PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 03 maart 2014.
Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste, burgemeester, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW, L. Boudolf, P. George, B.
Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Vandermeeren, S. Van Damme, R. Florizoone,
gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris.
Algemeen gemeentelijk politiereglement. Hoofdstuk II: De veiligheid en het gemak van doorgang
op de openbare wegen - Afdeling 18. Het drijven van handel op de openbare weg. Inrichting van
de markt. Leurhandel. Hervaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder art. 42 en 43
- de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten, gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006, 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
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 5 januari 1986 houdende de vaststelling van het Algemeen
Gemeentelijk Politiereglement
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 oktober 2007 houdende aanpassing van de regelgeving
inzake ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26 augustus 2008 houdende aanpassing van de
regelgeving inzake ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 januari 2009 houdende aanpassing van de regelgeving
inzake ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- De markt op het plein aan de Garzebekeveldstraat is niet langer economisch rendabel voor de
marktkramers, enkele marktkramers haakten af en nu staan er nog slechts twee kramen. De markt
heeft duidelijk een nieuwe start nodig. In het verleden werd de vrijdagmarkt in Adinkerke wegens
werken reeds voor enkele maanden verhuisd naar de parking in de Dorpsstraat, waar een groter
potentieel ligt, mede door de aanwezigheid van twee scholen in de directe omgeving. Daarom lijkt
het aangewezen de markt opnieuw op die locatie te laten plaatsvinden. In die zin dient artikel 104
gewijzigd te worden. Gezien het kleinschalige karakter van deze markt, is het ook wenselijk enkel
verkoop van vis, gevogelte, landbouwproducten en artisanale producten toe te staan op deze markt,
met uitzondering van vlees.
- Om ook marktkramers van buiten De Panne te informeren over vrijgekomen standplaatsen die per
abonnementen toegewezen worden op de markten van De Panne, lijkt het ook aangewezen niet
enkel kennis te geven van vrijgekomen standplaatsen via het gemeentelijk infobord, maar ook via de
website www.depanne.be. In deze context is het wenselijk dit toe te voegen aan artikel 108, § 1 van
het marktreglement.
- Om te vermijden dat de markt in De Panne in de wintermaanden bij geringe opkomst van de
marktkramers sterk verspreid is over alle straten, met overal lege plaatsen op het marktplein, is het
wenselijk om - tussen het einde van de herfstvakantie en het begin van de paasvakantie - de
marktkramers uit de Kasteelstraat en de Ollevierlaan zoveel mogelijk op het marktplein te
concentreren. Daarom is het wenselijk dit expliciet toe te voegen aan artikel 136, zodat de
marktleider ter plaatse bij dergelijke beslissing kan steunen op zijn marktreglement.
- Tijdens de drukke maanden komt het vaak voor dat een marktkramer de marktleider niet telefonisch
op de hoogte brengt dat hij afwezig zal zijn op de markt, of dat hij later zal aankomen (eventueel
door oponthoud). Volgens artikel 138 van het huidige politiereglement dient een marktkramer zijn
standplaats in te nemen voor 8 uur. Uit de praktijk blijkt echter dat dit te laat is tijdens een drukke
markt, het is dan ook wenselijk dit aan te passen naar 7:30 uur. Het is wenselijk een uitzondering
toe te staan voor marktkramers die de ochtend zelf de marktleider telefonisch op de hoogte brengen
van hun latere aankomst (eventueel door oponthoud), zodat de marktleider de plaatsen van de
marktkramers die hem verwittigd hebben van hun laattijdigheid nog vrij kan houden tot ten laatste 8
uur.

BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Het algemeen gemeentelijk politiereglement wordt opgeheven voor wat betreft hoofdstuk II,
Afdeling 18. Het drijven van handel op de openbare weg. Inrichting van de markt. Leurhandel.

Art.2:

Het algemeen gemeentelijk politiereglement wordt hervastgesteld als volgt voor wat betreft
hoofdstuk II, Afdeling 18. Het drijven van handel op de openbare weg. Inrichting van de
markt. Leurhandel:

AFDELING 18: HET DRIJVEN VAN HANDEL OP DE OPENBARE WEG. INRICHTING VAN DE
MARKT. LEURHANDEL.
Onderafdeling 1:

