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205.9 - Lokale economie - Reglement ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten
de openbare markt
Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
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.
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 april 2017. Volgens artikel 9 §1 van voornoemde gewijzigde wet
wordt de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de
openbare markten en kermissen, geregeld bij gemeentelijk reglement.
Beslissing gemeenteraad van 27 februari 2018, houdende aanpassing reglement met
betrekking tot ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten.
Feiten en context
De gemeente heeft de bevoegdheid om ambulante activiteiten op haar grondgebied te
organiseren.
Argumentatie
De gemeente ontvangt regelmatig een aanvraag voor het uitoefenen van ambulante activiteiten
op het openbaar domein buiten de openbare markt, vooral sinds de aanvang van de
coronapandemie. De aangevraagde locaties zijn willekeurig en de nood aan een
stroomaansluitingspunt vormt vaak een probleem. In de mate van het mogelijke tracht de
technische dienst hierin ondersteuning te verlenen, maar ook deze mogelijkheden zijn begrensd
door het beschikbaar materiaal.
We merken vaak ambulante handelaars op in het straatbeeld, die geen aanvraag indienen bij
de gemeente. De talrijke ijsventers op ons grondgebied zijn daar een voorbeeld van. Ook
organisatoren van evenementen, die samenwerken met foodtrucks, worden erop gewezen dat
deze partners de verplichte documenten tot het uitoefenen van ambulante handel moeten
voorleggen aan de gemeente.
De ambulante handelaars, die deelnemen aan de openbare markt op woensdagnamiddag aan
het Zoetwater, worden vanaf 1 november 2020 onderworpen aan een gemeentelijk reglement
ambulante activiteiten op de openbare markt en een belastingreglement standrechten op de
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openbare markt van 13 oktober 2020. Bij het toepassen van het gelijkheidsbeginsel zou het niet
meer dan fair zijn dat we ook de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de
openbare markt volgens dezelfde maatstaven behandelen.
De dienst stelt voor om de eerder verleende toelatingen aan Bar Play, om samen te werken met
foodtrucks op de locatie van de zomerbar-winterbar, en mevrouw Annelies Poels, om plaats te
nemen met haar foodtruck op de parking OHL, te behouden. Deze standplaatsen werden
toegewezen voor de inwerkingtreding van dit reglement. Bij een aanvraag van herlocatie zullen
we ook hen verwijzen naar dit reglement.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het reglement, met betrekking tot ambulante activiteiten op
het openbaar domein buiten de openbare markt, goed.
AFDELING 1 - Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag
plaatsvinden zijn niet vooraf bepaald
Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 43, gewijzigd door BVR)
De gemeente kan op het openbaar domein ambulante activiteiten inrichten.
De gemeenteraad vertrouwt aan het schepencollege de bevoegdheid toe om de ambulante
activiteiten te organiseren.
Het schepencollege zal telkens de plaats, dag, uur en specialisatie vermelden, alsook voor elke
standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen.
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
onderneming beperkt tot 1.
De bezettingsmodaliteiten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de gemeente.
Artikel 2: Voorafgaande machtiging (KB art. 43, gewijzigd door BVR)
2.1. Aanvraag machtiging
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten uit te oefenen moet
voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van dit reglement en is onderworpen aan een
voorafgaande machtiging. Deze machtiging moet voorafgaand aan het uitoefenen van de
ambulante activiteit aangevraagd worden bij de gemeente via ondernemen@oud-heverlee.be.
De aanvrager dient ook te vermelden op welke specifieke plaats hij ambulante activiteiten wenst
uit te oefenen.
2.2. Beslissing machtiging (KB art 42, gewijzigd door BVR)
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld:
-

