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Motivering 
 
Gekoppelde besluiten 
• 2020_BB_00450 - Aanpassing heropstarten markten - Tijdelijk digitale loting voor losse handelaars - 

Goedkeuring 
• 2021_GR_00369 - Politiereglement - Reglement voor de openbare markten. Wijziging - Goedkeuring 

 
Aanleiding en context 
Het reglement voor de openbare markten werd op 28 juni 2021 (jaarnummer 369) door de gemeenteraad 
gewijzigd op de volgende punten. 
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• In “Hoofdstuk 2 - Abonnement" werden de specifieke artikels met betrekking tot het abonnement 
opgenomen. Artikels die enkel van toepassing zijn op de abonnementhouder zijn naar dit hoofdstuk 
verschoven. 

• In “Hoofdstuk 3 - Toelating organisatie” werden de artikels met betrekking tot een aanvraag en de 
toekenning van een standplaats aan een organisatie opgenomen. 

• Alle artikels met betrekking tot de voorafgaande loting werden opgenomen in “Hoofdstuk 4 -
Voorafgaande loting van losse standplaats”. 
De praktische modaliteiten voor de toewijzing van losse standplaatsen 
en standplaatsen voor organisaties zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burge
meester en schepenen. 

In januari 2021 werd gestart met het voorafgaand loten van de losse standplaatsen op de markten van de 
Oudevaartplaats en omgeving en de vrijdagmarkt op het Sint-Jansplein. Deze voorafgaande loting werd eerst 
tijdelijk toegestaan op basis van het besluit burgemeester van 24 december 2020 (jaarnummer 450). Met 
opname van de voorafgaande loting in het marktreglement, werd deze tijdelijkheid opgeheven. 

De stad Antwerpen heeft vastgesteld dat het huidige model van markten en ambulante handel onder druk staat. 
De stad Antwerpen wil van 'alle markten thuis zijn'. Daarom is in het bestuursakkoord een project opgenomen: 
"De bestaande markten worden grondig geëvalueerd, zowel naar de huidige locaties als het aanbod en de 
beheersstructuur."  
In dit kader werd onderzoek gedaan door Möbius Business Redesign naar de Antwerpse markten. De 
aanbevelingen uit dit onderzoek vormen de aanleiding voor dit nieuwe reglement voor de openbare markten. 

 
Juridische grond 
Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet: De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de 
inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. 

Meer bepaald en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, 
worden volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd: 

1. alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, 
hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen 
van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te 
plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen of om wat dan ook te werpen dat 
voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen 
kan veroorzaken, voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke 
toestanden, valt zij niet onder de toepassing van dit artikel; 

2. het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met volksoploop op 
straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht en 
nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren; 

3. het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarktenen 
markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen, in 
drankgelegenheden, kerken en openbare plaatsen; 

4. het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of 
meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren; 

5. het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieënte 
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden; 

6. het verhelpen van hinderlijk voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren 
aanleiding kunnen geven; 
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7. het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van 
alle vormen van openbare overlast. 

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare 
markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 
24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10. 

Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante 
activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 
april2017. 

Artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet bepaalt dat de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten 
opde openbare markten en kermissen wordt geregeld bij gemeentelijk reglement. 

 
Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendigbestuur 
en de gemeentelijke politieverordeningen. 
Artikel 119bis bepaalt: de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen 
overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

Artikel 2 §1 van de wet van 24 juni 2013 bepaalt: de gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties 
bepalen voor de inbreuken op zijn reglementen of verordeningen, tenzij voor dezelfde inbreuken door of 
krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, straffen of administratieve sancties worden bepaald. 
Artikel 4 §5 van deze wet bepaalt: indien de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen de 
mogelijkheid voorziet om de administratieve geldboete ten aanzien van minderjarigen, wint hij vooraf het 
advies in betreffende dat reglement of die verordening van het orgaan of de organen die een adviesbevoegdheid 
hebben in jeugdzaken, voor zover het aanwezig is of zij aanwezig zijn in de gemeente. 
Artikel 6 §1 van deze wet bepaalt dat de administratieve geldboete wordt opgelegd door de 
sanctionerend ambtenaar. 
Artikel 45 van deze wet bepaalt dat de schorsing, de intrekking en de sluiting worden opgelegd door het 
college van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege. 

 
Argumentatie 
Möbius Business Redesign formuleerde naar aanleiding van haar onderzoek naar de Antwerpse markten in 
totaal 26 aanbevelingen. Met dit nieuwe reglement voor de openbare marken kunnen de volgende aanbevelingen 
uit het onderzoek alvast worden geïmplementeerd: 

Aanbevelingen 
 

Algemeen 

• Stuur op de Antwerpse markten door duidelijke handvaten op te nemen in het marktreglement en laat 
deze bekrachtigen door het beleid. 
Met dit nieuwe reglement voor de openbare markten wordt gehoor gegeven aan deze eerste aanbeveling 
uit het onderzoek. 

Aanbod 

• Voer, afhankelijk van de markt, een productcategorieafhankelijk markttarief in voor 'Bereide voeding 
en drank voor consumptie ter plaatse’ en schrap de mogelijkheid om 20% van 
een andere productcategorie te verkopen. 
Een productcategorieafhankelijk markttarief wordt met dit nieuwe marktreglement nog niet direct 
doorgevoerd maar in artikel 37 wordt de mogelijkheid om 20% van een andere productcategorie te 
verkopen wel geschrapt. 
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• Bij overdracht dient specialisatie onbeperkt in tijd verder gezet te worden. Beperk de mogelijkheid tot 
productwijziging voorafgaand aan de overdracht. 
In artikel 26 wordt in het nieuwe reglement bepaald dat de overnemer gedurende minstens 12 
opeenvolgende maanden na de ingangsdatum van de overdracht uitsluitend dezelfde 
hoofdproductcategorie verkopen als die van de overdrager gedurende het laatste jaar vóór de overdracht. 
Indien de overnemer in die periode andere producten verkoopt, kan het abonnement ingetrokken 
worden. 

• Evalueer alternatieven voor de klassieke wachtlijst zoals het invoeren van een sollicitatieprocedure. 
Met artikel 10 wordt, naast de wachtlijst, ook de mogelijkheid tot een sollicitatieprocedure ingevoerd 
waarbij stad Antwerpen vacatures voor vrije marktstandplaatsen op 
de gemeentelijke website kan uitschrijven. 

• Laat seizoensgebonden/tijdelijke abonnementen toe. 
Seizoensgebonden/tijdelijke abonnementen worden met dit nieuwe reglement mogelijk zoals bepaald in 
artikel 13. 

Organisatie 

• Optimaliseer het gebruik van de openbare ruimte door het ontwikkelen van 
een bedelingsprocedure meteen vlotte doorstroom. 
In het huidige reglement is opgenomen dat een nieuwe bedeling van marktstandplaatsen slechts vier 
maal per jaar plaatsvinden. Met het nieuwe reglement kunnen er 
maandelijks nieuwe marktstandplaatsen bedeeld worden. 

• Experimenteer met verregaande digitale principes, zoals overboeken, om de openbare markt maximaal 
te vullen. 
Met de invoering van risicostandplaatsen wordt de problematiek van lege plaatsen op de markt 
aangepakt. Niet-uitgelote deelnemers aan de voorafgaande loting komen, naar rangschikking, op de 
wachtlijst voor betreffende markten. Deze wachtlijst kan vervolgens worden aangevuld met andere 
kandidaten. Zijn er op de dag zelf afwezigen op de markt, dan kunnen de lege plekken 
worden aangevuld met handelaars op de wachtlijst. Deze standplaatsen zijn dus op risico. Betaling van 
de risicostandplaats gebeurt achteraf. 

• Hanteer een strenger afwezigheidsbeleid. 
Met het nieuwe reglement worden de sancties op bovenmatige afwezigheid aangescherpt. 

• Let op dat zware verbruikers een differentieelautomaat dienen te voorzien om elektriciteitspannes te 
vermijden. 

• Marktkramers dienen verplicht hun elektriciteitskabels te labelen. 
Handelaars zijn met het nieuwe reglement verplicht een differentieelapparaat of stroombegrenzer te 
voorzien en moeten verplicht hun elektriciteitskabels labelen (artikel 25). 

• Wijzig de huidige vaste kavelgrootte naar aanvragen per lopende meter. 
De aanloop hiernaartoe is genomen met door niet langer te spreken van kavel maar van 
marktstandplaats. 

