Reglement voor ambulante activiteiten
aangepast hervastgesteld door de gemeenteraad op 28 maart 2022
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 29 maart 2022
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HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Situering
Dit reglement regelt de ambulante activiteiten in Brugge. Het vult de federale en/of Vlaamse regelgeving daarover aan en het concretiseert de zaken die voor invulling van de gemeente zijn.
Alle zaken die niet specifiek in dit reglement geregeld zijn, gebeuren geheel volgens de federale en/of
Vlaamse regelgeving.
Artikel 2 - Definities
Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities:
Algemene markt : markt bestemd voor de verkoop van een divers gamma aan producten. De stad
Brugge kan de verkoop van bepaalde producten beperken of verbieden.
Antiek : voorwerpen die minstens 75 jaar oud zijn.
Artisanale of ambachtelijke producten : producten waarbij het hoofdaandeel van het productieproces
het resultaat is van handwerk. Het zijn unieke fysieke producten in beperkte oplage of op maat
gemaakt.
Biologisch product : product dat afkomstig is van de biologische landbouw, namelijk de landbouwproductiemethode die de voorschriften volgt van de verordening (EG) Nr. 834/2007 van 28 juni 2007
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten. Worden eveneens
aanzien als biologische producten: de producten uit biologische landbouw van een bedrijf in conversie,
de producten met biologische ingrediënten en de producten uit de jacht en de visvangst op voorwaarde dat deze werden bereid met 100% biologische ingrediënten. De verkoper moet voor alle koopwaar
het bewijs leveren dat het gaat om een product met een erkend biologisch keurmerk.
Brocante : tweedehands voorwerpen. Verkoop van kledij, schoenen en speelgoed is verboden, tenzij
de aangeboden stukken minstens 30 jaar oud zijn.
College : Het College van Burgemeester en Schepenen
Evenement : elke tijdelijke en door de stad Brugge toegestane activiteit op het openbaar domein.
Gespecialiseerde markt : markt bestemd voor de verkoop van een door de stad Brugge bepaalde
categorie van producten. Voor elke gespecialiseerde markt legt de Stad Brugge kwaliteitsnormen en
specifieke criteria vast om de specificiteit van de verkochte producten te waarborgen, alsook om het
uitzicht van de markt te optimaliseren. Stad Brugge kan de verkoop van bepaalde producten beperken
of verbieden.
Online : Op de website van stad Brugge https://www.brugge.be/marktkramers-en-foorreizigers
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Rondrijdende ambulante handel : Ambulante handel waarbij geen (vaste) standplaats mag worden
ingenomen en waarbij de handelaar enkel mag stoppen om te verkopen op uitnodiging van de klant.
De wegcode moet steeds gerespecteerd worden.
Schriftelijk : schriftelijk wil in toepassing van dit reglement zeggen bij voorkeur online via
www.brugge.be/marktkramers-en-foorreizigers, per mail werkenondernemen@brugge.be of desnoods
via brief.
Seizoensgebonden activiteit : activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun
aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht kunnen worden.
Standwerken : activiteit waarbij de standhouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door
een aansprekende demonstratie probeert te overhalen tot de aankoop van een uitleg behoevend
artikel. Er mogen maximum twee verschillende, maar wel gerelateerde, producten verkocht worden.
Streekproduct : product dat de lokale natuurlijke en culturele mogelijkheden tot hun recht laat komen.
Het productieproces, de vorm of het gebruik ervan steunen op de overdracht van een traditionele
vakkennis en het bestaan van een lokale productieketen. Het streekproduct verenigt een unieke oorsprong en specifieke productietechnieken en is verbonden met de regio Brugge.
Artikel 3 – De standplaatsen
§ 1. De Stad Brugge kondigt de vacante standplaatsen online aan. Het College bepaalt de modaliteiten. Indien meerdere geldige kandidaturen meedingen voor dezelfde standplaats en kandidaten een
gelijkaardig en gelijkwaardig voorstel indienen dan wordt deze standplaats per loting toegewezen.
§ 2. De stad Brugge kan beslissen om standplaatsen niet toe te wijzen aan natuurlijke- of rechtspersonen met openstaande schulden bij het stadsbestuur of die in het verleden het reglement niet naleefden en hiervoor een schriftelijke verwittiging ontvingen.
§ 3. Indien iemand een standplaats inneemt zonder de vereiste toelating, zal de aangewezen ambtenaar het (markt)kraam of winkelauto onmiddellijk sluiten en van de standplaats laten verwijderen op
kosten en risico van de overtreder.
§ 4. Het is de houder van een standplaats uitdrukkelijk verboden wagens of enig ander voorwerp vast
te hechten aan de openbare weg, aan de bomen, verlichtingspalen, verkeerstekens, enz. Hij dient alle
maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de openbare weg, beplantingen, bomen, verlichtingspalen en verkeerstekens.