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Art. 104

Gegevens van openbare markten
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
- Er wordt een markt gehouden te De Panne, iedere zaterdag van 6 tot 13 uur. Hij
wordt gehouden op het marktplein, desgevallend Ollevierlaan (tot Barkenlaan),
Marktlaan (tot Prins Albertlaan), Kasteelstraat (tot Brouwersstraat). In bijzondere
gevallen kan het College van Burgemeester en Schepenen een andere locatie
aanwijzen of de bestaande markt in aanpalende straten uitbreiden. Wanneer de
marktdag te De Panne op een wettelijke feestdag valt, kan het College van
Burgemeester en Schepenen deze verschuiven naar de vrijdagnamiddag.
Met betrekking tot de markt te De Panne gelden volgende voorschriften inzake de
natuur van de koopwaar. Kramen waar groenten, fruit, brood, gebak, zuivel en vlees
worden verkocht, kunnen enkel worden geplaatst op het parkeergedeelte van de
markt. Kramen waar gevogelte en vis worden verkocht, kunnen uitsluitend worden
geplaatst in de Marktlaan. De marktleider kan in uitzonderlijke omstandigheden een
wijziging toestaan.
- Er wordt een markt gehouden te Adinkerke, iedere vrijdag van 14 tot 17 uur. Hij wordt
gehouden op de parking in de Dorpstraat. In bijzondere gevallen kan het College van
Burgemeester en Schepenen een andere locatie aanwijzen. Wanneer de marktdag te
Adinkerke op een wettelijke feestdag valt, kan het College van Burgemeester en
Schepenen deze verschuiven naar de donderdagnamiddag. Te Adinkerke is het enkel
toegelaten om gevogelte, vis, landbouwproducten en artisanale producten te
verkopen, met uitzondering van vlees.
De gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de
bevoegdheid toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het College van
Burgemeester en Schepenen zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het
gebruik bepalen. Voormelde bepalingen en wijzigingen van het marktplan kunnen
geraadpleegd worden op de dienst Secretariaat van het gemeentehuis, Zeelaan 21 te
8660 De Panne.

Art. 105:

Handleiding inzake toewijzing standplaatsen
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen,
houders van een “machtiging als werkgever”
- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen.
De standplaatsen worden
toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks
bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”.
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de
verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten
overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 december 2006 betreffende de
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten.

Art. 106:

Verhouding abonnement – losse plaatsen
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van
aankomst op de markt. Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of
meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de
standplaats bij loting.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats
aanwezig zijn.

Art. 107:

Toewijzingsregels losse plaatsen
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van
aankomst op de markt. Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of
meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de
standplaats bij loting.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats
aanwezig zijn.

Art. 108:

Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
§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.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het
gemeentelijk infobord en/of via de gemeentelijke website (www.depanne.be)..
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander
tijdstip.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid
van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van ambulante activiteiten, en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving
van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
§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.
Om het jaar zullen kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun
kandidatuur te bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven.
§3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen
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:
- aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken
- en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën:
a) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen over de gehele
vrijgekomen lengte
b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen
c) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op
één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een
vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een
deel van de standplaatsen
d) externe kandidaten
- en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde
standplaats en specialisatie
- en tenslotte volgens datum.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd
ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:
- voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de
aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft.
Wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij
loting
- voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
§4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
- of door een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.
§5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per
abonnement vermeld staat:
- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de
standplaats werd toegekend
- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel
- het ondernemingsnummer
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden
- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit
- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
Art. 109:

Identificatievereiste bij het uitoefenen van ambulante activiteiten op de openbare
markt
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, 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
uitbatingszetel; 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).

Art. 110:

Duur van het abonnement
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald
door de aanvrager (cf. artikel 111 en 112 van onderhavig reglement) en behoudens
intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in
artikel 113 van onderhavig reglement

Art. 111:

Opschorting van het abonnement
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene
periode van tenminste 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 voortkomen.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse
plaats.

Art. 112:

Afstand van het abonnement
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen

bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30
dagen
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen
vermeld in artikel 111 van onderhavig reglement. In dit geval is geen vooropzeg
nodig.
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon, die voor eigen rekening zijn activiteit
uitoefent, kunnen bij zijn overlijden zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement
waarvan hij de houder was.
De aanvragen van opschorting, herneming of afstand van een abonnement worden
betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:
- bij een per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
- of door een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.
-

Art. 113:

Schorsing en opzegging van het abonnement
Het abonnement zal door het College van Burgemeester en Schepenen geschorst of
ingetrokken worden in volgende gevallen:
- bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding
- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of
tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen
- wanneer de houder van een abonnement, behoudens in geval van overmacht, niet
gedurende minstens twee derden van de marktdagen, i.e. 34 weken, aanwezig is
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de
voorwaarden bepaald in artikel 117 van onderhavig reglement
- wanneer andere waren en/of diensten te koop worden aangeboden dan diegene
vermeld op zijn abonnement.
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend volgens één van de vermelde
modaliteiten:
- bij een per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
- of door een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.