• Voer een marktafhankelijk standplaatstarief in om concurrentieel te zijn met  naburige markten.  
Deze aanbeveling wordt ingevoerd met het nieuwe retributiereglement. 

 
Financiële gevolgen 
Nee 

 
Strategisch kader 
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Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten: 
• 6 - Lerende en werkende stad 

• 2LWS08 - Markten en foren 
• 2LWS0801 - Uitbouw markten en foren 

• 2LWS080101 - Een klantvriendelijke dienstverlening wordt verder gedigitaliseerd 
 
• 6 - Lerende en werkende stad 

• 2LWS08 - Markten en foren 
• 2LWS0801 - Uitbouw markten en foren 

• 2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant 
• 2LWS080102PA6135 - studie openbare markten 

 
• 6 - Lerende en werkende stad 

• 2LWS08 - Markten en foren 
• 2LWS0801 - Uitbouw markten en foren 

• 2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant 
• 2LWS080102PA6201 - Veiligheid markten 

 
Besluit 
 
Bij dit besluit werd een amendement ingediend: Amendement van raadslid Niel Staes: Politiereglement – 
Reglement voor de openbare markten. Opheffing. Nieuwe versie – Goedkeuring.  
De gemeenteraad keurde dit amendement niet goed. 
 
De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed. 
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit en Open VLD. 
Stemden nee: CD&V. 

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang en PVDA.  

Artikel 1 
De gemeenteraad beslist dat het huidige politiereglement 'Reglement voor de openbare markten' van 
28 juni 2021 (jaarnummer 369) wordt opgeheven. 
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt het nieuwe politiereglement 'Reglement voor de openbare markten' goed. 
Artikel 3 
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen. 
 

Bijlagen 
 
1. Politiereglement_Marktreglement.pdf 
 
 



Reglement voor de openbare markten 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
Artikel 1 Definities  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

• aanvraagformulier: elektronisch formulier beschikbaar op de stedelijke website; 
• abonnement: een toelating van de burgemeester aan een onderneming om een specifieke 

vaste standplaats in te nemen op een openbare markt en om er producten of diensten te 
verkopen; 

• abonnementhouder: de onderneming aan wie één of meerdere vaste standplaatsen zijn 
toegekend;  

• concessiehouder: onderneming die van de stad Antwerpen de opdracht kreeg toegewezen om 
een openbare markt te organiseren en beheren; 

• demonstratieartikelen: producten waarvan de kwaliteit wordt aangeprezen en/of het gebruik 
wordt uitgelegd, door middel van argumenten en demonstraties, gericht op een betere 
bekendheid bij het publiek om de verkoop ervan te promoten; 

• gemengde markt: markt waar alle productcategorieën behalve klein antiek en brocante 
aangeboden worden. 

• kraam: elke inrichting van de standplaats met uitzondering van de marktwagen zoals 
bijvoorbeeld een toonbank, verbruiksterras, statafels, degustatietafels, verkooptafels en/of 
verkooptent;  

• losse standplaats: een standplaats die door voorafgaande loting is toegekend; 
• markt: een manifestatie ingericht en voorafgaand toegelaten door de gemeente, om op 

vastgestelde plaatsen en tijdstippen, personen samen te brengen die er producten of diensten 
verkopen zoals bedoeld in artikel 2, § 1 van de wet op de ambulante handel;  

• marktbond: wettelijk erkende beroepsvereniging voor ambulante handelaars; 
• marktcomité: adviesorgaan bestaande uit ambtenaren en politieke vertegenwoordiging; 
• marktcommissie: adviesorgaan samengesteld uit ambtenaren, politieke vertegenwoordiging, 

abonnementhouders en belangengroepen;  
• marktleider: een medewerker van de stad Antwerpen die verantwoordelijk is voor de 

organisatie van de markt op het terrein; 
• marktplan: de intekening van de openbare markt op een digitaal plan met de daarbij horende 

standplaatsen; 
• marktwagen: een speciaal voor de markt uitgebouwde verkoopwagen die in één geheel op de 

standplaats wordt gezet en van waaruit een handelaar zijn marktactiviteiten uitoefent;  
• openbare markt:  de markt die georganiseerd en beheerd wordt door de stad Antwerpen; 
• openbare markt in concessie: de markt die door de stad Antwerpen is opgericht en die 

georganiseerd en beheerd wordt door de concessiehouder die daartoe van de stad Antwerpen 
de opdracht kreeg; 

• organisatie: elke natuurlijke of rechtspersoon of vereniging die een occasionele niet-
commerciële verkoop, zoals bedoeld in artikel 5, 1° van de wet op de ambulante handel, 
organiseert; 

• register: overzicht van geldige inschrijvingen met het oog op het bekomen van een nieuw 
abonnement of het ruilen of uitbreiden van een vaste standplaats; 

• risicostandplaats: standplaats van een  abonnementhouder of uitgelote deelnemer aan de 
digitale loting die niet aanwezig is;  

• standplaats: een oppervlakte op het marktterrein toegekend via een abonnement, toelating 
organisatie of voorafgaande digitale loting, bedoeld voor de organisatie van een markt; 

• standplaatshouder: de onderneming of organisatie aan wie een standplaats is toegekend; 
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• themamarkt: markt waar enkel productcategorieën mogen worden aangeboden die 
overeenstemmen met  het goedgekeurde thema zoals bijvoorbeeld bio-markt, antiekmarkt, 
…; 

• uitbreiden van een standplaats: vergroten van de oppervlakte van een reeds toegekende 
standplaats; 

• vaste standplaats: een standplaats die middels een abonnement is toegekend. 

 

Artikel 2 Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op alle openbare markten op het grondgebied van de stad Antwerpen, 
onverminderd de hogere regelgeving over de organisatie van ambulante handel. 

Dit reglement is niet van toepassing op ambulante handelsactiviteiten op de openbare weg buiten de 
openbare markten en markten ingericht als evenement (zoals bepaald in artikel 103 en volgende van 
de code van politiereglementen). 

Behalve de artikelen 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 §1, 52, 53, 54, 55 (uitgezonderd §1), 57, 59 en 60  is 
dit reglement niet van toepassing op de openbare markten in concessie. 

 

Artikel 3 Bevoegdheden  
§1 De gemeenteraad is bevoegd voor: 

• het goedkeuren van het gemeentelijk reglement; 
• het inrichten, wijzigen of stopzetten van bovenlokale openbare markten (marktdag, 

marktlocatie, thema, beginuur, einduur). 

§2 De districtsraden zijn bevoegd voor het inrichten, wijzigen of stopzetten van een lokale openbare 
markt (marktdag, marktlocatie, thema, beginuur, einduur ); 

§3 Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor: 

• de vaststelling van de procedures rond de organisatie van de openbare markten, 
voortvloeiende uit dit reglement, voor alle openbare markten van de stad Antwerpen;  

• de organisatie van een bovenlokale openbare markt, waaronder het marktplan; 
• de occasionele wijziging van een bovenlokale openbare markt: plaats, tijdstip, thema, 

schorsing, …; 
• het oprichten en de praktische organisatie van een bovenlokale marktcommissie. 

§4 Het districtscollege is bevoegd voor: 

• de organisatie van een lokale openbare markt, waaronder het marktplan; 
• de occasionele wijziging van een lokale openbare markt: plaats, tijdstip, thema, schorsing,...; 
• het oprichten (facultatief) en de praktische organisatie van een lokale marktcommissie. 

 
§5 De burgemeester is bevoegd voor: 

• de toekenning, weigering of wijziging van (elektriciteits-) abonnementen; 
• de toelating of weigering organisatie. 

Artikel 4 Inrichting van de openbare markt 
§1 De gemeenteraad keurt de inrichting (marktdag, marktlocatie, thema, beginuur, einduur) van de 
volgende bovenlokale openbare markten goed:  
 

Bovenlokaal Marktdag Marktlocatie Thema Beginuur Einduur  
1 Bovenlokaal Zaterdag Oudevaartplaats en omgeving Gemengd 8u 16u 

2 Bovenlokaal Zondag Oudevaartplaats en omgeving Gemengd 8u 14u  
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§2 De goedgekeurde bovenlokale en lokale openbare markten worden gepubliceerd op de stedelijke 
website.  

Artikel 5 Occasionele schorsing of verplaatsing van een openbare markt  
§1 Het schepen- of districtscollege kan een openbare markt of een gedeelte van een openbare markt 
tijdelijk schorsen of verplaatsen omwille van onder meer een kermis, evenement of werken.  

