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I. HET BEHEER VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN (EN VERGELIJKBARE
BEDRIJFSAFVALSTOFFEN) DOOR DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
ECOWERF, KORTWEG ECOWERF GENAAMD
AFDELING 1. ALGEMENE BEPALINGEN
I. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
ARTIKEL 1
(1) HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals bepaald in artikel 4.1.1 van het
VLAREMA;
(2) MET HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN, hierna vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen genoemd: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid
als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als
activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1,
54° van het VLAREMA.
ARTIKEL 2
§1-Het is verboden de volgende afvalstoffen aan te bieden bij om het even welke selectieve inzameling
(exclusief het containerpark):
(a) huisvuil;
(b) grofvuil;
(c) gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen;
(d) krengen van dieren en slachtafval;
(e) oude en vervallen geneesmiddelen;
(f) niet vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
§2-Het is verboden de volgende afvalstoffen aan te bieden op het containerpark:
(a) huisvuil;
(b) groente- en fruitafval, al dan niet gemengd met tuinafval;
(c) gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen;
(d) krengen van dieren en slachtafval;
(e) oude en vervallen geneesmiddelen;
(f) (niet vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen).
§3-Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten voor inzameling aan te bieden aan het
door de gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband georganiseerde inzamelcircuit.
ARTIKEL 3
§1-Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars, daartoe aangewezen bij dit
reglement of door het college van burgemeester en schepenen, zijn gerechtigd om huishoudelijke
afvalstoffen te aanvaarden of in te zamelen.
§2-Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof af te geven of voor
inzameling aan te bieden aan andere geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars dan
deze daartoe aangewezen bij dit reglement of door het college van burgemeester en schepenen.
II. AANBIEDING VAN AFVALSTOFFEN
ARTIKEL 4
§1-De huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) worden aangeboden zoals bepaald
in dit reglement. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden
van dit reglement worden niet aanvaard. Bij de huis-aan-huis-inzameling moet de aanbieder de niet
aanvaarde afvalstoffen dezelfde dag nog terugnemen. De niet terugname conform dit reglement wordt
beschouwd als sluikstorten.
§2-Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de geregistreerde inzamelaars,
afvalstoffenhandelaars en -makelaars die van het college van burgemeester en schepenen de toelating
kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachter in geval van inzameling via het containerpark.
Deze geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars en de parkwachter mogen de
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aangeboden afvalstoffen controleren en de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige
richtlijnen verstrekken.
ARTIKEL 5
§1-Met het oog op de huisvuilinzameling moeten de afvalstoffen op de inzameldag ten laatste om 07.00
uur buitengeplaatst zijn.
§2-De huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) worden in de voorgeschreven
recipiënten of wijze aangeboden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel waar de
aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De
aanbieder, die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd
is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, moeten de voorgeschreven recipiënten
plaatsen langs het dichtstbijzijnde perceel grenzend aan de openbare weg.
§3-De inwoners, die het recipiënt buitenzetten, zijn verantwoordelijk voor het eventueel zwerfvuil dat
hiervan afkomstig is en staan zelf in voor het opruimen ervan.
§4-Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te
ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun
functie.
§5-De geledigde recipiënten moeten door de aanbieder op de dag van lediging terug worden verwijderd
van de openbare weg.

AFDELING 2. INZAMELING
BEDRIJFSAFVAL)

