
REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE 
OPENBARE MARKTEN  
 
HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen  
 
Artikel 1: Voorafgaande machtiging  
Aanvraag machtiging: 
De inname van een standplaats op het openbaar domein is onderworpen aan de voorafgaande 
machtiging van het college van burgemeester en schepenen. De standplaatsen kunnen worden 
toegewezen van dag tot dag (voor de niet-vooraf bepaalde plaatsen) of per abonnement (voor de 
vooraf bepaalde plaatsen).  Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de 
ambulante activiteit aangevraagd te worden bij de Dienst lokale economie, Bredabaan 182, 2930 
Brasschaat. De standplaatsen op het openbaar domein worden minimum 6 weken op voorhand 
aangevraagd. De aanvraag vermeldt de juiste plaatsomschrijving (met plan), indien mogelijk een 
foto van de verkoopstand, de data van de verkopen, gewenste oppervlakte en welke producten 
zullen verkocht worden. Er wordt een kopie van de machtiging als werkgever meegestuurd. De 
aanvraag gebeurt bij brief neergelegd tegen ontvangstmelding hetzij bij ter post aangetekend 
schrijven met ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager (voorbeeld e-mail met gescand 
ondertekend document)  tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente.  
Beslissing machtiging: 
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld:  
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen;  
- de plaats;  
- de data en de duur van de verkoop.  
In geval van negatieve beslissing zal de motivatie in de kennisgeving aan de aanvrager 
meegedeeld worden evenals de rechtsmiddelen inzake beroep.  
 
Artikel 2: Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden op 
vooraf bepaalde plaatsen. 
2.1 Op volgende locaties kan het college van burgemeester en schepenen het aantal wekelijks in 
te nemen standplaatsen, hun ligging en de specialisaties vastleggen:  
- Driehoek, Rerum Novarumlei, middenberm ter hoogte van huisnummers 4-6 (+/- 10m voor 2   
   plaatsen) 
- Maria-ter-Heide, Bredabaan aan de overzijde van de huisnummers 1015-1019 (1 plaats) 
- Kaart, Rustoordlei ter hoogte van de parking aan de kerk(1 plaats) 
 
2.2 Voor vaste standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs worden de standplaatsen 
beperkt tot volgende locaties 
 
- Baillet Latourlei (1 plaats) 
 
2.3 Alle standplaatsen vermeld in artikel 2 worden toegewezen met een abonnement van 6 
maanden. 

2.4 Alle standplaatsen vermeld in artikel 2 kunnen geweigerd worden om redenen van openbare 
orde, openbare veiligheid, openbare rust, volksgezondheid, ruimtelijke ordening, de dienst 
Stedenbouw en Ruimtelijke planning. 

 
 
 
 



Artikel 3: Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden op 
niet vooraf bepaalde plaatsen. 
- Op locaties van het openbaar domein van de gemeente Brasschaat wordt ambulante handel 
toegelaten in overeenstemming met artikel 10 van onderhavig reglement en overeenkomstig het  
principe van de vrijheid van handel en nijverheid. In dit geval zal een standplaats enkel 
geweigerd worden om redenen van openbare orde, openbare veiligheid, openbare rust, 
volksgezondheid, ruimtelijke ordening, de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning.  
 
Artikel 4: Rondrijdende ambulante handel.  
Rondrijdende ambulante handel is toegelaten op voorwaarde dat de persoon die rondrijdt in het 
bezit is van een machtiging afgeleverd door het gemeentebestuur Brasschaat. Hij mag geen vaste 
standplaats innemen en mag enkel stoppen om te verkopen op uitnodiging van de klant.  
 
Artikel 5: Personen aan wie de standplaatsen kunnen toegewezen worden  
De standplaatsen kunnen enkel toegewezen worden aan:  
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders 
van een ’machtiging als werkgever’  
- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door 
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap 
die houder is van de ’machtiging als werkgever’  
 
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van 
verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van 
voornoemd KB van 24 september 2006.  
 