§2 Bij een tijdelijke schorsing of verplaatsing van een openbare markt(-gedeelte) heeft de ondernemer 
geen recht op schadevergoeding.  

Artikel 6 Marktcommissie  
Het college van burgemeester en schepenen en de districtscolleges laten zich adviseren door de 
bovenlokale en lokale marktcommissies. De marktcommissie adviseert het college van  burgemeester 
en schepenen of het districtscollege op eigen initiatief of op aanvraag, over alle aangelegenheden die 
de  goede en ordelijke werking van de markten betreft. De leden van de marktcommissie hebben een 
voorbeeldfunctie naar alle marktkramers toe en zetelen in de marktcommissie in het belang van alle 
marktkramers met  een abonnement op één van de bovenlokale of lokale openbare markten.  

 
De marktcommissie is samengesteld als volgt:   

  
1. de (boven)lokale schepen onder wiens bevoegdheid de openbare markten vallen;  
2. de coördinator ambulante handel bij de stad Antwerpen;  
3. de directeur Markten & Foren bij de stad Antwerpen;  
4. de belangenverenigingen van de markthandelaars; 
5. vertegenwoordigers van de abonnementhouders.  

 
De vertegenwoordigers van de abonnementhouders worden voor drie jaar verkozen door de 
markthandelaars zelf. De verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder toezicht van het college 
van burgemeester en schepenen of het districtscollege. 

 

Artikel 7 Feestdagen  
De bovenlokale markten worden ook op een wettelijke feestdag georganiseerd. Voor de lokale 
markten beslist het district of ze georganiseerd worden op een feestdag.  

De wettelijke feestdagen zijn: 1 januari, Pasen, paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, 
pinkstermaandag, 1 mei, 21 juli, 15 augustus, 1 en 11 november en 25 december. 

 

Artikel 8 Communicatie  
§1. De communicatie tussen de stad en de ondernemingen of organisaties verloopt via de stedelijke 
website of per e-mail via het e-mailadres markten.foren@antwerpen.be.  

§2 Elke onderneming of organisatie die een abonnement wenst te bekomen of al een abonnement 
heeft, deelt een geldig e-mailadres mee via de stedelijke website.  

§3 Elke onderneming of organisatie is verplicht elke wijziging betreffende haar onderneming of 
organisatie onmiddellijk door te geven via het aanvraagformulier op de stedelijke website.  

§4 Elke onderneming vermeldt in elke schriftelijke communicatie haar ondernemingsnummer. 

Hoofdstuk 2 Standplaatsen 
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Afdeling 1 Algemene bepalingen standplaatsen 
 

Artikel 9 Soorten standplaatsen 
Standplaatsen op de openbare markten bestaan uit: 

• standplaatsen met een abonnement;  
• losse standplaatsen indien beschikbaar; 
• standplaatsen voor organisaties. 

 

Artikel 10 Vereisten 
Elke onderneming of organisatie die een standplaats op de openbare markt(en) inneemt of wenst in 
te nemen, heeft: 

• geen zekere, vaststaande en opeisbare schulden bij de stad met betrekking tot de markten, 
behalve in geval van een lopend afbetalingsplan dat correct wordt nageleefd;  

• een geldig adres; 
• een toelating ambulante handel; 
• in het jaar voorafgaand aan de aanvraag geen intrekking van het abonnement of de toelating 

organisatie en/of verbod tot deelname aan de voorafgaande lotingen opgelegd gekregen met 
betrekking tot één of meerdere markten. 

 

Artikel 11  Voorschriften standplaats  
§1 De afmetingen per unieke standplaats worden als volgt bepaald: 

• vaste standplaats: maximaal 72 m² standplaats per markt. Indien een onderneming twee vaste 
standplaatsen op de markt heeft, mag de totale afmeting van beide standplaatsen samen niet 
meer dan 72 m² zijn; 

• de afmetingen van een losse standplaats voor digitale loting en een standplaats organisatie 
worden toegekend volgens de modaliteiten goedgekeurd door het college van burgemeester 
en schepenen en gepubliceerd op de stedelijke website.  

§2 Voertuigen andere dan marktwagens mogen in de standplaats geïntegreerd worden op voorwaarde 
dat: 

• ze worden opgesteld binnen de afmetingen van de toegekende standplaats; 
• ze zodanig worden opgesteld dat ze aan de kant van de wandelgangen volledig omringd zijn 

door de koopwaar zodat ze aan het zicht onttrokken zijn voor de bezoekers van de openbare 
markt. 

 
§3 Elke standplaatshouder neemt de nodige maatregelen om te voorkomen dat hij hinder veroorzaakt 
aan de omliggende standplaatshouders. 

§4 Een standplaats wordt toegekend aan een specifieke onderneming of organisatie en mag niet 
worden ingenomen door andere ondernemingen of organisaties tenzij op bevel of met toelating van 
de marktleider. 

 

Artikel 12 Productcategorieën  
§1 De standplaats mag enkel gebruikt worden voor de verkoop van producten of diensten van dezelfde 
productcategorie. De hoofdproductcategorieën zijn de volgende: 

1. Voedingswaren; 
2. Bereide voeding en/of drank;  
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3. Voeding en drank voor consumptie ter plaatse met aanwezigheid van een verbruiksruimte 
en/of -terras; 

4. Kledij, textiel en accessoires (met uitzondering van tweedehandskledij);  
5. Bloemen, planten, plantgoed en toebehoren (bloempotten, wenskaartjes,…); 
6. Klein antiek en brocante;  
7. Levende dieren en toebehoren; 
8. Demonstratieartikelen (huishoudartikelen); 
9. Non-food artikelen welke niet onder bovenstaande categorieën vallen.  

Sommige van deze hoofdproductcategorieën worden verder onderverdeeld in 
subproductcategorieën. Het overzicht van deze subcategorieën en meer verduidelijking per 
productcategorie is terug te vinden op de stedelijke website.  

 
Een abonnementhouder kan een uitzondering vragen voor de combinatie van één of meerdere 
productcategorieën. De abonnementhouder doet hiervoor een aanvraag bij de dienst Markten & 
Foren van de stad. De burgemeester beslist, desgevallend na advies van het marktcomité.  

 
§2 De hoofdproductcategorie 6  “Klein antiek en brocante” is slechts toegelaten op de speciaal 
daarvoor ingerichte openbare markten, namelijk markten “klein antiek”. 

§3 Op themamarkten kunnen enkel producten worden aangeboden in lijn met het thema van de 
markt. 

 

Artikel 13 Wijzigen productcategorie  
§1 De abonnementhouder kan maximaal één keer per kalenderjaar een wijziging van de toegekende 
productcategorie aanvragen, behoudens de beperkingen in dit reglement. De abonnementhouder 
moet minstens gedurende 12 maanden dezelfde productcategorie verkocht hebben alvorens deze een 
wijziging van productcategorie kan aanvragen.   

§2 De abonnementhouder doet hiervoor een aanvraag bij de dienst Markten & Foren van de stad via 
een aanvraagformulier. De burgemeester beslist, desgevallend na advies van het marktcomité.  

§3 Bij toekenning van een wijziging van productcategorie kan de burgemeester de abonnementhouder 
eenzijdig een andere standplaats toekennen op de openbare markt.  

 

Artikel 14 Elektriciteit 
Voor een aansluiting op het elektriciteitsnet moet het marktkraam of de marktwagen voorzien zijn 
van:  

• een verliesstroomautomaat of stroombegrenzer, zoals omschreven op de stedelijke website; 

• een geïsoleerde stroomkabel uitgerust met een CEE form stekker. 

 
De elektriciteitskabels worden steeds gegroepeerd, voorzien van naam en ondernemingsnummer van 
de standplaatshouder en volgen de kortste weg van standplaats naar aansluitingspunt. 

 

Afdeling 2 Abonnement voor een standplaats 
 

Artikel 15 Algemeen 
 
De burgemeester kent per openbare markt maximaal één abonnement voor een standplaats toe per 
onderneming. 
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Nieuwe abonnementen voor een standplaats moeten aangevraagd worden volgens de procedure 
omschreven in artikel 16.  

De standplaats van een bestaand abonnement kan worden uitgebreid, verkleind of geruild volgens 
de voorschriften van de artikelen 23 t/m 25. 

 

Artikel 16  Inschrijvingsprocedure nieuw abonnement  
 
§1 Om in aanmerking te komen voor een nieuw abonnement voor een standplaats moet de 
onderneming zich op de stedelijke website kandidaat stellen voor de daar aangegeven vrije 
standplaatsen via het aanvraagformulier.  