Art. 114:

Vooropzeg vanuit de gemeente
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven,
geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement
van één jaar.

Art. 115:

Seizoensgebonden ambulante activiteiten
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op
producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van
het jaar verkocht worden.
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde
activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit.
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden
als losse standplaatsen.

Art. 116:

Inname standplaatsen
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door :
a) - de natuurlijk personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen,
houders van een "machtiging als werkgever", aan wie een standplaats is toegewezen
- 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
gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 36 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de

uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, 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 aangesteld A" of een
"machtiging als aangesteld 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 koninklijk besluit 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.
De personen opgesomd in a)2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of
onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in
wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie
of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.
Art. 117:

Overdracht van een standplaats
§1. De overdracht van een standplaats 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(s) houder(s) is/zijn van een machtiging tot het uitoefenen
van ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater
voortzet(ten) op elke overgedragen standplaats.
§2. In afwijking van §1 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:
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs
van de vermelde toestand zoals bepaald in deze paragraaf
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in §1, 2°.
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de
overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend
vernieuwd.

Art. 118:

Onderverhuur standwerkers
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen
hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers
namelijk:
- rechtstreeks aan een andere standwerker
- via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat.
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan
wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd.
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs
voor de duur van de onderverhuring.
§1. De rijen kramen of winkelwagens zullen gescheiden zijn door wegen, uitsluitend
bestemd voor de voetgangers. Het is verboden het verkeer van de voetgangers te
hinderen in de hen voorbehouden doorgangen, door er voorwerpen te plaatsen, te
hangen of achter te laten. Het is verboden in de gangen tussen de kramen een rijwiel,
bromfiets of motorfiets te besturen of aan de hand te leiden.
§2. De kramen en winkelwagens moeten op het hun toegewezen perceel geplaatst
worden zodanig dat de uitgestalde koopwaar niet buiten de scheidingslijn tussen de
percelen en de doorgang voor het publiek uitsteekt.

Art. 119:

§3. Elke handeling in de uitstalling van goederen met het inzicht de koper te bedriegen of
te misleiden is verboden.
§4. De marktkramers mogen hun standplaats niet verlaten om hun waren aan te prijzen
of tot kopen aan te zetten. Het is verboden te kopen of te verkopen buiten de
standplaatsen.
§5. Behoudens toelating van het College van Burgemeester en Schepenen, is het
verboden gebruik te maken van geluidsversterkers of andere lawaaimakende tuigen die
storend zijn.
§6. Het is verboden buiten het kraam reclame aan te brengen bij middel van affiches,
ballonnetjes of andere voorwerpen.
§7. Loterijen, kansspelen, fakirs of waarzeggers worden op de markt niet toegelaten.
§8. Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan alle
veiligheidsnormen, of die gassen of rook laten ontsnappen.
§9. Het is verboden verbrandingsmotoren te gebruiken.
§10. Om op het elektriciteitsnet te kunnen aansluiten, moet het marktkraam voorzien zijn
van:
- een verliesstroomautomaat van maximaal 10 A 0,03 A
- een rubberkabel CTMB N 2 x 2,5 +2,5 uitgerust met een CEE form stekker.
§11. Tijdens de markturen is het verboden te leuren binnen een straal van 200 meter
rond de markt.
§12. Het is verboden na 13 uur nog op de markt te kopen of te verkopen.
§13. Een uur na het sluiten van de markt moeten alle koopwaren alsmede alle voertuigen
of andere inrichtingen die gediend hebben voor het uitoefenen van de leurhandel, van de
markt verwijderd zijn.
§14. De marktkramers moeten onmiddellijk na de beëindiging van de markt hun
standplaats volledig opkuisen. De marktkramers moeten zelf instaan voor de verwijdering
van het marktafval en mogen dit bedrijfsafval niet achterlaten, maar moeten het zelf terug
meenemen. De marktkramer moet preventieve maatregelen treffen om beschadiging of
bevuiling van het wegdek te voorkomen. Eventuele herstellings- of reinigingswerken
kunnen door de gemeente aan de marktkramer worden aangerekend.
§15. Het is de marktkramers verboden merktekens van enigerlei aard op het wegdek of
op de trottoirs aan te brengen. Markeringen kunnen enkel door het gemeentebestuur
worden aangebracht.
§16. De burgemeester behoudt zich het recht de verkoop van goederen die stoornis of
hinder veroorzaken, te weigeren. De burgemeester mag de toegang tot de markt tijdelijk
of definitief verbieden aan handelaars die voor de verkoop van vervalste waren of
wegens bedrieglijke handelingen inzake handel gestraft werden.
Art. 120:

Betwistingen omtrent de toepassing van de organisatie van ambulante activiteiten
op Betwistingen omtrent de toepassing van de organisatie van ambulante activiteiten op
de openbare markten, behoren tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en
Schepenen, onverminderd de bevoegdheden van de marktleider opgesomd onder punt
18.3 van onderhavig reglement.