Artikel 6: Personen die de standplaatsen kunnen innemen. 
De standplaatsen op het openbaar domein kunnen ingenomen worden door:  
a. 1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen   
houders van een ’machtiging als werkgever’, aan wie een standplaats is toegewezen;  
   2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de 
standplaats is toegewezen, houder van een ’machtiging als werkgever’;  
b. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen, houder van een ’machtiging als werkgever’ voor de uitoefening van een ambulante 
activiteit voor eigen rekening;  
c. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie 
de standplaats werd toegewezen, houder van een ’machtiging als werkgever’ voor de uitoefening 
van een ambulante activiteit voor eigen rekening;  
d. de standwerker, houder van een ’machtiging als werkgever’ aan wie het tijdelijk gebruikrecht 
van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van 
voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een ’machtiging 
als aangestelde A en B’ voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in 
dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd;  
e. door de personen die beschikken over een ’machtiging als aangestelde A’ of een ’machtiging 
als aangestelde B’, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a. tot c.  
f. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de 
acties bedoeld in artikel 7 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en 
organisatie van ambulante activiteiten kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de 
verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid 
van deze.  
 
 
 
 



Artikel 7: Andere activiteiten. 
Indien op het plein of de straat waar de standplaats gelegen is een andere manifestatie doorgaat 
of omwille van structurele werken aan het patrimonium kan de standhouder voor de duur van 
deze manifestatie door de gemeente een andere plaats toegewezen krijgen of wordt de 
retributie voor deze periode opgeschort. 
 
Artikel 8: Toestand van de standplaats. 
De standplaats waarvoor een vergunning wordt verleend, wordt aanvaard in de staat waarin ze 
zich bevindt. De standhouder wordt verondersteld de standplaats te kennen en te aanvaarden 
met alle bestaande wegvergunningen, toleranties en lasten waarmee ze zou kunnen belast zijn. 
Hij verzaakt aan elk bezwaar wegens onvoldoende oppervlakte.  
 
Artikel 9: Producten  
De standhouder mag de toegewezen standplaats enkel gebruiken voor het te koop aanbieden 
van die producten en/of diensten waarvoor het college van burgemeester en schepenen de 
standplaats heeft bestemd. Het aanbod maakt deel uit van het basisaanbod en meer bepaald: 

- Vlees- of  viswaren 
- Groenten- en fruit 
- Broodprodukten 
- Bloemen 
- Roomijs  
- Stro 

 
Artikel 10: Bewaking  
Het gemeentebestuur neemt geen bewakingstaken op zich m.b.t. de geplaatste 
verkoopsinstallatie en zal nooit aansprakelijk zijn voor enige diefstal en/of beschadiging van of 
in de verkoopsinstallaties.  
 
HOOFDSTUK 2: Losse standplaatsen - abonnementen  
 
Artikel 11: Dagplaatsen (losse standplaatsen)  
De aanvragen van losse standplaatsen worden volgens de chronologische volgorde van hun 
indiening toegewezen en in functie van de gevraagde plaats en desgevallend specialisatie. 
Wanneer twee of meerdere aanvragen gelijktijdig ingediend worden, wordt de volgorde van 
toewijzing bij loting bepaald waarbij de neergelegde brieven en deze ingediend via duurzame 
drager de volgorde van ontvangst blijven behouden. De loting gebeurt in het bijzijn van 
minimum twee ambtenaren van de gemeente Brasschaat. De beslissing van de gemeente om een 
standplaats al dan niet toe te wijzen, wordt binnen de tien werkdagen na de beslissing aan de 
aanvrager meegedeeld. Indien ze positief is, vermeldt ze de aard van de producten of de diensten 
die hij gemachtigd is te verkopen, de plaats, de datum en de duur van de verkoop. Indien ze 
negatief is, duidt ze het motief van de afwijzing van de aanvraag aan evenals de rechtsmiddelen 
inzake beroep. Indien er wijzigingen zijn aan de gegevens vermeld op de aanvraag dienen deze 
spontaan te worden meegedeeld op dezelfde wijze zoals voorzien voor de aanvraag. Zo niet kan 
overgegaan worden tot schrapping in het chronologisch register. Indien de persoon die 
ingeschreven is in het chronologisch register voor een bepaalde standplaats een aanbieding voor 
een abonnement voor deze standplaats niet aanneemt binnen de 14 dagen na schriftelijke 
kennisgeving wordt hij in het desbetreffend chronologisch register van die standplaats 
geschrapt. Van het voorgaande kan worden afgeweken door het college van burgemeester en 
schepenen mits gegronde reden(en).  
De aanvraag bevat volgende gegevens:  
- naam en adres van de aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon);  
- vermelding locatie en dag(en) waarvoor de aanvraag geldt (een aanvraag per locatie);  
- soort producten of diensten welke te koop worden aangeboden;  
- indien het een seizoensgebonden activiteit is de periode van activiteit;  



