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A. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. - Toepassingsgebied
- Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar
domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit
voorafgaand aan te vragen bij de gemeente.
- Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op privé domein, aangrenzend aan het openbaar
domein dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente.

B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN
Artikel 2 - Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere van de vermelde
plaatsen in artikel 1 moet voldoen aan de voorwaarden en is onderworpen aan een voorafgaande
machtiging.
Artikel 3.- De aanvragen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen van
en te 8490 Jabbeke bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding :
1. De naam, voornaam, beroep en domicilie van de aanvrager en de uitbater. Wanneer het
om een vennootschap gaat: de handelsnaam of benaming, de rechtsvorm en de
maatschappelijke zetel.
2. Het ondernemingsnummer.
3. De benaming en afmetingen, een recente foto en een grondplan (schets) van de
ambulante handel.
4. De specifieke plaats(-en) waar hij ambulante activiteiten wenst uit te oefenen.
5. Vermelding van alle dagen van het hele jaar wanneer hij ambulante activiteit wenst uit te
oefenen.
Artikel 4.- De aanvragen dienen jaarlijks hernieuwd, ten laatste op 1 december dat het jaar
voorafgaat.

C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN
Artikel 5.- Als maatregel geldt dat de standhouders die het voorbije jaar een plaats ingenomen
hebben voorrang krijgen tot de toewijzing van een nieuwe standplaats voor het volgende jaar.
Artikel 6.- De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens chronologische volgorde van
aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
Artikel 7.- 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 waar de ambulante handel kan uitgeoefend worden
- alle datums van het hele jaar wanneer de ambulante handel kan worden uitgeoefend
- de duur van de verkoop
- een plan met de plaats waar het kraam of voertuig geplaatst moet worden tijdens de
ambulante handel
Artikel 8.- 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
- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen.
Het college van burgemeester en schepenen zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving
van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst naar rechtsmiddelen inzake beroep.
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Artikel 9.- De burgemeester of zijn afgevaardigde deelt aan de kandidaat die de standplaats
toegewezen kreeg als aan elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt
mee aangetekend schrijven per post met ontvangstmelding.

D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL
Artikel 10.- Elke persoon die een ambulante activiteit op het openbaar domein of privé domein,
aangrenzend aan het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar
uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of 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.
Artikel 11.- In elke ambulante activiteit moet een goed zichtbaar en leesbaar uithangbord worden
aangebracht met vermelding van volgende items :
- 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).
Artikel 12.- De standplaatshouders zijn verplicht hun kraam of voertuig en de directe omgeving
zindelijk te onderhouden. Ze zijn verplicht om in de onmiddellijke nabijheid van hun standplaats
op goed zichtbare plaatsen vuilnisbakken te plaatsen van voldoende grootte en aantal, die tijdig
en behoorlijk dienen te worden geledigd.
Iedere uitbater van een ambulante handel kan reglementaire vuilniszakken kopen bij het onthaal
van de gemeente, hij dient de goed afgesloten vuilniszakken te plaatsen op hun eigen terrein
(standplaats) tijdens de ambulante handel. Bij het verlaten van het terrein worden alleen de
reglementaire zakken achtergelaten op een aangeduide plaats op het standplaatsplan. Niet
reglementaire zakken worden door de ambulante handelaar meegenomen.
Artikel 13.- De slangen die afvalwaters uit het kraam of voertuig afvoeren moeten zodanig
worden aangebracht dat het afvalwater in de riolering uitmondt en geen hinder vormt voor de
kermisbezoekers of de bewoners der aanliggende huizen.
Het is verboden vetten, oliën, vast huishoudelijke afvalstoffen en dergelijke te lozen op straat of
in de riolering te laten lopen (enkel huishoudelijk afvalwater).
Artikel 14.- De kabels voor stroomtoevoer naar de kermisattracties of vestigingen vormen één
geheel met de kermisattractie of vestiging. De uitbater blijft verantwoordelijk voor alle mogelijke
tekortkomingen of schade die hieruit zou voortvloeien.
Artikel 15.- De uitbaters van de kermisattractie of vestiging die een hond bezitten dienen deze
vast te leggen.
Artikel 16.- De aansluitingen op nutsvoorzieningen van elektriciteit en water worden niet
voorzien door de gemeente. De kosten van de aansluiting en van het verbruik zullen rechtstreeks
betaald worden door de ambulante handel aan de nutsmaatschappijen.
Artikel 17.- In geval van onderbreking van elektrische stroom wegens beperking van
stroomverbruik of defect in de leiding, is het gemeentebestuur niet aansprakelijk en komt het niet
tussen in de kosten voor aansluiting op het net en kan het gemeentebestuur niet aansprakelijk
worden gesteld voor de eventuele gederfde inkomsten.
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E. SLOTBEPALINGEN
Artikel 18.- De personen belast met de praktische organisatie van de kramen en voertuigen op
openbaar domein of privé domein, palend aan het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de
burgemeester of zijn afgevaardigde zijn gemachtigd om alle documenten, die nodig zijn voor het
uitoefenen van deze activiteit op grondgebied van de gemeente, te controleren.
Artikel 19.- Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor conflicten tussen
uitbaters van kramen of voertuigen en/of hun personeel of aangestelden.
Artikel 20.- Het gemeentebestuur neemt geen bewaking op zich van kramen of voertuigen. Het
gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de in de
kramen of voertuigen geborgen of tentoongestelde zaken.
Artikel 21.- Bij het overtreden van het reglement met betrekking tot de ambulante handel kan het
college het contract verbreken. Een uitbater kan door het college tijdelijk of blijvend uitgesloten
worden indien vastgesteld werd dat hij het reglement met betrekking tot ambulante handel
overtreden heeft.
Artikel 22.- Alle gevallen die niet voorzien zijn in het reglement zullen het voorwerp uitmaken van
bijzondere beslissingen van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 23.- Alleen de Brugse rechtbanken zijn bevoegd bij betwistingen of geschillen.
Artikel 24.- Bij het afsluiten van de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en uitbater van
een ambulante handel zal een kopij van dit reglement aan de uitbater worden voorgelegd.
Artikel 25.- Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de
minister van Middenstand en treedt in werking op 1 januari 2010.
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