§ 5. Bij werken, manifestaties of om lokale redenen kan de stad standplaatsen en/of (openbare)
markten tijdelijk wijzigen, verplaatsen of opschorten zonder een schadevergoeding of een schadeloosstelling toe te moeten kennen aan de houders van deze standplaatsen.
§ 6. Indien een (openbare) markt plaats vindt op de locatie waar een (vaste) standplaats voor ambulante handel is voorzien, kan de Stad Brugge verbieden dat deze standplaats wordt ingenomen tijdens
de markturen zonder enig recht op een schadevergoeding.
Artikel 4 - Verantwoordelijkheid
§ 1. De Stad Brugge neemt geen enkele verantwoordelijkheid die zou voortvloeien uit de toewijzing
van een standplaats en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke
schade, verlies of ongeval al dan niet veroorzaakt door een eventuele onderbreking of afsluiting van
elektriciteit en/of gelijk welke andere toelevering.
§ 2. De houder van een standplaats moet behoorlijk gedekt zijn door verzekeringspolissen inzake
burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s. De stad Brugge kan steeds de voorlegging eisen
van de polissen en van het bewijs dat de premie betaald werd.
Artikel 5 – Kwaliteitsnormen en netheid
§ 1. De standhouder mag slechts die koopwaar te koop stellen waarvoor hij toelating bekomen heeft
bij de toewijzing.
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§ 2. De standhouder van een private, vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg
die voedingswaren, dranken of andere waren verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting kunnen
verbruikt worden (drankautomaat, frituren, snackbars, deelnemers aan braderieën, verkopers van
eetwaren, …) moeten behoorlijke, voldoende zichtbare, en goed bereikbare afvalmand(en) tegen de
gevel, en/of in het voor publiek toegankelijke gedeelte van de inrichting plaatsen.
Het College kan de opstellingsplaats en het aantal van deze afvalbakken bepalen.
De standhouder moet de afvalmand(en) regelmatig ledigen, en dit zeker bij sluitingsuur. Bij sluitingsuur moet hij de afvalmand(en) binnen halen. Het afval mag enkel buiten staan op de dag van afvalophaling.
De standhouder moet de standplaats en de omgeving van de inrichting proper houden en moet het
afval dat met de inrichting kan worden verbonden en verspreid ligt in de omgeving, zoals o.a. voedselbakjes, verwijderen.
§ 3. Verpakkingsmaterialen staan ordentelijk en niet zichtbaar voor de bezoeker.
§ 4. Bij vriesweer voorziet de standhouder in zout om het risico op valpartijen aan zijn standplaats
(2m voor het kraam) te vermijden en stelt hij alles in het werk om de standplaats tijdens de verkoopperiode ijsvrij te houden.
§ 5. Tenten en parasols moeten in goede staat zijn: proper, zonder scheuren en niet verschoten.
§ 6. Iedere standhouder dient de nodige maatregelen te treffen om de standplaats proper te houden
en proper achter te laten.
§ 7. De stad Brugge kan steeds bijkomende kwaliteitsnormen en voorwaarden opleggen bovenop de al
opgenomen voorwaarden in dit reglement.
Artikel 6 – Elektriciteit en andere aansluitingen
§ 1. De gebruikte installaties van gas en elektriciteit, alsook de eigen voedingskast van elektriciteit
zijn gekeurd door een erkend organisme.
§ 2. Voor een aansluiting op het elektriciteitsnet moet het marktkraam of de winkelauto voorzien zijn
van:
o een verliesstroomautomaat van maximaal 10A 0,03A.
o een rubberkabel CTMB.N 2x2,5+ 2,5 of H07RN-F 3G2.5, uitgerust met een CEEform stekker.
§ 3. Als de stad Brugge de energie ter beschikking stelt is deze levering van energie een inspanningsverbintenis, en dus geen resultaatsverbintenis. De stad Brugge is dan ook niet aansprakelijk voor onderbrekingen en is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd. De marktkramer treft de nodige
schikkingen om iedere oorzaak van beschadiging te vermijden en stelt de stad onmiddellijk op de
hoogte van elke beschadiging, afwijking of elke niet-conformiteit aan de wettelijke voorschriften die
hij redelijkerwijze kan vaststellen.
§ 4. De elektriciteitskabels worden steeds gegroepeerd en volgen de kortste weg van standplaats naar
aansluitingspunt.
§ 5. De verantwoordelijke van de dienst Werk en Ondernemen, de Brandweer of de ambtenaren van
de dienst Elektromechanica zijn gemachtigd om keuringsattesten op te vragen en om op te treden bij
vaststelling van het niet naleven van bovenstaande richtlijnen.
§ 6. Indien geen voorzieningen aanwezig zijn, dan moet de standhouder deze zelf en voor eigen rekening voorzien. Bovenstaande voorwaarden blijven wel van toepassing.
Artikel 7 – Communicatie via e-mail
Iedere standhouder moet een e-mailadres meedelen waarop hij communicatie van de stad Brugge kan
ontvangen en hij aanvaardt dat het stadsbestuur via dat e-mailadres inderdaad geldig met hem communiceert.