- minimum vereiste oppervlakte (lengte x breedte);  
- een kopie van de machtiging als werkgever;  
- in voorkomend geval, het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 
(KBO).  
 
Onvolledige aanvragen zullen niet in aanmerking worden genomen.  
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  
- en volgens datum.  
 
Op deze aanvraag volgt de onmiddellijke afgifte of het versturen van een ontvangstbewijs.  
De aanvragen worden ingediend hetzij door middel van een brief neergelegd bij de Dienst lokale 
economie, Bredabaan 182, 2930 Brasschaat tegen ontvangstmelding, hetzij bij ter post 
aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs gericht aan:  
Het college van burgemeester en schepenen  
Dienst lokale economie 
Bredabaan 182 
2930 Brasschaat 
hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente.  
 
Wanneer de plaats op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden niet 
vooraf bepaald is moet in geval van opzeg van de standplaats door de standhouder de vacature 
niet bekend gemaakt worden.  
 
Abonnementen  
Artikel 12: Toewijzing abonnementen  
De standplaatsen per abonnement worden toegewezen overeenkomstig de bepalingen van de 
artikel 42 §1 en §3 en van artikel 43 §1 en §3 van het KB van 24 september 2006 (zelfde regeling 
als voor de markten. Uitgezonderd voorrang voor standwerkers!).  
12.1: Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement. 
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze vacature 
bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving (cf. bijlage).  
Deze kennisgeving zal gebeuren via de website (www.brasschaat.be). De kandidaturen kunnen 
ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.  Zij worden hetzij bij 
brief neergelegd tegen ontvangstmelding hetzij bij ter post aangetekend schrijven tevens met 
ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente.  



12.2: Register van de kandidaturen.  
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een 
register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. De kandidaturen blijven geldig zolang ze 
niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.  
Voor de aanvragen die neergelegd zijn of ingediend zijn via duurzame drager tegen 
ontvangstbewijs en deze die aangetekend werden verstuurd op dezelfde dag (postdatum geldt) 
wordt de volgorde van inschrijving in het register bepaald door loting, waarbij de neergelegde 
brieven en deze ingediend via duurzame drager de volgorde van ontvangst blijven behouden. De 
loting gebeurt in het bijzijn van minimum twee ambtenaren van de gemeente Brasschaat.  
Indien er wijzigingen zijn aan de gegevens vermeld op de aanvraag dienen deze spontaan te 
worden meegedeeld op dezelfde wijze zoals voorzien voor de aanvraag. Zo niet kan overgegaan 
worden tot schrapping in het chronologisch register. Indien de persoon die ingeschreven is in 
het chronologisch register voor een bepaalde standplaats een aanbieding voor een abonnement 
voor deze standplaats niet aanneemt binnen de 14 dagen na schriftelijke kennisgeving wordt hij 
in het desbetreffend chronologisch register van die standplaats geschrapt. Van het voorgaande 
kan worden afgeweken door het college van burgemeester en schepenen mits gegronde 
reden(en).  
De aanvraag bevat volgende gegevens:  
- naam en adres van de aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon);  
- vermelding locatie en dag(en) waarvoor de aanvraag geldt (een aanvraag per locatie);  
- soort producten of diensten welke te koop worden aangeboden;  
- indien het een seizoensgebonden activiteit is de periode van activiteit;  
- minimum vereiste oppervlakte (lengte x breedte);  
- een kopie van de machtiging als werkgever;  
- in voorkomend geval, het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 
(KBO).  
 