Onderafdeling 2:
Art. 121:

Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de
openbare markten.

Toepassingsgebied
De uitoefening van ambulante activiteiten op het grondgebied van De Panne is verboden
in de volgende straten:
- de Zeelaan
- de zijstraten uitmondend op de Zeelaan over een afstand van 100 meter te rekenen
vanaf de Zeelaan
- de straten gelegen tussen enerzijds de Zeedijk en anderzijds de Nieuwpoortlaan en
de Duinkerkelaan
- de zuidelijke zijstraten van de Nieuwpoortlaan en de Duinkerkelaan over een afstand
van 100 meter te rekenen vanaf de Nieuwpoortlaan en de Duinkerkelaan
- de Zeedijk, behoudens de personen die voldoen aan de bepalingen opgelegd door
artikel 132 van onderhavig reglement.

De bezettingsmodaliteiten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de
gemeente.
Art. 122:

Art. 123:

Art. 124:

Art. 125:

Voorafgaande machtiging
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten uit te oefenen
moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 123 en is onderworpen aan een
voorafgaande machtiging. Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de
ambulante activiteit aangevraagd te worden bij de gemeente (College van Burgemeester
en Schepenen, Zeelaan 21, 8660 De Panne).
De aanvrager dient ook te vermelden op welke specifieke plaats(-en) hij ambulante
activiteiten wenst uit te oefenen.
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 datum en duur van de verkoop.
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen:
- redenen van openbare orde
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument
- de activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen.
De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve
beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.
Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. artikel 105 van
onderhavig reglement) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf.
artikel 116 van onderhavig reglement) kunnen standplaatsen op het openbaar domein
verkrijgen en innemen.
Toewijzingsregels losse standplaatsen
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van
aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden,
gebeurt de toewijzing via loting.
Toewijzingsregels per abonnement
§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.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het
gemeentelijk infobord.
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander
tijdstip.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid
van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van ambulante activiteiten, en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving
van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
§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.
Om het jaar zullen kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun
kandidatuur te bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven.
§3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen
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:
- volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën:

a) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen
b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen
c) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op
één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een
vooropzeg heeft gegeven voorzien in artikel 8 §2 van 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 en wet van 20 juli 2006
d) externe kandidaten
- en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde
standplaats en specialisatie
- en tenslotte volgens datum.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd
ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:
- voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de
aanvrager die de hoogste anciënniteit op het openbaar domein van de gemeente
heeft. Wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang
bepaald bij loting
- voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
§4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
of door een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.
§5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per
abonnement vermeld staat:
- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de
standplaats werd toegekend
- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel
- het ondernemingsnummer
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden
- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit
- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
Art. 126:

Identificatievereiste bij het uitoefenen van ambulante activiteiten
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
uitbatingszetel; 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).

Art. 127:

Art. 128:

Art. 129:
Art. 130:

Art. 131:

Art. 132:
Art. 133:

Onverminderd het vervullen van de verplichtingen voorzien bij de wettelijke en
reglementaire beschikkingen betreffende de leurhandel, is het verboden op het
grondgebied van de gemeente langs de openbare weg of van deur tot deur, eet- of om
het even welke koopwaren te verkopen of te koop aan te bieden, zonder een
voorafgaande schriftelijke machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen.
Het is de leurders verboden de voorbijgangers aan te klampen, lastig te vallen, staande
te houden of te volgen om hun waren aan te prijzen of aan te bieden. Het is de leurders
verboden met hun voertuig op de openbare weg te blijven stilstaan of hem te verlaten,
behoudens de tijd welke strikt noodzakelijk is voor de verkoop of aflevering van de
koopwaren. Wanneer zij voor deze handelingen stil houden, moeten zij hun voertuig op
zulke wijze plaatsen, dat het noch het verkeer van de voetgangers, noch dat van andere
rijtuigen belemmert.
Het leuren met ijs, hotdogs, frieten, enz. is verboden in een straal van 200 meter rond
elke vaste standplaats voor de verkoop van deze eetwaren.
De burgemeester is gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden, zoals feesten en
openbare plechtigheden, het leuren te verbieden op plaatsen en in straten waar dit het
verkeer kan belemmeren en/of de openbare orde kan verstoren.
Het is ten allen tijde verboden bij het leuren vaste standplaatsen op te richten op de
openbare weg, koopwaren op de grond te plaatsen of ten toon te stellen op banken, op
tafels, in kramen, in stilstaande auto's, in autovrachtwagens met of zonder
aanhangwagen of in gelijk welke voertuigen.
Het rondventen of leuren op het strand en de Zeedijk is slechts toegelaten aan de
personen of hun aangestelden die dit recht bij aanbesteding verworven hebben.
Het is de leurders en rondventers verboden hun aanwezigheid aan het publiek te melden
bij middel van om het even welk instrument dat geluid voortbrengt. Uitzonderingen
kunnen door de burgemeester worden toegestaan.