Identiteit van de aanvrager

-

de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen

-

de plaats

-

de datum en duur van de verkoop

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen :
-

redenen van openbare orde en veiligheid

-

redenen van volksgezondheid

-

bescherming van de consument

-

wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn

-

de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden

De gemeente zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de
negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.
Artikel 3: Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 40 en 41)
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van standplaatsen
op het openbaar domein kunnen een standplaats verkrijgen en innemen.
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Een standplaats op het openbaar domein kan enkel toegewezen worden aan :
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en die
houder zijn van een “machtiging als werkgever”;
- rechtspersonen die dezelfde ambulante 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”.
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 .
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen beperkt tot
één standplaats per onderneming.
De standplaatsen staan enkel open voor directe verkoop van producten, dus niet van diensten.
Artikel 4: Inname standplaatsen (KB art. 26)
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
gebruiksrecht van de standplaats werd verhuurd, 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;
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 voornoemd KB van 24 september 2006, 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 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.
Artikel 5: Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2, gewijzigd door BVR)
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.
AFDELING 2 - Ambulante activiteit op rondtrekkende wijze
Artikel 6: Toepassingsgebied (wet art 4 en 9)
Eenieder die op de openbare weg ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze wenst uit te
oefenen, dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente.
Artikel 7: Voorafgaande machtiging
7.1. Aanvraag machtiging (KB art. 43, gewijzigd door BVR)
Om een ambulante activiteit op de openbare weg uit te oefenen moet voldaan zijn aan de
voorwaarden vermeld in artikel 3 en dient men te beschikken over een machtiging. Deze
machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te
worden bij de gemeente via ondernemen@oud-heverlee.be.
7.2. Beslissing machtiging
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In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld :
-

Identiteit van de aanvrager

-

de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen

-

de toegestane route

de datum en duur van de verkoop (wet art 6 : beperkingen mogen betrekking hebben op
de uren van uitoefening van het geheel of van een gedeelte van de activiteit)
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen :
-

redenen van openbare orde en veiligheid

-

redenen van volksgezondheid

-

bescherming van de consument

-

wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn

-

de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden

De gemeente zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de
negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.
AFDELING 3 : Verkopen van producten of diensten met niet-commercieel karakter
De occasionele verkopen voor een niet-commercieel doel zijn niet onderworpen aan de wet op
de ambulante activiteiten (wet art 5, 1°). Deze verkopen voldoen wel aan de definitie ambulante
activiteit maar zijn door hun specifieke aard niet onderworpen aan de voorwaarden en
verplichtingen van de wet.
Wel gelden er voor deze verkopen met niet-commercieel karakter specifieke voorwaarden.
Artikel 8: Specifieke voorwaarden voor verkopen met niet-commercieel karakter (KB art
7, gewijzigd door BVR)
De producten of diensten met een niet-commercieel karakter verkopen, te koop aanbieden of
uitstallen is niet onderworpen aan de bepalingen van de wet indien deze activiteiten aan al de
volgende voorwaarden voldoen (KB Art. 7. § 1.) :
1° ze vinden plaats met één van volgende doelen
-

menslievend doel,

-

sociaal doel,

-

cultureel doel,

-

educatief doel,

-

sportief doel

-

de verdediging en promotie van de natuur,

-

de verdediging en promotie van de dierenwereld,

-

de verdediging en promotie van een ambacht,

-

de verdediging en promotie van streekproducten,

-

steun bij een humanitaire catastrofe,

-

steun bij een ramp of belangrijke schade;

2° ze blijven occasioneel;
3° de betrokken burgemeester of zijn afgevaardigde heeft vooraf toestemming verleend;
4° als ze de grenzen van de gemeente overschrijdt en geen bijkomende toelating van de
gemeente vereist is, dan heeft de organisatie een voorafgaande toelating gevraagd aan de
Minister of de personeelsleden aan wie hij deze bevoegdheid heeft gedelegeerd.
Artikel 9: Identificatievereiste
Tijdens de verkoop, te-koop-aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van producten
of diensten voor een niet-commercieel doel zoals vermeld in art 16, is elke verkoper herkenbaar
via een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren.
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Op verzoek van de overheid die de toestemming heeft verleend, overhandigt de
verantwoordelijke, binnen dertig dagen, het bewijs van de bestemming van de fondsen om het
aangegeven doel te realiseren.
Artikel 10: Aanvraag voorafgaande machtiging (KB art 7 §2 en 3, gewijzigd door BVR).
De aanvraag van een toestemming is afhankelijk van de situatie, gericht aan de
burgemeester(s) of aan zijn afgevaardigde(n) of aan de Minister of aan de personeelsleden aan
wie hij die bevoegdheid heeft gedelegeerd, op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
De aanvraag omvat :
-

de verantwoordelijke van de actie,

-

het doel van de actie,

-

de plaats of plaatsen,

-

de periode of periodes van verkoop,

-

de te koop aangeboden producten of diensten en een schatting van de hoeveelheid.