Onvolledige aanvragen zullen niet in aanmerking worden genomen.  
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  
- en volgens datum.  
 
Op deze aanvraag volgt de onmiddellijke afgifte of het versturen van een ontvangstbewijs.  
De aanvragen worden ingediend hetzij door middel van een brief neergelegd bij de Dienst lokale 
economie, Bredabaan 182, 2930 Brasschaat tegen ontvangstmelding, hetzij bij ter post 
aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs gericht aan:  
Het college van burgemeester en schepenen  
Dienst lokale economie 
Bredabaan 182 
2930 Brasschaat 
hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente.  
 
Wanneer de plaats op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden niet 
vooraf bepaald is moet in geval van opzeg van de standplaats door de standhouder de vacature 
niet bekend gemaakt worden.  
 
 
 
 
 
 



Artikel 13: Duur abonnement  
Het abonnement is geldig voor de periode van 6 maanden en wordt hierna stilzwijgend 
verlengd. Het abonnement kan te allen tijde opgezegd worden door de abonnementhouder. Deze 
abonnementen worden stilzwijgend hernieuwd, behoudens anders gevraagd door de aanvrager 
en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het college van burgemeester en 
schepenen in de gevallen bepaald in dit reglement. De abonnee kan zijn abonnement te allen 
tijde beëindigen met een schriftelijke opzeg van minimum 1 maand, gericht aan het college 
van burgemeester en schepenen. De opzegperiode gaat in de eerste van de maand volgend op de 
maand waarin de opzeg is gebeurd. De abonnementsprijs zal worden terugbetaald naar rato van 
het aantal resterende maanden van de lopende periode.  
 
Artikel 14: Terugbetaling abonnement bij ontruimen standplaats. 
Het gemeentebestuur kan steeds beslissen dat de standplaats een andere bestemming krijgt of 
opgeheven wordt. In dit geval zal de standhouder het gebruiksrecht naar rato van het aantal 
resterende maanden van de lopende vergunningsperiode terugbetaald krijgen. Het 
gemeentebestuur is in geen enkel geval intresten of schadevergoeding verschuldigd. De 
standhouder kan door het gemeentebestuur verplicht worden zijn standplaats tijdelijk of 
definitief te ontruimen voor het uitvoeren van werken. In dit geval zal het gebruiksrecht naar 
rato van de periode dat de standplaats niet kan ingenomen worden, terugbetaald worden. Ook in 
dit geval is het gemeentebestuur geen intresten of schadevergoeding verschuldigd.  
 
Artikel 15: Opschorting abonnement. 
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode 
van ten minste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:  
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest;  
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.  
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de 
ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de 
activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.  
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de 
overeenkomst voorkomen.  
 
Artikel 16: Overdracht van een standplaats met abonnement  
A. De overdracht van een standplaats (abonnement) is toegelaten onder de volgende 
voorwaarden:  
1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon 
stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij  
stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping 
van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen;  
2° en indien de overnemer houder is zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante 
activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzet op de overgedragen 
standplaats.  
B. In afwijking van art. 17A. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen:  
- echtgenoten bij feitelijke scheiding;  
- echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen;  
- echtgenoten bij echtscheiding;  
- wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning.  
 
op voorwaarde dat: 
1°- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de 
vermelde toestand in B.  
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in A.  



2° De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de 
overlater (met inbegrip van het soort product of diensten dat aangeboden wordt). Ingeval van 
overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.  
 