§2 De kandidaturen tot het innemen van een standplaats met abonnement moeten de volgende 
gegevens bevatten: 

• volledige naam en adres van de aanvrager; 
• ondernemingsnummer; 
• soort van producten die te koop worden aangeboden of soort van diensten die worden 

aangeboden; 
• soort uitstalling (kraam of marktwagen) 
• gevraagde oppervlakte; 
• vermelding of de aanvrager een standwerker is. 

 
Volgende documenten moeten gevoegd worden aan de kandidatuur tot het innemen van een 
standplaats met abonnement: 

• machtiging ambulante handel; 

• kopie van de identiteitskaart; 

• attest van verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid; 

• attest van verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing (bij gebruik 
van gas en/of elektriciteit);  

• biocertificaat (indien van toepassing); 

• toelating FAVV (indien van toepassing); 

• machtiging als werkgever;  

• machtiging als aangestelde; 

• geldig keuringsverslag van een erkend organisme aangaande de elektrische installatie van de 
marktwagen, met verplichte vermelding KVA (enkel bij elektriciteitsgebruik);  

• in geval van gasgebruik een geldig keuringsattest van een erkend organisme aangaande de 
gasinstallatie van de marktwagen;  

• keuringsbewijs brandblusapparaten.  

 
§3 De aanvraag is onvolledig wanneer er documenten en gegevens vermeld in het aanvraagformulier, 
ontbreken. De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van 
onvolledigheid van het dossier, om de ontbrekende documenten of gegevens in te dienen. 

§4 De kandidatuur voor een nieuw abonnement wordt geregistreerd in het register van de 
kandidaturen. De registratie geldt uitsluitend voor de opgegeven productcategorie en kan niet meer 
gewijzigd worden. 

§5 De burgemeester kan beslissen dat bijkomende documenten overhandigd moeten worden. 

 

Artikel 17 Register van de kandidaturen voor een standplaats 
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Alle kandidaturen voor een nieuw  abonnement, voor het uitbreiden van een standplaats van een 
bestaand abonnement of het ruilen van een standplaats van een bestaand abonnement worden 
chronologisch bijgehouden in een register van kandidaturen. Deze kandidaturen worden geklasseerd 
volgens categorie zoals bepaald in artikel 18. 

Jaarlijks moeten de kandidaten opgenomen in het register tussen 1 en 31 januari hun kandidatuur 
bevestigen om in het register opgenomen te blijven.  

De inschrijving in het register is betalend.   

Indien de kandidaten hun kandidatuur niet tijdig bevestigen en/of betalen, worden deze geschrapt uit 
het register. 

 

Artikel 18 Volgorde van toekenning van de standplaatsen op basis van het register 
De burgemeester kent de vrije standplaats toe aan de meest geschikte kandidaat die ingeschreven is 
in het register van de kandidaturen. Hierbij geldt de volgende voorrangsregeling:   

1. Abonnementhouders die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing van hun 
standplaats of aan wie de stad een vooropzeg heeft gegeven omwille van een definitieve 
opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen; 

2. De externe kandidaten die met een unieke productcategorie voor de desbetreffende markt 
gerangschikt staan; 

3. Kandidaten die een uitbreiding van hun standplaats vragen (voor zover deze naast de vacante 
standplaats ligt); 

4. Kandidaten die een ruiling van hun standplaats vragen; 
5. Overige externe kandidaten die een nieuw abonnement aanvragen; 

 
Binnen de verschillende categorieën van kandidaten worden de standplaatsen toegewezen volgens de 
chronologische volgorde van de registratie van de aanvraag. 

 

Artikel 19 Vacature en kandidatuurstelling nieuw abonnement voor een standplaats 
 
Wanneer een standplaats met abonnement vrij komt, wordt het register zoals omschreven in artikel 
17 geraadpleegd voor een geschikte kandidaat. Als het register geen geschikte kandidaten bevat, kan 
de stad de vacature bekend maken via de stedelijke website. 

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van het Koninklijk Besluit van 24 
september 2006 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. De kandidaturen 
tot het innemen van een standplaats met abonnement moeten de gegevens en documenten zoals 
opgenomen in artikel 16 bezorgen. De kandidaturen moeten eveneens een duidelijke foto van het 
opgestelde kraam of de marktwagen bezorgen. 

Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. 

De kandidaturen worden ingediend via de stedelijke website. 

 

Artikel 20  Toekenning en bekendmaking  
 

§1 Elke toekenning van een nieuw abonnement, voor het uitbreiden van een standplaats van een 
bestaand abonnement of het ruilen van een standplaats van een bestaand abonnement of de 
weigering ervan  wordt meegedeeld per e-mail tegen ontvangstbewijs.  
 

 

 12 / 25  

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

 
 



§2 De toekenning van een nieuw abonnement  is pas definitief zodra de onderneming de verplichte 
documenten  zoals vermeld in artikel 16 digitaal heeft ingediend. 

§3 De documenten moeten binnen 30 kalenderdagen na de datum van verzending van de beslissing 
tot toewijzing ingediend zijn. Bij gebrek aan een tijdige ontvangst van deze documenten, wordt het 
abonnement geacht geweigerd te zijn. 

 

Artikel 21 Geldigheidsduur van het abonnement 
§1 Het abonnement gaat in op de datum die door de burgemeester wordt bepaald.  

§2 Het abonnement heeft een geldigheidsduur van één jaar. Het abonnement wordt stilzwijgend 
verlengd, tenzij het abonnement werd opgezegd, vervallen of ingetrokken conform artikel 27, 28, en 
29 van dit reglement. 

 

Artikel 22 Register van standplaatsen  
§1 Een register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld 
staat: 

• de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie 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; 
• de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 
• indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van de activiteit; 
• de prijs van de standplaats, behalve indien deze op uniforme wijze vastgelegd is; 
• desgevallend, de naam en het adres van de overlater en datum van de overdracht. 

§2 De abonnementhouders moeten elke wijziging van de gegevens opgenomen in §1 schriftelijk 
meedelen aan de administratieve dienst van de afdeling Markten & Foren bij de stad Antwerpen. Het 
register van standplaatsen toegewezen per abonnement, kan steeds geraadpleegd worden. 

 

Artikel 23 Uitbreiden van een standplaats  
§1 De abonnementhouder kan via een aanvraagformulier een aanvraag indienen voor het permanent 
uitbreiden van zijn toegekende standplaats. De aanvraag wordt ingeschreven in het register van 
kandidaturen zoals omschreven in artikel 17. De standplaats wordt toegekend overeenkomstig de 
voorschriften van artikelen 18 en 20. De burgemeester beslist, desgevallend na advies van het 
marktcomité. 

 
De maximale toegestane oppervlakte zoals omschreven in artikel 11 van dit reglement mag niet 
overschreden worden. 

 
§2 Wanneer er bij het beginuur van de openbare markt nog standplaatsen vrij zijn, mag elke 
abonnementhouder een tijdelijke uitbreiding van zijn standplaats vragen aan de marktleider.  

 
De extra ruimte van de vrijgekomen standplaats mag enkel worden ingenomen na uitdrukkelijke 
goedkeuring van de marktleider.  

 
De standplaatshouder mag maximaal 10 m² uitbreiden, waarbij de maximale toegestane oppervlakte 
zoals omschreven in artikel 11 van dit reglement niet overschreden mag  worden.  
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De extra ruimte mag enkel worden gebruikt om koopwaar op te stellen en te verkopen.  

 
§3 De aanvraag om uitbreiding per dag wordt per marktdag als onherroepelijk beschouwd en kan niet 
meer worden ingetrokken na goedkeuring van de marktleider. 

 
§4 De afwezige abonnementhouder waarvan de standplaats werd toegekend als uitbreiding per dag 
aan een andere abonnementhouder, heeft geen enkel recht op een schadevergoeding of terugbetaling 
van het abonnement. 

 

Artikel 24 Verkleinen van een standplaats 
§1 Een onderneming kan een aanvraag doen om haar standplaats te verkleinen door de oppervlakte 
te verminderen.  

 
§2 De aanvraag gebeurt via een aanvraagformulier. De burgemeester beslist, desgevallend na advies 
van het marktcomité. Het verkleinen van de standplaats gaat in na goedkeuring door de 
burgemeester.  

 
§3 Het verkleinen van de standplaats is onherroepelijk. 

