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GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 31 MAART 2022
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels Valkenborgh,
Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita Horions, Katrijn
Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Ann Kauffmann, Louis Dirkx, Sofie Monsieurs en Stijn
Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Gemeentelijk reglement m.b.t ambulante handel op de openbare markten en op het openbaar domein.
Aanleiding en doel
De organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en kermissen wordt geregeld bij gemeentelijk reglement.
Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40.
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, meer bepaald
de artikelen 8 tot en met 10.
Koninklijke Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de
artikelen 23 tot en met 44.
Financiële impact en visum
Niet van toepassing.
Motivering
Volgens de artikelen 8 §1, en 9, §1, van de wet betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten wordt de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten geregeld bij gemeentelijk reglement.
Onderhavig reglement voert voor het ganse grondgebied van de gemeente een uniforme regeling in voor :
- De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
- De organisatie van ambulante activiteiten op het openbare domein buiten de openbare markten.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT :
AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
Artikel 1.- Gegevens van openbare markten
1.1. Inrichting openbare markten
De gemeente richt op het openbare domein volgende openbare markten in:
 PLAATS: Neerpelt-Centrum, nl:
- Marktplein (deel),
- Marktplein (de rijweg van kruispunt Broesveldstraat tot kruispunt Kloosterstraat),
- Kloosterstraat (van kruispunt Kerkstraat tot kruispunt Norbertinessenlaan-Groenstraat),
- Kerkstraat (van kruispunt Koning Albertlaan tot kruispunt Pastorijstraat)
- Sooi Willemsplein
 DAG: iedere zaterdagvoormiddag
 UUR: van 08.00 uur tot 13.00 uur
 SPECIALISATIE: allerlei koopwaar
 REGISTER VAN DE STANDPLAATSEN: situatie december 2019
En






PLAATS: Overpelt-Centrum, nl: plein van de Oude Markt
DAG: iedere donderdagnamiddag
UUR: van 14.00 uur tot 18.00 uur
SPECIALISATIE: allerlei koopwaar
REGISTER VAN DE STANDPLAATSEN situatie december 2019
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Indien de wekelijkse marktdag samenvalt met een feestdag kan het college van burgemeester en schepenen, na overleg met de
marktcommissie, beslissen of de markt naar een andere dag verplaatst of afgelast wordt.
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 van burgemeester en schepenen zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik
bepalen.
Het college van burgemeester en schepenen kan aan een marktkramer toelating verlenen af te wijken van de bepalingen van het
reglement. De marktkramer dient hiertoe een schriftelijk verzoek in bij het college van burgemeester en schepenen met opgave van
de gevraagde afwijking en de reden hiervoor. Wanneer de toelating verleend wordt door het college van burgemeester en
schepenen wordt deze schriftelijk ten aanzien van de aanvrager bevestigd. De toelating wordt steeds voor bepaalde duur verleend,
met een maximum van 1 jaar. Voor elke gewenste verlenging dient de marktkramer minstens 2 maanden voor het verstrijken van de
toelating een nieuwe aanvraag in te dienen.
De marktkramers mogen slechts twee uur voor de aanvang van de markt hun plaats innemen. Een uur na afloop van de markt
mogen geen kramen, voertuigen of andere voorwerpen op de markt blijven staan.
De markthandelaars aan wie een vaste standplaats op de markt wordt toegewezen, moeten deze standplaats zo goed als mogelijk
elke marktdag bezetten. Bij eventuele afwezigheid dient de marktleider de dag voor de markt, uiterlijk om 12 uur, verwittigd te
worden en dient de reden van afwezigheid gemotiveerd te worden. Ook de opname van vakantie, dient vooraf meegedeeld te
worden aan de marktleider.
Betreffende de avond- en jaarmarkten berust de leiding enkel en alleen bij de burgemeester of schepen die de verantwoordelijkheid
heeft over de plaatsing en alle eventuele geschillen oplost.
De verkoopmanifestaties die niet onder de openbare markten in dit reglement worden opgenomen en die onder verschillende
benamingen (feestmarkten, jaarmarkten, beurzen, braderijen, …) georganiseerd worden in de gemeente naar aanleiding van allerlei
gelegenheden en/of feesten, worden beschouwd als manifestaties ter bevordering van de lokale handel en ter bevordering van het
leven in de gemeente. Deze verkoopmanifestaties, georganiseerd door of voorafgaand toegelaten door de gemeente, zijn
onderworpen aan de specifieke regelgeving die van toepassing is op elke manifestatie afzonderlijk en die voorzien zijn in hoofdstuk
III art. 9 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten.