 
HOOFDSTUK 3: Verplichtingen  
Artikel 17 De standhouder zal steeds bij het opstellen en het wegnemen van de 
verkoopinrichting en bij de exploitatie ervan de voorschriften van de afgevaardigde van het 
gemeentebestuur naleven, verwijzend naar het geldend algemeen politiereglement Brasschaat. 
Het is hem uitdrukkelijk verboden wagens of enig ander voorwerp vast te hechten aan de weg, 
aan de bomen, verlichtingsmasten, verkeerstekens e.a. Hij dient alle maatregelen te nemen ter 
voorkoming van schade aan het openbaar domein, beplantingen, bomen, verlichtingsmasten en 
verkeerstekens. Alle benodigde nutsvoorzieningen zijn autonoom te voorzien door de 
standhouder. 
 
Artikel 18 De standhouder moet steeds instaan voor het rein houden van de standplaats tot op 
een afstand van 10 meter rond deze standplaats. Hij staat zelf in voor de verwijdering van het 
afval.  
 
Artikel 19 Bij het innemen van de standplaats moet stipt de aangewezen lijn van de kramen 
worden gevolgd. De uitsprong van het tentdak en de uitklapbare panelen van de verkoopwagens 
mogen geen hinder veroorzaken voor het publiek. Het is verboden de doorgangen voor de 
voetgangers te belemmeren door er voorwerpen te plaatsen of er achter te laten.  
 
Artikel 20 De standhouder erkent uitdrukkelijk dat de gemeente hierbij enkel handelt in haar 
hoedanigheid van eigenares of beheerster van het openbaar domein en niets toezegt of 
waarborgt in verband met de uitoefening van de haar toegewezen bevoegdheden als 
administratieve overheid.  
 
Artikel 21 De standhouder verzaakt uitdrukkelijk aan elk verhaal tegen de gemeente  
betreffende de hinder of schade die hij zou kunnen ondervinden door de aanwezigheid van 
onder andere bomen, palen, draden, schakelkasten e.a. of het niet voorhanden zijn van 
nutsvoorzieningen op de standplaats.   
 
Artikel 22 De standhouder zal alle belastingen of taksen, van om het even welke aard, die door 
een hoger bestuur op het exploiteren van marktkramen of gelijkaardige handelsuitbatingen, op 
de verkoop van bepaalde goederen of op de standplaats zelf, zouden geheven worden, betalen, 
zonder mogelijkheid van verhaal op de gemeente Brasschaat.  
 
Artikel 23 Het politiereglement ivm veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele 
installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit dient strikt 
nageleefd te worden. De standhouder zal voor de duur van de vergunning een verzekering 
aangaan ter dekking van zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor ongevallen overkomen aan 
derden ten gevolge van feiten die inherent zijn aan de exploitatie van zijn bedrijf alsook ter 
dekking van de brandrisico’s. De standhouder zal de gemeente binnen de maand na ontvangst 
van vermeld bericht van toekennen van de standplaats, een kopie van die verzekerings-
overeenkomsten overmaken. Hij zal het bewijs leveren de premies betaald te hebben.  
 
Artikel 24 De standhouder zal alle wetten, decreten en besluiten o.a. deze m.b.t. de 
voedingsmiddelen, ambulante activiteiten, handelspraktijken, ruimtelijke ordening en 
stedenbouw, milieu/hinderlijke inrichtingen en alle verordeningen van de gemeente Brasschaat, 
in het bijzonder de toepasselijke politiereglementen stipt naleven.  
 



Artikel 25 De standplaats op het openbaar domein wordt bij het verlaten in dezelfde staat 
achtergelaten als bij de inname. Elke beschadiging aan het wegdek, bomen of andere delen van 
het openbaar domein of eigendom van ons bestuur, worden hersteld door de zorgen van het 
gemeentebestuur en de kostprijs zal betaald worden door de standhouder.  
In geval de standhouder weigert tot ontruiming over te gaan binnen de gestelde termijn, zal het 
gemeentebestuur ertoe gemachtigd zijn op zijn kosten de ontruiming uit te voeren.  
 
Artikel 26 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 het kraam 
of het voertuig, indien hij de activiteit aan het 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, 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, de voornaam van de persoon die het dagelijks 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).  
 