 

Artikel 25 Ruilen van een standplaats  
§1 De abonnementhouder kan via een aanvraagformulier een aanvraag indienen voor het ruilen van 
zijn toegekende standplaats. De aanvraag wordt ingeschreven in het register van kandidaturen zoals 
omschreven in artikel 17. De standplaats wordt toegekend overeenkomstig de voorschriften van 
artikelen 18 en 20.   

 
§2 Twee abonnementhouders met exact dezelfde lengte en breedte van de toegekende standplaats 
op eenzelfde openbare markt kunnen via een aanvraagformulier een aanvraag indienen om onderling 
te ruilen, zonder dat deze aanvraag wordt ingeschreven in het register van de kandidaturen voor een 
standplaats. De burgemeester beslist, desgevallend na advies van het marktcomité. 

 

Artikel 26 Ruilen van een abonnement op initiatief van de stad 
§1 In uitzonderlijke omstandigheden die een impact hebben op één of meerdere standplaatsen 
(wegens werken, veiligheidsredenen, kleine aanpassingen aan de marktlocatie,…) of na een eventuele 
evaluatieperiode waarin de stad kan voorzien bij de oprichting van een nieuwe openbare markt of het 
invoeren van een nieuw marktplan, kan de burgemeester aan de abonnementhouder voorstellen zijn 
standplaats te ruilen. De abonnementhouder wordt hiervan in kennis gesteld per aangetekende brief. 

§2 Indien de abonnementhouder niet akkoord gaat met het voorstel tot ruilen van de standplaats, dan 
dient hij bezwaar aan te tekenen via de stedelijke website binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving 
van de burgemeester. Hierna kan een aangepast voorstel tot ruilen van de standplaats  (in tijd of 
plaats) volgen. Indien er geen aangepast voorstel tot ruilen van de standplaats wordt geformuleerd, 
blijft het oorspronkelijke voorstel tot ruilen gelden. 

§3 Indien de abonnementhouder geen of niet tijdig bezwaar heeft aangetekend tegen het ruilen van 
de standplaats, dan geldt het voorstel van de burgemeester als definitieve toekenning van de 
standplaats. 

§4 Indien de abonnementhouder het oorspronkelijke of aangepaste voorstel tot ruilen van de 
standplaats niet aanvaardt, wordt het bestaande abonnement opgezegd met een opzegtermijn van 
minimaal 6 maanden, tenzij in geval van hoogdringendheid. 
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Artikel 27 Opzeg door de abonnementhouder 
§1 Een abonnementhouder kan zijn abonnement opzeggen per maand. De opzeg moet ten laatste 30 
kalenderdagen vóór de gekozen vervaldag ontvangen worden door de stad. 

 
§2 De abonnementhouder kan zijn abonnement in volgende omstandigheden zonder opzegtermijn 
opzeggen:  

• definitieve onmogelijkheid tot het voeren van handel wegens ziekte, ongeval of overmacht, 
mits voorlegging van een medisch attest of bewijs van overmacht; 

• overlijden van (één van) de bestuurder(s) van de vennootschap, mits voorlegging van een 
bewijs van overlijden door de erfgenamen van de bestuurder en een attest of akte van 
erfopvolging. 

Het abonnement eindigt na de goedkeuring door de burgemeester.  
§3 De opzeg gebeurt via een aanvraagformulier. 
§4 De abonnement kan na ontvangst van de opzeg van een abonnement door de stad geen wijzigingen 
(ruilen, uitbreiden, wijziging productcategorie, verkleinen) voor dit abonnement aanvragen. De opzeg 
is onherroepelijk zodra de stad de aanvraag ontvangen heeft. 

 

Artikel 28 Opzeg door de stad  
§1 De burgemeester kan de abonnementen van een openbare markt of een deel van de openbare 
markt opzeggen in geval van:  

• een beslissing tot wijziging van een bestaande openbare markt; 
• de beslissing tot opheffing van een openbare markt. 

§2 Indien een abonnement wordt opgezegd, voorziet de stad in een opzegtermijn van minstens 6 
maanden, tenzij in geval van hoogdringendheid. Het abonnement wordt per aangetekende brief met 
ontvangstbewijs opgezegd. 

 

Artikel 29 Verval van rechtswege  
§1 Het abonnement vervalt van rechtswege: 

• bij faillissement van de onderneming; 
• indien de onderneming niet beschikt over een geldige machtiging ambulante activiteiten als 

werkgever. 

§2 Het overlijden van de abonnementhouder (uitbater van een eenmanszaak) doet het abonnement 
niet van rechtswege vervallen. De erfgenamen hebben in dat geval het recht het abonnement verder 
te zetten onder dezelfde voorwaarden. 

Artikel 30 Opschorting abonnement door de standhouder  
§1 De abonnementhouder kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste 
één maand wanneer hij of zij ongeschikt is om zijn of haar activiteit uit te oefenen: 

• door ziekte of ongeval; 
• door overmacht. 

§2 De abonnementhouder bezorgt de stukken ter staving van deze ongeschiktheid per e-mail aan de 
dienst Markten & Foren van de stad. De opschorting gaat in op de dag waarop de stad op de hoogte 
wordt gebracht van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het 
hernemen van de activiteiten.  
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§3 Na afloop van de opschorting krijgt de abonnementhouder zijn of haar standplaats terug. De 
opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst 
voortkomen. Gedurende de periode van de opschorting kan de standplaats toegewezen worden als 
losse standplaats. 

 

Artikel 31 Overdracht van het abonnement 
§1 Een abonnementhouder (overdrager) kan zijn abonnement met de daarbij horende standplaats 
overdragen aan een andere onderneming (overnemer) indien: 

• er in het voorgaande kalenderjaar voor de aanvraag van de overdracht geen overdracht van 
hetzelfde abonnement plaatsvond; 

• de overnemer voldoet aan artikel 10 van dit reglement; 
• de overnemer nog geen abonnement op deze openbare markt heeft; 
• beide ondernemingen voldoen aan de voorwaarden bepaald in de hogere wetgeving op het 

moment van overdracht zoals bepaald in artikel 35 van het KB ambulante activiteiten. 

§2 De overdrager vraagt de overdracht aan via een aanvraagformulier. De overnemer wordt op de 
hoogte gebracht van de aanvraag en moet deze aanvraag tot overdracht digitaal en uiterlijk 14 
kalenderdagen na ontvangst ervan bevestigen. Indien de overnemer de aanvraag tot overdracht niet 
bevestigt binnen de voorziene termijn, wordt de aanvraag geacht geweigerd te zijn. 

 
§3 Indien het aanvraagdossier onvolledig is, wordt de overdrager hiervan via e-mail in kennis gesteld. 
Het dossier moet uiterlijk 14 kalenderdagen na datum van deze kennisgeving vervolledigd zijn.  

 
§4 De aanvraag tot overdracht moet ten laatste 14 kalenderdagen vóór het einde van de lopende 
facturatieperiode volledig ingediend zijn. 

 
§5 De toekenning of weigering van de overdracht wordt per aangetekend schrijven aan de overnemer 
en per e-mail aan de overdrager bekend gemaakt. 

 
§6 De burgemeester beslist, desgevallend na advies van het marktcomité. De overdracht van een 
abonnement vangt aan vanaf de goedkeuring door de burgemeester. 

 
§7 De overnemer moet gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden na de ingangsdatum van de 
overdracht uitsluitend dezelfde hoofdproductcategorie verkopen als die van de overdrager gedurende 
het laatste jaar vóór de overdracht. Indien de overnemer in die periode in strijd met artikel 12 andere 
producten verkoopt, kan het abonnement ingetrokken worden. 

 
De overnemer kan op gemotiveerde wijze de 12 eerste maanden al een overdracht naar een andere 
productcategorie aanvragen bij de dienst Markten & Foren van de stad. De burgemeester beslist, 
desgevallend na advies van het marktcomité. 

 
§8 De overnemer neemt alle verplichtingen en rechten over van de overdrager, behalve de 
openstaande schulden in hoofde van de overdrager en het elektriciteitsabonnement. Indien de 
overnemer het elektriciteitsabonnement toch wenst over te nemen, dient hij een gemotiveerde 
aanvraag in via een aanvraagformulier, te vinden op de stedelijke website. De burgemeester beslist, 
desgevallend na advies van het marktcomité.  

 
§9 De ondernemingen kunnen vanaf de ontvangstdatum van een aanvraag tot overdracht van een 
abonnement door de stad geen wijzigingen (ruilen, uitbreiden, hoofdproductcategorie, verkleinen) 
voor dit abonnement meer aanvragen tot het ogenblik dat de overdracht aan de overnemer ingaat.  
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§10  Een onderneming kan op gemotiveerde wijze een overdracht naar dezelfde markt als waarvoor 
deze reeds een abonnement heeft, aanvragen bij de dienst Markten & Foren van de stad. De 
burgemeester beslist, desgevallend na advies van het marktcomité.  