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HOOFDSTUK II : OPENBARE MARKTEN

Artikel 8 – Algemene markten
De Stad Brugge organiseert op haar openbaar domein de volgende algemene markten:
1. Maandagmarkt: iedere maandag van 8u00 tot 13u30 op Onder de Toren te Lissewege.
Toegelaten koopwaar:
- allerhande nieuwe koopwaar en voedingsmiddelen;
- natuurlijke bloemen, planten en ander groen, bloembollen, -wortels en -zaden.
2. Woensdagmarkt: iedere woensdag van 8u00 tot 14u00 op de Markt.
Toegelaten koopwaar:
- allerhande voedingsmiddelen;
- natuurlijke bloemen, planten en ander groen, bloembollen, -wortels en –zaden.
3. Vrijdagmarkt: iedere vrijdag van 8u00 tot 13u30 op het Marktplein Zeebrugge.
Toegelaten koopwaar:
- allerhande nieuwe koopwaar en voedingsmiddelen;
- natuurlijke bloemen, planten en ander groen, bloembollen, -wortels en -zaden;
- levend pluimvee, gevogelte en konijnen.
4. Zaterdagmarkt: iedere zaterdag van 8u00 tot 13u30 op ’t Zand, Vrijdagmarkt en de Hauwerstraat.
Toegelaten koopwaar:
- allerhande nieuwe koopwaar en voedingsmiddelen;
- natuurlijke bloemen, planten en ander groen, bloembollen, -wortels en - zaden;
- levend pluimvee, gevogelte en konijnen.
Artikel 9 – Gespecialiseerde markten
De Stad Brugge organiseert op haar openbaar domein de volgende gespecialiseerde markten:
1. Vismarkt : iedere woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 8u00 tot 13u30 onder de overdekte gaanderijen van de Vismarkt.
Toegelaten koopwaar:
- verse, bewerkte en bereide vis, schaal- en schelpdieren;
- streekgebonden delicatessen, niet-vis
2. Folkloremarkt1:
- Onder de bomen langs de Dijver van 15 maart tot 15 november: iedere feestdag, brugdag, zaterdag, zondag en – wanneer deze laatste op een wettelijke feestdag valt - maandag van 10u00
tot 18u00; bovendien ook nog elke vrijdag van juni, juli, augustus en september.
Toegelaten koopwaar:
- tweedehands spullen zoals die verkocht worden op een vlooienmarkt, of een antiek- en brocantemarkt. Verkoop van kledij, schoenen en speelgoed is verboden, tenzij de aangeboden stukken minstens 30 jaar oud zijn;
- de afgewerkte producten van de folkloristische en/of kunstberoepen (uitdovend);
- 20% van de verkochte producten mag aanvullend zijn, doch passend in het kader van de folkloremarkt.
- Op de Vismarkt: week- en/of weekend van 15 maart tot en met 15 november (9u00 tot 17u00)
en ook elke kalenderdag van 16 november tot en met 14 maart (9u00 tot 16u00).
Toegelaten koopwaar:
- door zichzelf vervaardigde artistieke en/of ambachtelijke producten, met uitzondering van voeding.
De Folkloremarkt is een manifestatie ter bevordering van de lokale handel of het leven in de gemeente en valt aldus
niet onder de regelgeving voor openbare markten (volgens art. 9 KB van 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante activiteiten). Alle bepalingen in dit reglement blijven wel van toepassing.
1
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Artikel 10 – Het marktplan, de standplaats en het abonnement
§ 1. Het marktplan en latere wijzigingen van de markten bepaald in art 8 en art 9 worden goedgekeurd door het College. Om een gevarieerd aanbod te behouden en te bevorderen en de leefbaarheid
van de markt en de stad te waarborgen kan het College beslissen om markten in te delen in verschillende zones voor verschillende producten en om de standplaatsen te specifiëren.
§ 2. Op de algemene markten en op de vismarkt wordt het abonnement toegekend voor 12 opeenvolgende maanden en jaarlijks stilzwijgend hernieuwd.
§ 3. Op de folkloremarkt wordt de vergunning onoverdraagbaar toegekend voor de duur van de gespecialiseerde markt en jaarlijks stilzwijgend hernieuwd, tenzij anders bepaald.
§ 4. De wettelijk bepaalde voorrangscategorieën gelden bij toewijzing van vacante standplaatsen op
de algemene markt en de vismarkt.
§ 5. De aanvraag tot het bekomen van een standplaats op een openbare markt wordt ingeschreven op
de wachtlijst van desbetreffende markt en blijft geldig voor een termijn van twee jaar. Deze termijn
gaat in vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag. De aanvrager moet dus na twee jaar opnieuw
zijn aanvraag bevestigen. Zo niet vervalt de aanvraag.
§ 6. Standwerkers op een algemene markt mogen hun standplaats onderverhuren aan andere standwerkers.