HOOFDSTUK 4: Handhaving  
 
Artikel 27: Intrekking/opschorting abonnement  
De gemeente kan te allen tijde het abonnement intrekken, opschorten of werken uitvoeren 
boven of onder de standplaats op het openbaar domein om reden van openbaar nut, zonder dat 
de houder van een abonnement het recht heeft op enige vergoeding.  
 
Artikel 28: Bestemmingswijziging. 
De standhouder heeft geen verhaal tegen de gemeente wanneer hij, ingevolge de bestemming of 
de bestemmingswijziging van de standplaatsen in de omgeving van de standplaats waarvoor hij 
een abonnement heeft, op enige wijze schade zou ondervinden.  
 
Artikel 29: Sancties  
29.1: Het abonnement kan van rechtswege door het college van burgemeester en schepenen 
worden ingetrokken.  
- Indien de standhouder het goed niet gebruikt en/of exploiteert overeenkomstig hetgeen 
bepaald is in dit reglement.  

- Indien het abonnement een maand na de vervaldatum niet betaald is.  

- Bij faillissement van de standhouder of indien hij geen houder meer zou zijn van een 
machtiging overeenkomstig de wet op de ambulante activiteiten.  

- Bij het niet naleven van verplichtingen, opgelegd door wetten, decreten en besluiten o.a. deze 
m.b.t. de voedingsmiddelen, ambulante handel, de handelspraktijken, ruimtelijke ordening en 
stedenbouw, milieu/ hinderlijke inrichtingen en alle verordeningen van de gemeente 
Brasschaat, in het bijzonder de toepasselijke politiereglementen. 
29.2: In al deze gevallen zal de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven vaste datum 
verlenen aan de intrekking van de vergunning. De rechter zal desgevallend enkel dienen vast te 
stellen dat de in dit artikel uitdrukkelijk voorziene voorwaarde vervuld is.  
29.3: Bij intrekking van het abonnement, zoals voorzien in artikel 29.1, zal de houder in geen 
geval recht hebben op enige schadevergoeding.  



29.4: De bedragen, betaald als vergoeding, zullen in deze gevallen definitief verworven zijn door 
de gemeente, onverminderd het recht van de gemeente om schadevergoeding te vorderen.  
 
29.5 Tenzij de overtreding reeds wordt bestraft door hogere wetgeving of geldend politiereglement 
wordt elke overtreding van het huidig politiereglement overeenkomstig artikel 119bis van de nieuwe 
gemeentewet bestraft met: 

- een administratieve geldboete tot 350,00 euro; 
- een administratieve schorsing of intrekking van een afgeleverde vergunning of toelating; 
- een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling. 
De burgemeester kan telkens de openbare orde in gevaar is, alle maatregelen nemen om het gevaar 
te doen ophouden. Indien deze bevelen niet worden uitgevoerd kan de burgemeester ambtshalve, op 
kosten van diegene die in gebreke is gebleven, tot uitvoering laten overgaan. 

 
 
Artikel 30: Overgangsmaatregelen  
Voor de reeds afgesloten contracten blijven de bestaande abonnementen, op het ogenblik dat het 
nieuwe reglement werd aangenomen, geldig tot aan hun vervaldatum. Van zodra dit reglement 
van toepassing is zijn de toewijzingsmodaliteiten vermeld in dit reglement van toepassing. De 
houder van een abonnement op datum van de inwerkingtreding van dit reglement, heeft recht 
op de toepassing van de nieuwe wettelijke bepalingen inzake opschorting, afstand, overdracht 
van de standplaats.  
 
Artikel 31: Uitzonderingen  
Dit reglement is niet van toepassing voor de inname van de openbare weg voor ambulante 
handel tijdens de evenementen, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 
Dit reglement is niet van toepassing op markten en foren gehouden op de openbare weg. Voor 
deze activiteiten zijn specifieke reglementen van toepassing.  
 
Artikel 32: Betwistingen  
Alle betwistingen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het 
arrondissement Antwerpen behoren. 

 