1.2. Marktcommissie
Er wordt een comité tot stand gebracht, marktcommissie genoemd, bestaande uit een afvaardiging van een aantal marktkramers
(minimaal 2 en maximaal 6) en vertegenwoordigers van de gemeente, zijnde de schepen verantwoordelijk voor markten (of een lid
van het college van burgemeester en schepenen die hem vervangt) en de marktleider.
1.3. Doel marktcommissie
De marktcommissie heeft tot doel advies te geven over alle zaken die betrekking hebben op de toekenning van standplaatsen,
regeling van alle marktaangelegenheden en vooral de goede orde tijdens de verkoopuren. De marktcommissie zal haar adviezen
voor verder gevolg overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.
1.4. Marktleiding
De burgemeester duidt een afgevaardigde aan, ‘marktleider’ genoemd. De marktleider zal namens de burgemeester instaan voor de
goede gang van zaken en de orde op de openbare markt. De marktleider zal steeds iemand zijn die bij het gemeentebestuur
tewerkgesteld is. Bij afwezigheid van de marktleider wordt een vervanger(-ster) aangeduid.
De marktleider kan een markthandelaar verplichten een andere standplaats in te nemen, indien door omstandigheden zoals ijzel,
sneeuwval, wegenwerken, of andere omstandigheden een standplaats niet ingenomen kan worden. De betrokken handelaar heeft
in dit geval geen recht op schadevergoeding. De marktkramer die zich niet houdt aan de onderrichtingen of aanwijzingen van de
marktleider, kan door deze verplicht worden de markt te verlaten.
1.5. Termijn marktcommissie
De leden van de marktcommissie worden aangesteld voor een termijn van 6 jaar. De jongste marktcommissie is van start gegaan op
19 januari 2019.
Artikel 2.- Voorwaarden betreffende 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 verkoopacties zonder commercieel
karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB, gewijzigd door BVR van 21 april 2017.
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot één (zie ook art.
12).
Artikel 3.- Verhouding abonnementen – losse plaatsen
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen,
- hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totale aantal standplaatsen);
- hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totale aantal standplaatsen).
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Artikel 4.- Toewijzingsregels losse plaatsen
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aankomst op de markt. 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. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. Diegene die de
standplaats krijgt toegewezen, betaalt de standplaatsvergoeding aan de marktleider tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Losse
markthandelaars zijn verplicht de plaats in te nemen die hun toegewezen wordt door de marktleider.
Bij tijdelijke afwezigheid van een abonnee, mag deze ingenomen worden door een losse markthandelaar. Indien er zich meer losse
handelaars zouden aanbieden dan er open plaatsen zijn, kan de marktleider het aantal toegekende meter per handelaar beperken
tot 6 meter.
Artikel 5.- Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30)
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de gemeente na of er een geschikte kandidaat is in
het register van kandidaturen, zoals omschreven in 5.2. Als het register geen geschikte kandidaat bevat, wordt een vacature bekend
gemaakt door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht via de website
(www.gemeentepelt.be) en/of via publicatie in de lokale pers. De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van
vacature:
- via mail;
- per post (postdatum geldt als indieningsdatum per aangetekende zending).
5.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31, gewijzigd door BVR)
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst chronologisch bijgehouden in een register. Overeenkomstig het
Bestuursdecreet van 7 december 2018 art. II.2 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 (KB art. 29 en 31)
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt
geklasseerd in het register:
- rekening houdend met de eventuele specialisatie van de standplaats:
a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente
innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel
ervan;
b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
c) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
d) de externe kandidaten;
- en tenslotte volgens datum.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang
gegeven:
- 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;
- voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33)
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager hetzij:
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
- of bij elektronische post met ontvangstbewijs.
5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34)
Een plan of register wordt bijgehouden, waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement, het volgende vermeld staat:
- de naam, de voornaam en 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 zijn/haar
maatschappelijke zetel;
- het ondernemingsnummer;
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
- 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 overlader en de datum van de overdracht.
Buiten de identiteit van de houder van de standplaats mag het plan of het register verwijzen naar een bestand dat de andere
inlichtingen overneemt. Overeenkomstig het Bestuursdecreet van 7 december 2018 art. II.2 kan dit plan of register steeds
geraadpleegd worden.