§ 7. Bij een definitieve opheffing van een openbare markt zal de stad Brugge een vooropzeg van minimum 6 maand betekenen aan de houders van de standplaatsen. Bij dringende noodwendigheid kan de
stad beslissen deze termijn in te korten.
Artikel 11 – Opschorting door de abonnementhouder
Het abonnement kan op vraag van de abonnementhouder opgeschort worden in de volgende gevallen:
1. indien de abonnementhouder afwezig is wegens ziekte. Deze opschorting is enkel geldig mits het
indienen van een medisch attest. Bovendien moet de marktkramer ten laatste op de dag van de
markt zelf, de stad Brugge op de hoogte stellen van zijn of haar afwezigheid.
2. indien de abonnementhouder afwezig is wegens het seizoensgebonden karakter van zijn of haar
aangeboden producten. Daartoe dient vooraf een gemotiveerde en schriftelijke aanvraag gericht te
worden aan de stad Brugge. De opschorting wordt uitsluitend toegepast wanneer er geen inname
van een vaste standplaats is en wanneer het product effectief niet kan verkocht worden wegens
het seizoensgebonden karakter. De bewijslast hiertoe ligt volledig bij de abonnementhouder zelf.
De eindbeslissing ligt steeds bij de stad Brugge.
Artikel 12 – Standplaatsen voor losse verkopers
§ 1. Losse verkopers worden enkel toegelaten op de daarvoor voorziene standplaatsen op het marktplan. Bij verplaatste markten kunnen de abonnementsplaatsen wel worden ingenomen door losse verkopers.
§ 2. De stad Brugge staat in voor de organisatie van de toekenning van losse standplaatsen volgens
door haar te bepalen modaliteiten.
§ 3. Iedereen die deelneemt aan de loting en een standplaats krijgt, betaalt voor de standplaats een
tarief zoals bepaald in het belastingreglement standrechten op de markten of in het belastingreglement op het gebruik van de openbare weg.
Artikel 13 - Feestdagen
Indien de dag waarop één van de markten (zie art 8 en 9) normaal plaats zou vinden samenvalt met
Kerstmis of Nieuwjaar, wordt deze markt afgeschaft. Bovendien wordt de folkloremarkt op de Dyver
afgelast op O.L.H.-Hemelvaart omwille van de Heilig Bloedprocessie.
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Artikel 14 – Enkele bijzondere bepalingen
§ 1. Op een markt kan slechts één abonnement per ondernemingsnummer worden gegeven. De
houder van een abonnement kan zich geen kandidaat stellen voor een losse plaats. Voor de openbare
markten in Lissewege en Zeebrugge gaat het om twee abonnementen.
§ 2. Indien een abonnementhouder een kwartier na aanvang van de markt zonder verwittiging afwezig is, dan kan de plaatsmeester of zijn afgevaardigde deze standplaats toewijzen als losse standplaats.
§ 3. Het promoten van gedachtengoed (religieus, maatschappelijk, politiek) is verboden.
Artikel 15 – Tijdschema voor de opbouw en de ontruiming
§ 1. Op de maandagmarkt, de woensdagmarkt, de vrijdagmarkt en de zaterdagmarkt mag het inrichten van een verkoopstand en het plaatsen van het kraam ten vroegste aanvangen om 5u00 ’s morgens voor groenten & fruit, bloemen & planten en kip aan spit; en om 6u00 voor de andere koopwaar.
De voertuigen van de marktkramers, behalve de winkelauto’s, moeten van de marktplaats verwijderd
zijn:
- van 1 april tot 31 oktober: om 8u00;
- van 1 november tot 31 maart: om 8u30.
Voertuigen mogen terug op het marktterrein na 12u30.
De marktplaatsen op de maandag-, woensdag-, vrijdag-, en zaterdagmarkt moeten volledig ontruimd
zijn om 14u00.
§ 2. Op de folkloremarkt mogen de handelaars hun koopwaar en materieel vanaf 8u00 opstellen.
Wie om 9u00 zijn toegewezen standplaats op de Vismarkt niet heeft ingenomen, kan voor die dag
geen aanspraak maken op de hem/haar toegewezen standplaats en moet als laatste aanschuiven op
een beschikbare standplaats.
De marktplaatsen moeten volledig ontruimd zijn om 19u00.
§ 3. Op de vismarkt (vis en delicatessen) mogen de handelaars hun koopwaar en materieel vanaf
6u00 opstellen.
De marktplaatsen moet volledig ontruimd zijn om 14u00.
Artikel 16 – Voertuigen op de markt
§ 1. Het voertuig waarmee de koopwaar en het materiaal wordt aangevoerd, moet bij aankomst
onmiddellijk uitgeladen te worden. Men kan niet met de verkoop beginnen zolang het voertuig zich op
de markt bevindt.
§ 2. Bij zeer slecht weer of in geval van uitzonderlijke omstandigheden kan de ambtenaar van de Stad
beslissen om de voertuigen van de handelaars op de markt én tijdens de markturen toe te laten.