 

Artikel 32 Demonstreerders 
§1 De abonnementen die vóór de inwerkingtreding van huidig reglement werden toegekend aan 
demonstreerders overeenkomstig artikel 14 van het reglement uitoefening openbare markten dat 
werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014 (jaarnummer 508), blijven gelden met 
behoud van het recht op onderverhuring.  

§2 De standwerkers die een abonnement voor een standplaats hebben verkregen, kunnen hun tijdelijk 
gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers via een vereniging, die 
voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat, en op voorwaarde dat de vereniging de lijst 
van standwerkers aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd 
voorafgaandelijk schriftelijk bekend maakt. 

§3 Demonstreerders mogen per marktdag maximaal twee verschillende, maar gerelateerde 
demonstratieartikelen samen verkopen. 

 

Artikel 33 Elektriciteit 
§1 Een abonnementhouder kan per abonnement één elektriciteitsabonnement voor één aansluiting 
aanvragen op voorwaarde dat zij geen openstaande schulden heeft bij de stad en een geldig 
keuringsattest voor de te gebruiken elektrische toestellen kan voorleggen. 

 
§2 De abonnementhouder heeft de keuze tussen meerdere soorten elektriciteitsaansluitingen. De 
informatie over de specifieke aansluitingen en daarbij horende abonnementen is terug te vinden op 
de stedelijke website. 

 
§3 Elektriciteitsaansluitingen worden op basis van beschikbaarheid en noodzakelijkheid toegekend. 

 
§4 De abonnementhouder kan ten laatste 14 kalenderdagen vóór de gewenste startdatum een 
elektriciteitsabonnement aanvragen via een aanvraagformulier. 

 
§5 De burgemeester beslist, desgevallend na advies van het marktcomité. De stad stelt de 
abonnementhouder binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag per e-mail  in kennis 
van de toekenning of weigering van de elektriciteitsaansluiting.  

 
§6 Het elektriciteitsabonnement start na goedkeuring door de burgemeester en is geldig voor de duur 
van het abonnement voor de vaste standplaats. 

 
§7   Een abonnementhouder kan op gemotiveerde wijze een uitzondering op §1 aanvragen bij de dienst 
Markten & Foren van de stad. De burgemeester beslist, desgevallend na advies van het marktcomité. 
De abonnementhouder wordt per mail binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag in 
kennis gesteld van de toekenning of weigering van de uitzondering. 

 
§8 Een abonnementhouder kan zijn elektriciteitsabonnement opzeggen per maand. Die opzeg moet 
ten laatste 30 kalenderdagen vóór de vervaldatum gemeld worden door middel van een 
aanvraagformulier. De aanvraag tot opzeg van een elektriciteitsabonnement is onherroepelijk. 
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§9 Indien de abonnementhouder een ander soort elektriciteitsaansluiting wenst dan bepaald in zijn 
lopende elektriciteitsabonnement, dient hij een nieuwe aanvraag in. Het oude 
elektriciteitsabonnement vervalt zodra het nieuwe elektriciteitsabonnement in werking treedt.  

 
§10 Het elektriciteitsabonnement wordt uitgereikt op naam van de abonnementhouder en is niet 
overdraagbaar. 

 

Afdeling 3 Losse standplaatsen 
 

Artikel 34 Algemene bepalingen  
Indien beschikbaar worden er op de markten een aantal losse standplaatsen voorbehouden voor 
ondernemingen die geen abonnement hebben. Losse standplaatsen worden toegekend door middel 
van voorafgaande digitale loting. De stad staat in voor de organisatie van de toekenning van losse 
standplaatsen volgens de modaliteiten goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen 
en gepubliceerd op de stedelijke website. 

 
Het aantal beschikbare losse standplaatsen wordt per openbare markt gepubliceerd op de stedelijke 
website. 

 
Er worden op de marktdag zelf geen losse standplaatsen toegewezen met uitzondering van de 
risicostandplaatsen zoals beschreven in artikel 37. 

 

Artikel 35 Inschrijvingsprocedure voorafgaande digitale loting 
§1 De inschrijving voor de voorafgaande digitale loting kan enkel door middel van een registratie op 
de stedelijke website. De onderneming geeft aan voor welke markten zij zich kandidaat stelt om kans 
te maken op een standplaats.  

 
§2 Aan de deelname aan de voorafgaande digitale loting zijn volgende voorwaarden verbonden: 

1. Per ondernemingsnummer wordt slechts één inschrijving toegestaan per inschrijvingsperiode; 
2. Een onderneming met een abonnement op dezelfde openbare markt mag niet deelnemen aan 

de voorafgaande digitale loting voor deze openbare markt. 

 

Artikel 36 Verloop voorafgaande digitale loting losse standplaatsen  
§1 Na afsluit van de inschrijvingsdatum worden de inschrijvingsvoorwaarden gecontroleerd en de 
inschrijvingen voor de digitale loting verdeeld in lijsten per markt. Voor elke lijst worden de 
ingeschreven ondernemingen op basis van de digitale loting in een rangorde geplaatst. 

§2. De beschikbare losse standplaatsen worden op oplopend standplaatsnummer gerangschikt. De 
uitgelote ondernemingen worden op basis van hun rangorde toegewezen aan een beschikbare 
standplaats. 

§3 De stad maakt het resultaat van de digitale loting bekend op de stedelijke website. 

 

Artikel 37 Toewijzingsregels risicostandplaatsen 
§1 Deelnemers aan de voorafgaande digitale loting die niet geselecteerd werden, kunnen ervoor 
kiezen op de dag zelf toch naar het marktterrein te komen waarvoor ze waren ingeschreven. De 
standplaatsen van afwezige abonnementhouders of afwezige uitgelote deelnemers aan de digitale 
loting, worden op de dag zelf als risicostandplaatsen toegewezen volgens de rangorde van niet-
geselecteerde deelnemers bij de voorafgaande digitale loting. 
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§2 Ondernemingen die niet hebben deelgenomen aan de voorafgaande digitale loting kunnen zich na 
afloop van de bekendmaking op de website en uiterlijk tot één uur voor aanvang van de markt nog 
registreren op de wachtlijst digitale loting. Ze nemen dan automatisch de eerstvolgende plaats op de 
ranglijst in. Deze ondernemingen kunnen een risicostandplaats toegewezen krijgen overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 37 §1.  

 

Artikel 38 Elektriciteitsaansluiting per dag  
§1 Een onderneming kan een enkelvoudige elektriciteitsaansluiting per dag aanvragen bij inschrijving 
voor de voorafgaande loting. De aansluitingen worden op basis van beschikbaarheid en 
noodzakelijkheid toegekend.  

 
§2 De elektriciteitsaansluiting per dag mag worden gebruikt na uitdrukkelijke goedkeuring van de 
marktleider. 

§3 Ondernemingen die door middel van registratie op de wachtlijst staan, kunnen op de dag zelf een 
aansluiting krijgen op basis van beschikbaarheid en noodzakelijkheid. De marktleider bekijkt dit ter 
plekke met de standplaatshouder. 

 

Afdeling 4 Standplaatsen voor organisaties occasionele niet-commerciële verkoop 
 

Artikel 39 Aanvraag  
§1 Een organisatie kan voor een occasionele niet-commerciële verkoop een standplaats op een 
openbare markt aanvragen bij de dienst Markten & Foren van de stad. De aanvrager moet voldoen 
aan de voorwaarden bepaald in de hogere wetgeving.   

 
§2 De aanvraag wordt ten minste 14 kalenderdagen op voorhand ingediend via het aanvraagformulier. 
De aanvraag is onvolledig wanneer er documenten en gegevens, vermeld in het aanvraagformulier, 
ontbreken. De aanvrager beschikt over een termijn van 7 kalenderdagen na mededeling van 
onvolledigheid van het dossier, om de ontbrekende documenten of gegevens in te dienen. 

 

Artikel 40 Toekenning  
§1 Per marktdag en marktlocatie kan maximaal één organisatie voor een niet-commerciële verkoop 
worden toegelaten op basis van beschikbaarheid en volgens de modaliteiten goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen en gepubliceerd op de stedelijke website.  
Per kalenderjaar kan eenzelfde organisatie slechts twee maal op de openbare markten staan en nooit 
meer dan één keer op dezelfde markt. 