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5.6. Toegelaten quota vaste handelaars
De organisatie van de markt (enkel van toepassing voor de zaterdagmarkt) zal zodanig geregeld worden dat slechts een
verantwoord aantal kandidaten met bepaalde artikelen toegelaten wordt met een vaste standplaats op een totaal van 50 vaste
standplaatsen . Om voldoende variatie in het aanbod te behouden en om de leefbaarheid van de ondernemers te waarborgen
wordt besloten een maximum aan standplaatsen met abonnement toe te kennen aan de verschillende productgroepen, uitgaande
van 50 standplaatsen:
- Textiel: 32%
o Kinderen
2%
o Dames
16%
o Heren
4%
o Kousen
2%
o Ondergoed
2%
o Tafeldecoratie
2%
o Beddengoed
2%
o Sjaals en handschoenen
2%
- Voeding: 34%
o Kaas
2%
o Vis
2%
o Brood en banket
4%
o Kip
4%
o Snoep
2%
o Charcuterie en vers vlees
2%
o Groenten en fruit
6%
o Directe consumptie
4%
o Soep en sauzen
4%
o Noten en gedroogde vruchten 2%
o Olijven
2%
- Allerlei: 34%
o Bloemen
2%
o Planten
2%
o Onderhoud
2%
o Mercerie
2%
o Wenskaarten
2%
o Juwelen
4%
o Schoenen
4%
o Lederwaren
4%
o Gezondheid en verzorgingsproducten 2%
o Diverse
10%
Markthandelaars die de aard van hun koopwaar wensen te wijzigen of uit te breiden, dienen daarvoor een schriftelijke aanvraag te
richten aan het college van burgemeester en schepenen.
5.7 Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37)
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 nonactiviteit kunnen deze standplaatsen, conform aan artikel 4, toegewezen worden aan een losse handelaar.
Artikel 6.- Periodiciteit van abonnement (KB Art. 32 en 37)
De abonnementen worden telkens voor een periode van 1 kalenderjaar toegekend en stilzwijgend verlengd, behoudens anders
bepaald door de aanvrager (cf. artikel 8 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door
de gemeente in de gevallen bepaald in artikels 9 en 10 van onderhavig marktreglement.
Artikel 7.- Opschorting abonnement (KB art. 32)
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van minstens één maand wanneer hij
ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen,
- door ziekte of ongeval, gestaafd door 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, waarbij geen rekening gehouden wordt met de
specialisatie van het register van abonnementen.
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Artikel 8.- Afstand van het abonnement (KB art. 32)
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van minstens 30 dagen voor de vervaldatum met een opzegbrief;
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van minstens 30 dagen voor de stopzettingsdatum met een
opzegbrief;
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 7 van dit reglement. In
dit geval is geen vooropzeg nodig;
- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van minstens 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 volgens één van de vermelde
modaliteiten:
- per post met aangetekend schrijven aan de gemeente;
- overhandiging per brief aan de marktleider;
- op een duurzame drager (e-mail) aan de marktleider.
Artikel 9.- Schorsing en opzegging van abonnement door de gemeente (KB art. 32)
Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen:
- bij niet of laattijdige betaling van de standplaatsvergoeding;
- bij afwezigheid gedurende drie opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf ervan op de hoogte te stellen;
- bij overschrijding van vijf niet vooraf gemelde en niet-gerechtvaardigde afwezigheden in het kalenderjaar; afwezigheden dienen
aan de hand van een bewijskrachtig stuk aangetoond te worden;
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 12 van onderhavig
gemeentelijk reglement;
- wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op het abonnement;
- wanneer men na één aangetekende aanmaning de goede gang van zaken blijft storen of tegen het gemeentelijk marktreglement
blijft handelen;
- wanneer men niet langer beschikt over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten;
- bij het herhaaldelijk niet respecteren van de instructies van de marktleider.
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding of tegen
ontvangstbewijs.
Artikel 10.- Vooropzeg vanuit de gemeente (wet art. 8 § 2)
Wanneer de markt in haar geheel of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg
aan de houders van een standplaats per abonnement van 6 maanden. In gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hiervan
afgeweken worden. De minimumtermijn kan dan ingekort worden. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een
vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 5.3).
Artikel 11.- Inname standplaatsen (KB art. 26)
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
a) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen; houders van een “machtiging als
werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen;
b) de verantwoordelijke voor het dagelijkse bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een
“machtiging als werkgever”;
c) 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;
d) 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;
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 d);
f) de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van
voornoemd KB, gewijzigd door BVR van 21 april 2017, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke
van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze. Het college van burgemeester en
schepenen kan aan deze personen een vrijstelling voor de betaling van een standplaatsvergoeding toekennen en een vrijstelling
van deelname aan de loting.
De personen opgesomd in b) 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.
Wanneer de vaste standplaatsen niet zijn bezet bij de aanvang van de markt, zal de marktleider vrij kunnen beschikken over de niet
ingenomen standplaatsen.
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Artikel 12.- Overdracht standplaats (KB art. 35)
De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
- 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
kan aangevraagd 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.