Onderafdeling 3:

Bevoegdheid van de marktleider.

Art. 134:

De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de
personen die een ambulante activiteit uitoefenen, aantonen, te controleren.

Art. 135:

De marktleider wordt aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen. Hij
staat ter plaatse in voor de organisatie van en het toezicht op de markt. Hij verzekert er
de openbare orde, rust en veiligheid.
De marktkramers moeten zich schikken naar de voorschriften die door de marktleider
worden gegeven betreffende het plaatsen, uitstallen en wegnemen van de waren. De
marktkramers die weigeren gevolg te geven aan de onderrichtingen van de marktleider,
kunnen verplicht worden de standplaats te verlaten.
Bij geringe bezetting van de markt kan de marktleider beslissen de aanwezige
marktkramers op en in de directe omgeving van het marktplein te concentreren.
Abonnementshouders – die over een vaste standplaats beschikken – kunnen in dit geval
eventueel een andere standplaats worden toegewezen.
In de periode tussen het einde van de herfstvakantie en het begin van de paasvakantie
zal de marktleider (indien er voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn op het marktplein)
de Kasteelstraat en de Ollevierlaan vrij houden. Abonnementshouders – die in die straten
over een vaste standplaats beschikken – kunnen in dit geval eventueel een andere
standplaats worden toegewezen op het marktplein.
De marktkramer dient zich strikt te houden aan de hem toegewezen oppervlakte.
Als de marktkramer zijn standplaats uitbreidt zonder voorafgaande toelating, kan de
marktleider hem verplichten de afmetingen van zijn kraam terug te brengen tot de hem
normaal toegewezen oppervlakte.
Indien een marktkramer een standplaats inneemt zonder de vereiste toelating, kan de
marktleider zijn winkelwagen of kraam onmiddellijk van de markt laten verwijderen, op
kosten en risico van de overtreder.

Art. 136:

Art. 137:

Art. 138:

Indien een marktkramer van de markt te De Panne, al dan niet houder van een
abonnement, zijn standplaats om 7:30 uur niet heeft ingenomen, kan de marktleider deze
standplaats eenmalig aan een andere marktkramer toewijzen. Indien een marktkramer

van de markt te De Panne, al dan niet houder van een abonnement, de marktleider
telefonisch voor 7:30 uur verwittigt dat hij later zal zijn, zal de marktleider zijn standplaats
vrij houden tot 8 uur. Indien de marktkramer dan nog niet aanwezig is, kan de marktleider
deze standplaats eenmalig aan een andere marktkramer toewijzen.
Art. 139:

De marktkramers zijn standgeld verschuldigd, overeenkomstig het gemeentelijk
belastings-reglement op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van
markten. Het elektriciteitsverbruik is inbegrepen in het stand- of abonnementsgeld.
Bij gebreke van betaling kan de marktleider de marktkramer verplichten de markt te
verlaten.

Art. 140:

Het is verboden om voertuigen langer op de markt te laten staan dan nodig is voor het
lossen en laden van de koopwaren. Vijftien minuten voor het openen van de markt
moeten de voertuigen van de markt, van alle straten of gedeeltes van straten waar het
marktgebeuren doorgaat, worden verwijderd. Ze moeten in de omliggende straten
worden geparkeerd of desgevallend op de door de burgemeester aangewezen plaats.
De marktleider kan, in bijzondere gevallen, aan de marktkramers toelating verlenen om
hun voertuig op de markt te laten staan.

Art.3:

Deze beslissing treedt in werking op 1 april 2014

Art.4:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- De minister van middenstand
- de gouverneur
- de griffie van de politierechtbank te Veurne
- de politie
- de sanctionerende ambtenaar
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