§ 3. Voertuigen die zonder toelating op de marktplaats staan, worden ambtshalve verwijderd op kosten en risico van de in overtreding zijnde eigenaar, ongeacht gerechtelijke vervolging
§ 4. Op de folkloremarkt zijn winkelwagens verboden.
Artikel 17 – Opstelling en afbakening van de standplaatsen
§ 1. De afmetingen van alle standplaatsen worden bepaald op het marktplan.
§ 2. De toegelaten maximale afmetingen van de standplaats mogen niet overschreden worden. Ook
niet door luiken of andere uitstekende delen tenzij deze geen hinder veroorzaken voor het publiek.
§ 3. Het is de marktkramers verboden zich buiten hun standplaats te begeven om hun koopwaar aan
te prijzen of te koop aan te bieden of om op welke manier ook reclame te maken.
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§ 4. Buiten de standplaats mag er geen ruimte worden ingenomen voor het tentoonstellen of ophangen van waren. Stoepborden, sandwichborden of andere aandachtstrekkers zijn in de gangen niet toegelaten. Weefgetouwen, pottenbakkersdraaischijven enz. zijn op de Vismarkt, omwille van hun groot
volume, wel toegelaten buiten de standplaats; zolang ze de doorgang niet hinderen.
Artikel 18 – Taksen en bijdragen
Iedere standhouder op één van de openbare markten betaalt een stadsbelasting volgens het belastingreglement “Standrechten op de markten”.
Artikel 19 - Sancties
§ 1. De marktmeester en aangestelden zijn bevoegd om inbreuken in toepassing van dit reglement
vast te stellen.
De Burgemeester is bevoegd de vastgestelde inbreuken te sanctioneren cfr de bepalingen in dit reglement.
§ 2. Mogelijke sancties zijn onmiddellijke verwijdering van de standplaats bij niet naleving van de
geldende wetgeving of tijdelijke schorsing en intrekking van het abonnement bij het niet naleven van
de wet en dit reglement. Een verwijderde of geschorste houder van een standplaats of iemand waarvan het abonnement werd ingetrokken heeft geen recht op eender welke schadevergoeding of schadeloosstelling, noch op de terugbetaling van het standgeld.
§ 3. De houder van een standplaats kan een verwittiging per brief of per mail krijgen in geval van:
- verkoop van producten en/of diensten die buiten de toelating vallen;
- niet-betaling van de voorziene bijdrage, veertien dagen na de vervaldatum;
- afwezigheid gedurende drie opeenvolgende weken zonder hiervan de Marktmeester of aangestelden
te hebben ingelicht;
- niet-naleving van de voorwaarden in dit reglement;
- belemmering van de marktmeester of aangestelden bij het uitoefenen van zijn functie;
- overschrijding van de standplaats zonder voorafgaandelijke toelating.
§ 4. De Burgemeester kan de toekenning van een standplaats schorsen:
- voor de duur van een week vanaf de tweede verwittiging volgens de bepalingen in § 3;
- voor de duur van twee weken wanneer de houder het voorwerp is geweest van een onmiddellijke
verwijdering;
- voor de duur van vier weken vanaf de derde verwittiging op basis van § 3.
De schorsing wordt per aangetekend schrijven verstuurd aan het adres van de houder van de standplaats.
§ 5. De Burgemeester kan de toekenning van een standplaats intrekken:
- bij een onmiddellijke verwijdering;
- vanaf de derde verwittiging volgens de bepalingen in § 3;
- indien het abonnementsgeld twee maanden na datum van verzending van het aanslagbiljet niet
betaald is;
- indien de abonnee afwezig is op de markt zonder voorafgaande schriftelijke verwittiging gedurende
vier opeenvolgende weken of gedurende acht marktdagen per jaar;
- indien de abonnee 20 marktdagen of meer afwezig is op de markt, zelfs als de abonnee verwittigde
(nvt indien afwezig nav ziekte of seizoensgebonden product;
- bij het niet naleven van verplichtingen, opgelegd door wetten, decreten en besluiten;
- op de folkloremarkt als de standhouder, per 30-dagenperiode, gedurende 10 weekdagen of gedurende 2 opeenvolgende weekends de standplaats niet inneemt zonder voorafgaandelijke verwittiging. Het eventueel verworven "voorrangsrecht" vervalt in dit geval.
De intrekking wordt per aangetekend schrijven verstuurd aan het adres van de houder van de standplaats.
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§ 6. De stad Brugge kan marktkramers met openstaande schulden uitsluiten van deelname aan
verplaatste markten, onder andere als blijkt dat er te weinig alternatieve standplaatsen zijn.
§ 7. Een losse marktkramer wordt uitgesloten van de risicoloting voor twee weken in geval van:
- belemmering van de marktmeester of aangestelden bij het uitoefenen van zijn functie;
- niet-naleving van de voorwaarden in dit reglement;
- onmiddellijke verwijdering van de standplaats;
- indien de marktkramer schulden heeft bij de stad Brugge;
- het niet naleven van de richtlijnen bij een toegewezen plaats.