 
§2 De burgemeester beslist, desgevallend na advies van het marktcomité.  

 
§3 In geval van goedkeuring ontvangt de organisator een digitale toelating van de burgemeester voor 
een bepaalde marktdag en marktlocatie.  

 
§4. De toelating moet op eerste verzoek worden voorgelegd aan de marktleider. 

 
§5 De toelating geeft geen recht op een elektriciteitsaansluiting. Een organisatie kan één enkelvoudige 
elektriciteitsaansluiting per dag aanvragen bij de marktleider. De aansluiting wordt op basis van 
beschikbaarheid en noodzakelijkheid toegekend. De elektriciteitsaansluiting per dag mag worden 
gebruikt na uitdrukkelijke goedkeuring van de marktleider. 
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§6 De burgemeester kan te allen tijde aan de vereniging vragen om bewijsstukken aan te leveren over 
de aanwending van de opbrengst uit de verkoop op de openbare markt. 

Afdeling 5 Aanwezigheden 
 

Artikel 41 Aanwezigheid 
§1 Een abonnementhouder wordt geacht om één uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn en 
haar plaats in te nemen. 

 
§2 Een  abonnementhouder kan per kalenderjaar maximaal 10 marktdagen per openbare markt 
afwezig zijn, waarvan maximaal 8 marktdagen binnen zes aaneengesloten maanden. De 
abonnementhouder meldt haar afwezigheid ten laatste twee weken op voorhand aan de dienst 
Markten & Foren van de stad Antwerpen. 

 
§3  Een abonnementhouder kan op gemotiveerde wijze (bijvoorbeeld langdurige ziekte aangetoond 
met doktersattest ) een uitzondering op §2 aanvragen bij de dienst Markten & Foren van de stad. De 
burgemeester beslist, desgevallend na advies van het marktcomité. 

 
§4 Indien een abonnementhouder één uur voor het officiële beginuur van de markt zonder verwittiging 
afwezig is, dan wordt dit als een afwezigheid beschouwd tenzij de abonnementhouder binnen de 36 
uur na het officiële beginuur van de markt aantoont dat hij verhinderd was door ziekte, ongeval of 
overmacht. De abonnementhouder bezorgt de nodige stukken aan de dienst Markten & Foren van de 
stad Antwerpen. 

 
§5 In afwijking van artikel 32 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de 
uitoefening en organisatie van ambulante handel, zoals gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 
april 2017, blijven tijdens alle afwezigheden, zoals bepaald in §1 en §2, de verplichtingen van de 
onderneming die uit het abonnement voortvloeien, gelden. Afwezigheid kan niet leiden tot 
terugbetaling van de retributie.  

 

Artikel 42 Aanwezigheid uitgelote losse handelaar 
§1 Een uitgelote onderneming wordt geacht om één uur voor het officiële beginuur van de markt 
aanwezig te zijn en haar plaats in te nemen. 

§2 Indien de uitgelote onderneming geen gebruik wenst te maken van de aan haar toegewezen 
standplaats, dient zij de stad hierover ten laatste 24 uur voor het officiële beginuur van de markt per 
mail te informeren op straffe van uitsluiting van de eerstvolgende digitale loting. 

§3 Bij herhaaldelijk niet verwittigen, kan de onderneming mogelijks geweigerd worden om nog deel te 
nemen aan de digitale loting. De burgemeester beslist, desgevallend na advies van het marktcomité.  

 

Hoofdstuk 3 Gedragsregels, toezicht en handhaving 

Afdeling 1 Gedragsregels voor standplaatshouders 
 
Artikel 43 Opstelling standplaats 
§1 De standplaatshouder moet haar koopwaar en materiaal binnen de grenzen van de toegewezen 
standplaats opstellen. De uitsprong van het tentdak mag geen hinder veroorzaken voor het publiek. 
De uitklapbare panelen van de marktwagens moeten altijd onmiddellijk gesloten kunnen worden.  

 

 

 20 / 25  

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

 
 



§2 Zijbekleding aan het tentdak van de marktwagen is toegelaten bij slecht weer. De zijbekleding van 
het tentdak moet van doorschijnend materiaal zijn. De zijbekleding mag maximaal één meter breed 
zijn. 

 
§3 Het is verboden het marktkraam of onderdelen ervan in de grond te verankeren.  

 
Artikel 44 Koopwaar aanprijzen op de standplaats 
§1 Koopwaren die bedoeld zijn om op de openbare markt te verkopen, mogen tijdens het vervoer naar 
en van de openbare markt niet elders op de openbare weg te koop aangeboden of verkocht worden.  

 
§2 De standplaatshouder moet haar koopwaren aanprijzen en verkopen binnen de afmetingen van 
haar standplaats.  

 
Artikel 45 Afsluiting marktterrein 
§1 De standplaatshouder die zich als eerste op het marktterrein begeeft, sluit het marktterrein af met 
de marktafsluitingen die de stad levert. Elke volgende standplaatshouder die het marktterrein 
betreedt, sluit onmiddellijk het terrein weer af met dezelfde marktafsluitingen. 

 
§2 Elke standplaatshouder die na het sluitingsuur van de openbare markt het marktterrein afrijdt, sluit 
het marktterrein weer af met de door de stad geleverde marktafsluitingen, zodra de 
standplaatshouder het terrein afgereden is.  

 
Artikel 46 Betreden en verlaten marktterrein 
§1 De standplaatshouder mag zich slechts twee uur voor het officiële beginuur van de openbare markt 
op het marktterrein begeven. De standplaatshouder moet de standplaats onmiddellijk innemen. 
De standplaatshouder mag luifels slechts een half uur vóór het officiële beginuur van de openbare 
markt openen. De verkoop van koopwaren mag pas worden aangevat als het afladen volledig 
beëindigd is.  

 
§2 Alle kramen, voertuigen, koopwaren en alle andere voorwerpen moeten van het marktterrein 
verwijderd zijn: 

• ten laatste één uur na het officiële sluitingsuur van de lokale openbare markten; 
• ten laatste twee uur na het officiële sluitingsuur van de bovenlokale markten. 

Artikel 47 Verkoopsuren 
De standplaatshouder moet  de standplaats uitbaten vanaf het officiële openingsuur tot het officiële 
sluitingsuur van de openbare markt.  

 
Voor het officiële beginuur en na het officiële sluitingsuur mag de standplaatshouder de klanten niet 
bedienen.  

 
Artikel 48 Voertuigen op het marktterrein 
§1 Met uitzondering van marktwagens, aanhangwagens en voertuigen die op de standplaats staan 
volgens de bepalingen vermeld in artikel 11 §2 dienen alle voertuigen bij de aanvang van de markt 
verwijderd te zijn. Persoonlijke voertuigen mogen niet geparkeerd worden op het marktterrein.  

§2 Tijdens de openingsuren van de markt is het verboden om te rijden op het marktterrein. 
Marktwagens, aanhangwagens of voertuigen die op de standplaats staan volgens de bepalingen 
vermeld in artikel 11 §2 mogen het marktterrein pas verlaten na het officiële sluitingsuur van de markt. 
Een standplaatshouder mag het marktterrein oprijden met andere voertuigen vanaf het officiële 
sluitingsuur van de markt.  
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§3 Het is verboden om motoren van voertuigen te laten draaien tijdens de openingsuren van de 
openbare markt. 

Artikel 49 Geluidsinstallatie 
Het is verboden een geluidsinstallatie te gebruiken. Enkel de ondernemingen die geluidsdragers (cd's 
en dergelijke) verkopen, mogen een geluidsinstallatie gebruiken om klanten een stukje van een 
gekozen cd te laten beluisteren, op voorwaarde dat de geluidssterkte niet meer dan 85 dB 
LAeq,1minuut is.  

 
Artikel 50 Levende dieren 
De standplaatshouder die dieren te koop aanbiedt, moet instaan voor een degelijke verzorging en 
behandeling, overeenkomstig de huidige wetgeving en reglementering. Als de verkoper de wetgeving 
en/of reglementering niet naleeft, moet de verkoper op bevel van de burgemeester of zijn 
afgevaardigde alle verkoopactiviteiten op de openbare markt onmiddellijk stopzetten.  

 
Artikel 51 Hygiëne en afval 

 
§1 Bij overtreding van de wetgeving inzake hygiëne moet de onderneming of organisatie op bevel van 
de burgemeester of zijn afgevaardigde onmiddellijk zijn verkoopactiviteit op de openbare markt 
stopzetten.  