De toestemming is beperkt tot één jaar. Ze is hernieuwbaar. Ze bevat de vermeldingen uit de
aanvraag.
Artikel 11: Weigering en intrekking machtiging
De toestemming voor een specifiek niet-commercieel doel kan geweigerd worden en de actie
kan verboden worden als de doelstelling niet overeenstemt met de toegestane doelen of als de
voorgestelde verkopen een risico vormen voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of rust.
Als de overheid die ervoor bevoegd is de toestemming te verlenen, argwaan heeft over de reële
doelstellingen van de actie of over de moraliteit van de verantwoordelijke(n), kan ze een
voorafgaand onderzoek laten uitvoeren door de personen, vermeld in artikel 11, §1, van de wet.
Ze kan ook van een of meer verantwoordelijken eisen dat ze een uittreksel uit het strafregister
voorleggen.
De toestemming kan ingetrokken worden of de actie kan verboden worden, tijdens de
manifestatie, door de bevoegde overheid als vastgesteld wordt dat de voorwaarden van de
toestemming of van de verklaring of de voorschriften, vermeld in dit artikel, niet worden
nageleefd.
Iedere nieuwe actie kan verboden worden voor een natuurlijke of rechtspersoon of een
vereniging die de bepalingen van dit artikel niet naleeft, gedurende een periode van één jaar
vanaf de vaststelling van de niet-naleving. In geval van recidive kan de duur van de voormelde
periode op drie jaar worden gebracht.
De weigering, het verbod of de intrekking wordt betekend :
-

met een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs

-

of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

AFDELING 4 : Aanvullende bepalingen
Artikel 12: Verplichte documenten (KB art 15, gewijzigd door BVR)
De machtiging ambulante handel is alleen geldig als de volgende documenten erbij gevoegd
zijn :
1. het identiteitsbewijs van haar houder of, voor de niet-ingezeten en de buitenlandse
onderdanen, een identiteitsbewijs dat dat vervangt;
2. een bewijs waaruit blijkt dat de uitoefening van de ambulante activiteiten in kwestie
behoorlijk gedekt wordt door verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en
tegen brandrisico’s;
3. het bewijs dat bij de uitoefening van een ambulante activiteit waarbij voeding wordt
verkocht, voldaan wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid.
De machtiging en de documenten worden voorgelegd op elk verzoek van de personen, vermeld
in artikel 11, §1, van de wet.
De gemeente of de concessionaris zal de machtiging en de documenten bij de toekenning van
een standplaats en nadien periodiek en steekproefsgewijs controleren.
Artikel 13: Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten (KB art 21)
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Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent, 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:
1. 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;
2. de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3. 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;
4. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie
die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
Artikel 14: Occasioneel karakter
14.1. voor particuliere verkopen (KB art.6)
De gemeente omschrijft het occasionele karakter als maximaal 2 maal per jaar.
14.2. voor verkopen met niet-commercieel karakter (KB art 7)
De gemeente omschrijft het occasionele karakter als maximaal 2 maal per jaar.
14.3 voor manifestaties ter bevordering van de lokale handel en/of gemeenschapsleven
De gemeente omschrijft het occasionele karakter als maximaal 4 maal per jaar.
Artikel 15: In werking treden van gemeentelijk reglement
Dit reglement treedt in werking op 15 juni 2021 en voorgaand gemeentelijk reglement van 27
februari 2018 wordt opgeheven.
Communicatie
Bekendmaking via de gemeentelijke website.
De huidige ambulante handelaars en rondreizende ijsventers op ons grondgebied worden
gecontacteerd en op de hoogte gebracht.
Meedelen aan organisatoren die foodtrucks laten komen bij bvb straatfeesten en
buurtfeesten (als op openbaar domein).
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