Bij herhaalde uitsluiting kan de stad Brugge beslissen om de losse marktkramer definitief te weigeren.

HOOFDSTUK III : INDIVIDUELE AMBULANTE HANDEL OP HET OPENBAAR DOMEIN

Artikel 20 – Algemene voorwaarden
§ 1. De vastgelegde standplaatsen voor ambulante handel worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, toegekend via een concessie–overeenkomst volgens de modaliteiten in de vacature.
§ 2. Brugge centrum (Unesco): de standplaatsen waar ambulante handel buiten de marktactiviteiten
is toegelaten, zijn limitatief bepaald in art 21 van dit reglement.
Buiten het centrum van Brugge (Unesco): aanvragen voor standplaatsen op locaties die niet in dit
reglement zijn opgenomen dienen online te worden aangevraagd. Het College beslist tot machtiging of
weigering van de aangevraagde standplaats.
- Op eenzelfde locatie kunnen geen gelijkaardige producten verkocht worden.
§ 3. Vastgelegde standplaatsen (art 21) - met uitzondering van de standplaatsen voor seizoensgebonden artikelen - worden (tenzij anders vermeld in de vacature) toegekend voor een periode van 3 jaar,
waarbij deze periode tot 2x toe stilzwijgend kan verlengd worden met dezelfde periode (tot maximum
9 jaar in totaal).
Vastgelegde standplaatsen voor seizoensgebonden artikelen (art 21 c) worden toegekend voor de
duur van de gebeurtenis.
Niet-vastgelegde standplaatsen worden toegekend per kalenderjaar of voor een bepaalde aangevraagde periode.
Het College beslist om vrijgekomen standplaatsen open te stellen en of in te vullen, volgens door hen
bepaalde modaliteiten.
§ 4. Voor het innemen van een vastgelegde standplaats (art. 21) wordt standgeld aangerekend gebaseerd op de ligging en de economische mogelijkheden van die standplaats.
Het standgeld wordt gerekend vanaf de eerste kalenderdag van het jaar tot de laatste kalenderdag
van het jaar.
Voor het innemen van een vastgelegde standplaats voor seizoensgebonden artikelen (art 21 c) wordt
voor de duur van de gebeurtenis een belasting aangerekend cfr. het belastingreglement op het
gebruik van de openbare weg.
Voor het innemen van een niet-vastgelegde standplaats op het openbaar domein wordt een standgeld
per dag aangerekend, afhankelijk van de ingenomen oppervlakte. De afrekening gebeurt per kwartaal.
- kramen met een oppervlakte tot en met 20m²: €45/dag
- kramen met een oppervlakte van 21m² tot en met 30m²: €90/dag
- Kramen met een oppervlakte van meer dan 30m²: €135/dag
§ 5. Concessieovereenkomsten voor (vaste) standplaatsen op het openbaar domein zijn niet overdraagbaar. Bij o.a. een faillissement of stopzetting van een concessiehouder komt de standplaats
terug in handen van de stad Brugge. Enkel bij een overlijden van de concessiehouder kan het College
toestaan dat familie in de 1e graad de zaak voor de resterende duur van de concessie mag uitbaten.
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§ 6. De vergunninghouder kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of vermindering van de
tarieven in volgende gevallen:
- als het College tijdens de exploitatie andere standplaatsen of uitbatingszones in vergunning geeft;
- in geval van verbod, beperking of schorsing van de exploitatie, opgelegd door het bestuur of de
hogere overheid, omwille van het algemeen belang;
-in geval van werken, evenementen, organisaties door de stad of derden of andere niet nader genoemde redenen waarbij het nodig geacht wordt dat de standplaats niet wordt ingenomen;
- als de weersomstandigheden de uitbating tijdelijk onmogelijk maken.
§ 7. De kosten voor de aansluiting op het waterbedelingsnet en de toevoer voor gas en elektriciteit
zijn ten laste van de vergunninghouder, tenzij de Stad Brugge hiervoor instaat. De stad Brugge kan
hiervoor een vergoeding aanrekenen.
§ 8. Bij definitieve opheffing van standplaatsen voor ambulante handel op het openbaar domein is
geen vaste termijn van vooropzeg bepaald.