 
§2 De onderneming of organisatie is verplicht te zorgen voor een correcte toepassing van het 
afvalbeleid voor haar standplaats en haar kraam: 

• De kramen en/of marktwagens moeten zo zijn ingericht dat geen er vloeistoffen op de grond 
lopen; 

• Gedurende de warme dagen moet afval dat insecten of ongedierte aantrekt in gesloten 
recipiënten geplaatst worden; 

• Standplaatshouders met voeding voor consumptie ter plaatse (hoofdproductcategorie 2 en 3) zijn 
verplicht een open vuilzak met staander te plaatsen aan hun kraam en/of marktwagen; 

• Standplaatshouders staan persoonlijk in voor het opruimen en proper maken van hun standplaats 
en van het afval dat voortvloeit uit hun marktactiviteit in de helft van de aanpalende doorgangen. 
Zij dienen alle afval, verpakkingsmateriaal en andere voorwerpen mee te nemen. Dit dient te 
gebeuren alvorens hun standplaats te verlaten. 

 
Artikel  52 Veiligheid op het marktterrein 
§1 De standplaatshouder moet te allen tijde voldoen aan de hoofdstukken 6 (voorwaarden om het 
risico op brand en paniek te beperken) en 7 (reglement voor het gebruik van gasflessen voor vloeibaar 
gemaakte petroleumgassen in de openbare ruimte) van titel 3 van de code van politiereglementen. 
Organisaties voor niet-commerciële verkoop mogen evenwel geen gasflessen op de openbare markt 
gebruiken. 

 
§2 De hydranten op alle openbare markten moeten steeds bereikbaar zijn voor de brandweerdiensten. 

 
§3 Bij het opstellen van de kramen en marktwagens zullen de marktkramers zich schikken naar de 
aanwijzingen van de politie, brandweer of de marktleider. 

§4 Bij hoogdringende veiligheidsvoorzieningen kan de politie of de marktleider bevel/ richtlijnen geven 
tot verplaatsen of ontruimen van één of meerdere standplaatsen. 

Artikel 53 Verwarmingselementen 
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Het gebruik van verwarmingselementen op gas is verboden. Verwarmingselementen op elektriciteit 
zijn toegelaten voor zover deze zijn opgesteld in het marktkraam of de marktwagen om het personeel 
te verwarmen. 

Afdeling 2 Gedragsregels voor bezoekers van de openbare markt 
 
Artikel 54 Rijden op het marktterrein 
Bezoekers van de markt mogen zich niet al rijdend op de openbare markt begeven met een rijwiel, 
step, motorrijwiel of motorvoertuig.  

 

Afdeling 3 Gedragsregels voor handelszaken gelegen aan een marktterrein 
 
Artikel 55 Verkoop tijdens de markturen 
§1 Uitbaters van een handelszaak, gelegen aan een marktterrein, mogen tijdens de markturen 
koopwaar op het voetpad en/of autovrije zone vóór hun winkel uitstallen en verkopen als de 
burgemeester of zijn afgevaardigde schriftelijk en vooraf toestemming geeft. Ze dienen hiervoor een 
aanvraag in bij de dienst Markten & Foren van de stad. De burgemeester beslist, desgevallend na 
advies van het marktcomité.  

 
§2 Dit is niet toegelaten als op die plaats marktstandplaatsen voor exploitatie zijn toegewezen. Dit is 
ook niet toegelaten op veiligheids- of branddoorgangen. 

 
§3 De uitbaters moeten aan volgende voorwaarden voldoen:  

• in regel zijn met de reglementen op de belasting om voorwerpen op de openbare weg uit 
te stallen; 

• alleen koopwaren uitstallen die zij normaal in hun handelszaak verkopen; 
• de toelating niet aan derden afstaan.  

 
Artikel 56 Horecazaken 
§1 Mits schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde, mogen 
uitbaters van een horecazaak, gelegen aan een marktterrein, tijdens de markturen tafels en stoelen 
op het voetpad vóór hun horecazaak plaatsen.  

 
§2 Dit is niet toegelaten als op die plaats marktstandplaatsen voor exploitatie toegewezen zijn. Dit is 
ook niet toegelaten op veiligheids- of branddoorgangen. 

 
§3 Zij moeten aan volgende voorwaarden voldoen:  

• in regel zijn met de belasting op het plaatsen van tafels en stoelen op de openbare weg; 
• geen hinder veroorzaken voor markthandelaars of bezoekers van de openbare markt; 
• het gedeelte van het voetpad dat ze in gebruik nemen, voor hun eigen zaak gebruiken.  

 

Afdeling 4 Toezicht en handhaving 
 
Artikel 57 Toezicht  

§1 De onderneming of organisatie moet de onderrichtingen van de burgemeester of zijn afgevaardigde 
naleven. Zij dient zich tegenover het publiek en de stadsafgevaardigden correct te gedragen.  

 
§2 Door de stad of één van haar organen verstrekte vergunningen en/of toelatingen moeten op eerste 
verzoek worden voorgelegd aan de politie en bevoegde ambtenaren. 
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Artikel 58 Marktleiding  
§1 Elke onderneming of organisatie die een standplaats op de openbare markt inneemt of wil innemen, 
moet de richtlijnen van de marktleider onmiddellijk opvolgen.  

 
§2 De marktleiders zijn altijd gemachtigd om onder meer: 

• de verplichte documenten conform de hogere wetgeving en de identiteit van elke 
standplaatshouder te controleren; 

• de inname van losse standplaatsen volgens de resultaten van de voorafgaande digitale loting 
op te volgen; 

• de toegekende standplaatsen op de marktdag zelf van locatie te wijzigen of te laten inkrimpen 
omwille van uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld weersomstandigheden, 
wegenwerken, werken van openbaar nut, andere door de stad toegelaten activiteiten of 
evenementen, …); 

• inbreuken vast te stellen door middel van een proces-verbaal en/of administratieve akte die 
aanleiding kunnen geven tot administratieve sancties en/of maatregelen; 

• de praktische organisatie van de markt in goede banen te leiden en hiervoor de nodige 
maatregelen te nemen om het goede verloop van de markt te garanderen; 

• de dagretributie voor de uitbreiding van een standplaats en elektriciteit te ontvangen. 

 
Artikel 59 Sancties 

§1 Elke overtreding van dit reglement wordt bestraft met: 

• een administratieve geldboete tot 350,00 EUR; of 
• een tijdelijke of definitieve administratieve schorsing of intrekking van een door de stad of haar 

organen afgeleverde toelating of vergunning. 

§2 De sancties opgelegd door het college van burgemeester en schepenen worden door de politie 
betekend of met een aangetekende brief ter kennis gebracht van de overtreder. Het niet naleven van 
een administratieve sanctie van het college van burgemeester en schepenen wordt bovendien bestraft 
met één van de hierboven voorziene administratieve sancties.  

§3 Een onderneming van wie één of meerdere abonnementen worden ingetrokken, mag gedurende 
één jaar na de intrekking geen aanvraag voor een nieuwe standplaats of een aanvraag tot ruiling of 
uitbreiding van haar standplaats indienen, niet deelnemen aan de voorafgaande loting, zich niet 
registreren op de wachtlijst na de digitale loting en al haar lopende registraties op de wachtlijst 
vervallen. 

Artikel 60 Maatregelen  

§1 De burgemeester kan bijkomende maatregelen treffen of afwijkende voorwaarden opleggen indien 
de openbare orde dit vereist.  

 
§2 Indien bevelen van de burgemeester niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege 
op kosten en risico van degene die in gebreke gebleven is, tot uitvoering laten overgaan.  

 
§3 Het niet naleven van het bevel van de burgemeester wordt bovendien bestraft met de in artikel 59 
voorziene administratieve sancties. 

 
§4 In de gevallen zoals bepaald in dit artikel heeft de onderneming of organisatie geen recht op 
schadevergoeding.  
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Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding en overgangsregeling 
 

Artikel 61 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023. 

Het reglement voor de openbare markten zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 
november 2017 (jaarnummer 724) en zoals laatst gewijzigd door de gemeenteraad op 28 juni 2021 
(jaarnummer 369) wordt opgeheven en vervangen door dit reglement met ingang van dezelfde 
datum. 

Artikel 62 Overgangsbepalingen 

Abonnementen voor een standplaats op een openbare markt afgeleverd voor 1 januari 2023 blijven 
gelden en vallen vanaf 1 januari 2023 onder het toepassingsgebied van onderhavig reglement. 
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