- binnen het eerste jaar kan de standplaats niet opnieuw overgedragen worden, behalve na expliciete goedkeuring van het college
van burgemeester en schepenen;
- de onderneming van de overnemer mag door de overname in totaal over niet meer dan één standplaats beschikken (cf. artikel
2).
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. In geval van overdracht wordt
het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
Artikel 13.- Bepalingen betreffende marktkramers
Het is de marktkramers verboden:
- voorbijgangers op de markt tegemoet te gaan of aan te klampen om aanbiedingen te doen;
- binnen het marktgebied al rondgaand te leuren;
- koopwaar te verkopen of aan te bieden dat niet vooraf geprijsd is;
- op of boven de loopgangen reclameborden of koopwaar uit te stallen of strooifolders uit te delen buiten het bereik van de eigen
kraam;
- geluidshinder te veroorzaken.
Artikel 14.- Zuiverheid marktterrein
De markthandelaars zullen er zorg voor dragen dat het marktterrein zuiver blijft. Het afval zal tijdens de verkoopuren op degelijke
wijze worden bijeengehouden, zodat het niet op de tussengangen of in de aanpalende straten of bermen terecht komt. De
marktkramers dienen hun afval zelf mee te nemen en hun standplaats zuiver achter te laten. Bij een inbreuk zal de markthandelaar
hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht en kan de gemeente beslissen het afval zelf te verwijderen en/of de standplaats
zuiver te maken op kosten van de markthandelaar.
Artikel 15.- Openbare orde en gezondheid
De burgemeester, schepen of de marktleider heeft het recht alle koopwaren te weren die gevaar opleveren voor de openbare orde,
veiligheid of gezondheid of waarvan de aanwezigheid, het tentoonstellen of de verkoop om welke reden ook, een inbreuk uitmaakt
op wettelijke voorschriften. De verkopers van voedingswaren dienen de wettelijke bepalingen inzake voedselveiligheid strikt na te
leven.
Op het marktterrein is leurhandel verboden tijdens de markturen. Ook het verspreiden van reclame is verboden door personen
vreemd aan de markt, tenzij de burgemeester vooraf een schriftelijke toelating afleverde.
Artikel 16.- Veiligheid
Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan alle veiligheidsnormen. Open vuur maken op de markt is
eveneens verboden. De markthandelaars die gebruik maken van verwarmingstoestellen, dienen bovendien voorzien te zijn van een
brandblusser van 6 kg bluspoeder ABC, dat gekeurd werd en voldoet aan alle wettelijke voorschriften.
De houder van een standplaats bezorgt jaarlijks na elke vervaldag een attest dat aantoont dat hij behoorlijk gedekt is door
verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en brand en ontploffing.
De toegang tot de woningen moet steeds vrij blijven voor voetgangers. Teneinde de toegankelijkheid voor hulpdiensten te
waarborgen, dient tussen overstaande kramen een vrije doorgang van minstens 3 meter voorzien te worden. De marktkramers
dienen er eveneens voor te zorgen dat zowel bovengrondse als ondergrondse hydranten steeds bereikbaar zijn voor de brandweer.
Tijdens de markturen en de uren van het in- en uitstallen van de waren is alle verkeer op de markt verboden, uitgezonderd
hulpdiensten en behoudens een voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. Concreet betekent dit dat elke zaterdag
tussen 06.00 uur en 14.00 uur alle verkeer van voertuigen, net zoals parkeren en stilstaan op het marktterrein verboden zijn.
En elke donderdag tussen 13.00 uur en 18.00 uur alle verkeer van voertuigen, net zoals parkeren en stilstaan op de Oude Markt
verboden zijn.
De markthandelaars dienen de markturen en de uren van in- en uitstallen eveneens te respecteren. Bij het op- en afrijden van de
markt dienen de nadarhekken steeds door de marktkramers zelf terug geplaatst te worden, derwijze dat de nodige
verkeerssignalisatie zichtbaar blijft.
Artikel 17.- Degelijke koopwaar
Het is verboden beschadigde, bedorven of ongezonde eetwaren uit te stallen of te verkopen. Er mag geen koopwaar van mindere
kwaliteit dan die welke voor de koper zichtbaar zijn in zakken, manden, … verborgen worden. In voorkomend geval wordt deze
koopwaar door de zorgen van de burgemeester, schepen of de marktleider in beslag genomen en vernietigd. Alle kosten van
inbeslagneming en vernietiging zijn ten laste van de verkoper.
Artikel 18.- Kwaliteit
De markthandelaars zullen steeds de controle van de burgemeester, schepen of de marktleider inzake de kwaliteit van de koopwaar
moeten toelaten.