Artikel 21 – Vastgelegde standplaatsen ambulante handel en tarieven
§ 1. Volgende ambulante activiteiten zijn toegelaten op vaste standplaatsen op het grondgebied van
de stad Brugge:
a) voor de verkoop van frieten, afgeleide frituurproducten en niet alcoholische dranken:
1. standplaats Zeedijk Zeebrugge-Bad thv de vaste trap - €200 per maand, met een minimum van
2 maand
b) voor de verkoop van verse voeding en/of dranken (behalve frieten en afgeleide frituurproducten)
op vaste locaties en volgens per standplaats bepaalde modaliteiten door het College:
1. standplaats op de Markt - €5166 per jaar
2. standplaats op de Burg - €5166 per jaar
3. standplaats op Dijver - €5166 per jaar
4. standplaats op ’t Zand - €5166 per jaar
5. standplaats Hendrik Pullinckxpad - €2583 per jaar
6. standplaats Wijngaardplein - €2583 per jaar
7. standplaats Koningin Astridpark thv speelplein - €2583 per jaar
8. standplaats Sint-Kruis in de Boogschutterslaan thv ‘Gildenhuis’ - €1150 per jaar
9. standplaats Zeedijk Zeebrugge-Bad naast de standplaats zoals beschreven in art.21 a 1 - €100
per maand, met een minimum van 2 maand
10. standplaats Zeedijk Zeebrugge-Bad thv Badengebouw - €100 per maand, met een minimum
van 2 maand
11. standplaats Zeedijk Zeebrugge-Bad – thv het Badengebouw €100 per maand, met een minimum van 2 maand
12. standplaats Zeedijk Zeebrugge-Bad thv Adriaan de Gerlacheplein - €100 per maand, met een
minimum van 2 maand
13. standplaats Zeedijk Zeebrugge-Bad tussen het Badengebouw en de surfclub - €100 per maand,
met een minimum van 2 maand
14. standplaats Zeedijk Zeebrugge-Bad tussen het Badengebouw en de surfclub - €100 per maand,
met een minimum van 2 maand
c) voor seizoensgebonden artikelen (tarief cfr. belastingreglement op het gebruik van de openbare
weg):
1. verkoop kerkhofbloemen
- Assebroek: Congostraat, Kleine Kerkhofstraat, Kerkhofblommenstraat en Brugs Kerkhofstraat
- Ver-Assebroek: de Pastoor Verhaeghe plein
- Sint-Kruis: Pastorieweg
- Sint-Andries: Kerkhofstraat
- Sint-Michiels: Dorpsstraat
- Begraafplaats Blauwe Toren
2. verkoop langs Damse Vaart en Brugse Reien bij bevroren toestand (schaatsen)
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d) voor de verkoop van alle koopwaar, uitgezonderd drank en voeding in de omgeving van het Olympiapark tijdens sportmanifestaties in het Jan Breydelstadion:
1. standplaats hoek Koning Leopold III-laan/toegangsweg watertoren (richting Gistelse Steenweg)
- €2583 per jaar
e) voor de verkoop van voedingswaren in de omgeving van het Olympiapark tijdens sportmanifestaties in het Jan Breydelstadion:
1. standplaats Kerkhofstraat, op het voetpad rechtover de parking, hoek Olympialaan - €5166 per
jaar.
2. standplaats Koning Leopold III-laan op het kruispunt met de rijweg naar de sportterreinen van
de watertoren op het voetpad links in de rijrichting watertoren vanuit de Koning Leopold III-laan
- €5166 per jaar.
§2. Voor stopzettingen in de loop van een aanslagjaar wordt de belasting vastgesteld in twaalfden van
de voormelde bedragen pro rata het aantal maanden exploitatie in het aanslagjaar. De maand waarin
de stopzetting gebeurt wordt nog als een volle maand meegerekend.
§3. Voor nieuwe vestigingen of overnames tijdens het aanslagjaar wordt de belasting vastgesteld in
twaalfden van de voormelde bedragen pro rata het aantal maanden exploitatie in het aanslagjaar. De
maand waarin de exploitatie begint of de maand waarin een overname gebeurt wordt als een volle
maand meegerekend
Artikel 22 – Specifieke verplichtingen m.b.t. ambulante activiteiten op (vaste) standplaatsen
§ 1. Voor de verkoopwagens voor de verkoop van frieten, verse voeding en/of dranken:
Alle verkoopskramen dienen ter goedkeuring aan de stad Brugge worden voorgelegd, qua afmeting en
uitzicht.
§ 2. Voor de verkoop in de omgeving van het Olympiapark tijdens sportmanifestaties in het Jan Breydelstadion:
Per verkoopstand mag maximum een lengte van 8 meter ingenomen worden en er wordt slechts één
verkooppunt per standplaats toegelaten.
Noch de winkelwagen zelf, noch delen die uitgezet worden bij het in gebruik zijn van de wagen (bvb.
luifels) mogen uitsteken over de rand van de rijweg.
De verkoopstanden mogen slechts bezet of ingenomen worden vanaf 3 uur vóór tot 2 uur na het evenement dat aanleiding geeft tot ingebruikname van de verkoopstanden. Er kunnen echter geen maatregelen getroffen worden met betrekking tot het vrijhouden van de standplaatsen.
§ 3. Voor alle standplaatsen kunnen steeds bijkomende voorwaarden opgelegd worden.
Artikel 23 – Rondrijdende ambulante handel
§ 1. Rondrijdende ambulante handel (al dan niet op afroep) is verboden in Brugge centrum (Unesco).
