatsen toe die
zich op deze plaatsen situeren, overeenkomstig
de bepalingen in §§ 2 en 3.
§ 2. De losse standplaatsen worden
toegewezen volgens chronologische volgorde
van aanvragen en, desgevallend, in functie van
de gevraagde plaats en specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor
standplaats(en) gelijktijdig ingediend worden,
wordt de volgorde van toewijzing bij loting
bepaald.
De persoon aan wie een standplaats
toegewezen is, ontvangt van de gemeente of
van de concessionaris een document dat zijn
identiteit, de aard van de producten of diensten
die hij gemachtigd is te verkopen, de plaats, de
datum en de duur van de verkoop vermeldt.
§ 3. De standplaatsen per abonnement worden
toegekend overeenkomstig de bepalingen van
de artikelen 28 tot 37.
Voor de toepassing van het eerste lid, worden
in artikel 29, eerste lid, 3°, de woorden " op één
van de markten van de gemeente innamen of
aan wie de gemeente een vooropzeg heeft
gegeven voorzien in artikel 8, § 2, van de wet "
vervangen door de woorden " op het openbaar
domein " en in artikel 31, § 1, tweede lid, 1°, de
woorden " op de markten van de gemeente "
vervangen door de woorden " op het openbaar
domein van de gemeente ".”

“…
§ 4. Dit artikel is alleen van toepassing als het
gemeentelijk reglement niet in een afwijkende
regeling voorziet.”

Toelichting :
- de gemeente kan zelf in het reglement bepalen hoe de plaatsen op het openbaar domein,
die ze vooraf heeft vastgelegd, worden toegewezen;
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-

heeft de gemeente geen nood aan een eigen regeling dan kan ze gebruik maken van de
procedure voorzien in art. 42 van het KB.
TOEWIJZING STANDPLAATSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN :
NIET VOORAF IN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT BEPAALDE STANDPLAATSEN
OUD

Art. 43, KB 24 september 2006

NIEUW VLAAMS
Art. 43, KB 24 september 2006
In het nieuw art. 43 wordt geschrapt :

“§ 1. Indien het reglement niet de plaatsen
bepaalt, die het voorwerp kunnen uitmaken van
een ambulante activiteit, wijst de gemeente of
de concessionaris de standplaatsen toe
overeenkomstig de bepalingen van de §§ 2 en 3.
§ 2. De aanvragen van losse standplaatsen
worden volgens de chronologische volgorde van
hun indiening toegewezen en desgevallend in
functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen
gelijktijdig ingediend worden, wordt de volgorde
van toewijzing bij loting bepaald.
De beslissing van de gemeente of de
concessionaris om een standplaats al dan niet
toe te wijzen, wordt onmiddellijk aan de
aanvrager meegedeeld. Indien ze positief is,
vermeldt ze de aard van de producten of de
diensten die hij gemachtigd is te verkopen, de
plaats, de datum en de duur van de verkoop.
Indien ze negatief is, duidt ze het motief van de
afwijzing van de aanvraag aan.
§ 3. De standplaatsen toegewezen per
abonnement zijn dit overeenkomstig de
bepalingen van de artikelen 29 tot 37, met
uitzondering van artikel 30, § 1, eerste lid.
Voor de toepassing van dit artikel worden de
volgende wijzigingen aangebracht :
1° in artikel 29, eerste lid, 3°, worden de
woorden " op één van de markten van de
gemeente innamen of aan wie de gemeente een
vooropzeg heeft gegeven voorzien in artikel 8, §
2, van de wet " vervangen door de woorden " op
het openbaar domein ";
2° in artikel 31, § 1, tweede lid, 1°, worden de
woorden " op de markten van de gemeente "
vervangen door de woorden " op het openbaar
domein van de gemeente ";
3° in artikel 33 worden tussen de woorden "
toewijzing " en " van de standplaats " de
woorden " of de beslissing tot weigering van de
toewijzing " geplaatst;
4° in artikel 33 wordt een tweede lid opgesteld
als volgt toegevoegd : " In geval van toewijzing
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“§ 3 …, met uitzondering van artikel 30, § 1,
eerste lid.”
In het nieuw art. 43 wordt toegevoegd :
“…
§ 4. Dit artikel is alleen van toepassing als het
gemeentelijk reglement niet in een afwijkende
regeling voorziet.”

21

van de standplaats vermeldt de bekendmaking
de plaats(en), de dagen en de uren van verkoop
alsook de aard van de toegelaten producten en
diensten. In geval van weigering van de
toewijzing duidt ze het motief van de afwijzing
van de aanvraag aan ".”
Toelichting :
- de gemeente kan zelf in het reglement bepalen hoe de plaatsen op het openbaar domein,
die ze niet vooraf heeft vastgelegd, worden toegewezen;
- heeft de gemeente geen nood aan een eigen regeling dan kan ze gebruik maken van de
procedure voorzien in voorzien in art. 43 van het KB.
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