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Artikel 19.- Vergroting
De markthandelaars die zich een marktwagen aanschaffen, groter dan de huidige toegewezen plaats, kunnen verplicht worden die
plaats te verlaten en hun grotere wagen achteraan de markt te plaatsen, of een plaats aangewezen door de marktleider.
AFDELING 2 Organisatie van ambulante activiteiten op het openbare domein buiten de openbare markten
Afdeling 2.1 plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn VOORAF BEPAALD.
Artikel 20.- Toepassingsgebied (KB art 42§1)
Op volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten na een voorafgaande machtiging van de gemeente.
Het college van burgemeester en schepenen kan op de volgende locaties het aantal standplaatsen, hun ligging en de specialisaties
vastleggen
PLAATS: Sevensmolen
DAG: dagelijks
UUR: tussen 07.00 en 22.00 uur
SPECIALISATIE: alles is mogelijk
PLAATS: Holheide, parking Heikapper
DAG: dagelijks
UUR: tussen 07.00 en 22.00 uur
SPECIALISATIE: alles behalve drank en friet
PLAATS: Grote Heide, Regenboogplein
DAG: dagelijks
UUR: tussen 07.00 en 22.00 uur
SPECIALISATIE: Kip, vis, pizza en multiculturele gerechten
PLAATS: Overpelt Fabriek, Loodstraat, parking speelplein
DAG: dagelijks
UUR: tussen 07.00 en 22.00 uur
SPECIALISATIE: alles behalve drank en friet
PLAATS: Sint- Huibrechts-Lille, Dorpsplein
DAG: dagelijks
UUR: tussen 07.00 en 22.00 uur
SPECIALISATIE: kip, vis en multiculturele gerechten
PLAATS: Lindel, Parkstraat parking
DAG: dagelijks
UUR: tussen 07.00 en 22.00 uur
SPECIALISATIE: kip, vis, pizza en multiculturele gerechten
PLAATS: bij de gemeentelijke begraafplaatsen.
DAG: dagelijks in welke periode van 15 oktober tot 15 november
UUR: tussen 07.00 en 22.00 uur
SPECIALISATIE: bloemen
PLAATS: Hoppinpunt Station Pelt, ambulante handel mits ook toestemming NMBS
DAG: dagelijks
UUR: tussen 07.00 en 22.00 uur
SPECIALISATIE: alles kan
De bezettingsmodaliteiten, de exacte locatie en de al dan niet aanwezigheid van een marktkast kunnen op eenvoudige vraag
bekomen worden bij de gemeente.
Buiten de opgesomde plaatsen is ambulante handel een vast plaats op het openbaar domein niet toegelaten.
Artikel 21.- Voorafgaande machtiging (KB art. 38)
21.1. Aanvraag machtiging
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere van de vermelde plaatsen in artikel 20 om ambulante
activiteiten uit te oefenen moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 2 van dit reglement en is onderworpen aan een
voorafgaande machtiging. Deze machtiging moet voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd worden
bij de gemeente (lokale.ecomonie@gemeentepelt.be).
De aanvrager dient ook te vermelden op welke specifieke plaats(-en) hij ambulante activiteiten wenst uit te oefenen.
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21.2. Beslissing machtiging (KB art 42, gewijzigd door BVR)
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld :
- Identiteit van de aanvrager
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
- de plaats
- de datum en duur van de verkoop
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerder van onderstaande redenen:
- redenen van openbare orde
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument
Artikel 22.- Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van de standplaatsen op de openbare markt kunnen
standplaatsen op het openbare domein verkrijgen en innemen.
Artikel 23.- Toewijzingsregels per abonnement
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten.
Artikel 24.- Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten (KB art. 21)
Elke 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 aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
- hetzij de naam en de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening
of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam en de voornaam van de persoon die het
dagelijkse bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt
uitgeoefend;
- de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
- 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;
- het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een
buitenlands bedrijf gaat).
AFDELING 3 Slotbepalingen
Artikel 25.- Bevoegdheid marktleider (KB art. 44)
De marktleider is bevoegd om documenten, die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen
aantonen, te controleren.
Artikel 26.- In werking treden reglement (wet art. 10§2)
Dit besluit treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking en vervangt vanaf die datum eerdere reglementen die op het
grondgebied van de vroegere gemeenten Neerpelt en Overpelt werden uitgevaardigd met betrekking tot de in dit reglement
behandelde materie.

Namens de gemeenteraad :

.

de secretaris
get. Peter Spooren

de voorzitter
get. Juul Vrolix

voor eensluidend uittreksel:
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