§ 2. Rondrijdende ambulante handel kan toegestaan worden buiten het centrum van Brugge (Unesco).
Een voorafgaandelijke toelating van het College is vereist en moet online aangevraagd worden.
De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.
§ 3. Het tarief wordt vastgesteld op 250 euro per verstrekte vergunning. Het bedrag is forfaitair, ondeelbaar en per kalenderjaar verschuldigd.
§ 4. Rondrijdende ambulante handelaren dienen het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg strikt
te volgen.
§ 5. Rondrijdende ambulante handelaren mogen geen vaste standplaats innemen en mogen enkel
stoppen op vraag van de klant. Het onterecht innemen van een standplaats zal leiden tot intrekking
van de vergunning.
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HOOFDSTUK IV: AMBULANTE HANDEL OP PRIVAAT DOMEIN OF IN PRIVÉBEHEER

Artikel 24 - Gegroepeerde ambulante handel op privaat domein of in privébeheer
Vallen onder dit reglement:
- Rommelmarkten en (gegroepeerde) garageverkopen die geen onderdeel zijn van wijkfeesten
- Wekelijkse markten
- Jaarmarkten/middag- en avondmarkten
- Kerstmarkten
- Braderieën
- Occasionele-, gespecialiseerde- en gelegenheidsmarkten
§ 1. De Stad Brugge kan een toelating geven voor gegroepeerde ambulante handel georganiseerd
door derden op haar openbaar domein of op privédomein. Aanvragen hiertoe dienen online te gebeuren.
§ 2. Alle voorwaarden tot het organiseren van gegroepeerde ambulante handel worden in een aparte
vergunning opgenomen. Bij niet-naleving van de afspraken vastgelegd in de vergunning kan het College deze onmiddellijk intrekken.
§ 3. De organisator van gegroepeerde ambulante handel is verantwoordelijk voor de naleving van alle
toepasselijke wetten, decreten, verordeningen en reglementen.
§ 4. Aanvragen voor wekelijkse markten op privé-initiatief moeten vergezeld zijn van een gemotiveerd
dossier onder toevoeging van een marktplan, een marktreglement en indien van toepassing een
schriftelijke overeenkomst tussen de inrichter en de eigenaar van het privéterrein waar de markt zou
doorgaan.
§ 5. De organisator van gegroepeerde ambulante handel in privébeheer op het openbaar domein dient
een belasting te betalen zoals bepaald in het belastingreglement op het gebruik van de openbare weg
en of het belastingreglement standrechten op de markten.
Artikel 25 – Individuele ambulante handel op privaat domein
Voor iedere inname – vast of tijdelijk - van een standplaats op het privaat domein is een voorafgaandelijke toelating de stad Brugge vereist. Aanvragen hiertoe gebeuren online via www.brugge.be/
standplaatsen-ambulante-handel-op-het-openbaar-en-privaat-domein.
De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

HOOFDSTUK V : SLOTBEPALINGEN

Artikel 26 – Betalingen en betwistingen betreffende het standgeld
§ 1. Retributies
Overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2008 worden de retributies, zoals in dit
reglement bepaald, gevestigd en geïnd.
Klachten of betwistingen dienen binnen de gestelde termijn van het bovenvermeld gemeenteraadsbesluit aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht.
Indien het College van Burgemeester en Schepenen de klacht of betwisting ongegrond acht, is de
retributie verschuldigd en wordt de retributie ingevorderd conform het vermelde gemeenteraadsbesluit. Indien de klacht of betwisting gegrond is, beslist het College van Burgemeester en Schepenen
dat de retributie niet verschuldigd is.
Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur is toepasselijk op de invordering van retributies. Met het
oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel
directeur een dwangbevel laten uitvaardigen. Het College van Burgemeester en Schepenen viseert het
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dwangbevel en verklaart het uitvoerbaar. Het dwangbevel wordt bij gerechtsdeurwaardersexploot
betekend.
§ 2. Belastingen
De belasting wordt gevestigd en geïnd overeenkomstig de bepalingen en voorschriften van het decreet
van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, en zijn latere wijzigingen.
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen overeenkomstig de bepalingen van dit decreet. Het
bezwaarschrift moet gemotiveerd en met redenen omkleed zijn en schriftelijk worden ingediend bij het
College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 27 – Inwerkingtreding, opheffing en overgangsregeling
§ 1. Dit reglement treedt in werking vanaf de 5e dag na de bekendmaking. Vanaf die datum wordt het
gelijknamige reglement dd. 31 mei 2021 opgeheven.
§ 2. Onder de vroegere regelingen zijn sommige vaste standplaatsen op het openbaar domein buiten
de openbare markten toegekend voor onbepaalde duur. De onbepaalde duur van die lopende vergunningen wordt van rechtswege omgezet naar de in artikel 20 §3 van dit nieuwe reglement vermelde
3-6-9-duur, lopende vanaf 1 januari 2022.
§ 3. De aangepaste tarieven gelden vanaf 1 januari 2022.

_____
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