VAN HUISVUIL (EN DE GEMENGDE FRACTIE VAN HET VERGELIJKBAAR

I. DEFINITIE
ARTIKEL 6
(1) HUISVUIL (en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval): alle afvalstoffen, ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding (en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit), die in het
voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen geborgen worden, met uitzondering van
papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval [KGA], groente-, fruit- en tuinafval [GFT] (en
organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval) of groenafval, plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons [PMD] en andere verplicht in te zamelen selectieve afvalstoffen.
II. INZAMELING
ARTIKEL 7
§1-Het huisvuil (en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval) word(t)(en) minstens
tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld langs de toegankelijke openbare wegen op de data, vermeld op de
afvalkalender van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf, kortweg EcoWerf genaamd.
§2-Het huisvuil (en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval) mag (mogen) niet worden
meegegeven met een inzameling andere dan deze van het huisvuil (en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval).
§3-Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil (en de gemengde fractie van het vergelijkbaar
bedrijfsafval) gebruik te maken van het containerpark.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 8
§1-Het huisvuil (en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval) wordt gescheiden aangeboden
in een huisvuilcontainer met chip van EcoWerf. Het recipiënt moet zorgvuldig gesloten worden en mag
noch scheuren, barsten of lekken vertonen.
§2-Het totale gewicht van het aangeboden gevulde recipiënt mag niet groter zijn dan:
(a) 15 kg voor een container van 40 l
(b) 50 kg voor een container van 120 l
(c) 80 kg voor een container van 240 l
(d) 500 kg voor een container van 1100 l.
§3-Het huisvuil (en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval) moet(en) aangeboden worden
in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. §4-Scherpe
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voorwerpen moeten zodanig verpakt worden zodat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van
het huisvuil (en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval).
IV. GEBRUIK VAN DE HUISVUILCONTAINER
ARTIKEL 9
De huisvuilcontainer wordt huis-aan-huis afgeleverd. Deze huisvuilcontainer blijft eigendom van EcoWerf
en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de inzameling van
het huisvuil (en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval).
ARTIKEL 10
§1-De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
huisvuilcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de huisvuilcontainer uitsluitend mag
aangewend worden voor de opslag van huisvuil (en de gemengde fractie van het vergelijkbaar
bedrijfsafval).
§2-In geval van schade, diefstal of verlies stelt de inwoner EcoWerf hiervan onverwijld in kennis met het
oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of
vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.
ARTIKEL 11
De huisvuilcontainer blijft verbonden aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het de
inwoner niet toegestaan om de huisvuilcontainer mee te nemen naar zijn nieuwe adres.
ARTIKEL 12
Inwoners, die na een verhuis binnen of naar de gemeente over geen huisvuilcontainer beschikken, vragen
bij EcoWerf een huisvuilcontainer aan.

AFDELING 3. INZAMELING VAN GROFVUIL
I. DEFINITIE
ARTIKEL 13
(1) GROFVUIL: afvalstoffen die door hun omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de
huisvuilinzameling kunnen geborgen worden en die huis aan huis ingezameld worden alsook de
restfractie die overblijft voor verbranden of storten na aanbieding op het containerpark, met
uitzondering van papier, karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval (en
organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval) of groenafval, PMD-afval, afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, afvalbanden en andere
verplicht selectief in te zamelen afvalstoffen.
II. INZAMELING
ARTIKEL 14
§1-Het grofvuil wordt zesmaal per jaar op afroep huis-aan-huis ingezameld langs de openbare wegen op de
door EcoWerf bepaalde dagen. Het grofvuil wordt ook ingezameld op het containerpark.
§2-Voor de inzameling op afroep moet vooraf een afspraak gemaakt worden met EcoWerf met vermelding
van de in te zamelen materialen. Praktische afspraken worden gemaakt over de manier van aanbieding.
§3-Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil (en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval) of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 15
§1-Het grofvuil moet goed samengebonden in hanteerbare stukken aangeboden worden. Het grofvuil mag
niet in plastic zakken of kartonnen dozen aangeboden worden.
§2-Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 30 kg.
Het grofvuil mag niet langer zijn dan 2 m, niet groter zijn dan 1 m op 2 m of 1 m³.
§3-Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden zodat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de
inzamelaars van de afvalstoffen.
AFDELING 4. SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS
I. DEFINITIES
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ARTIKEL 16
(1) GLAS: hol glas en vlakglas, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding (en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit), met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, kristal, opaal glas,
plexiglas, gewapend glas, serreglas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, ander hittebestendig glas,
gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen van tv’s, ...
(2) HOL GLAS: alle lege glazen flessen en bokalen van dranken, fruit en groenten, voedingswaren, confituren,
sausen, ...
(3) VLAKGLAS: vensterglas.
II. INZAMELING
ARTIKEL 17
§1-Hol glas/vlakglas wordt ingezameld op het containerpark. Hol glas wordt ook ingezameld in de
glascontainers, die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik van de containers is uitsluitend
voorbehouden aan de inwoners van de gemeente.
§2-Hol glas/vlakglas mag niet worden meegegeven met het huisvuil (en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval), of een selectieve inzameling, andere dan deze van glas.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 18
Het hol glas wordt aangeboden via de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Hol
glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, moet, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene
glascontainers worden gedeponeerd. Hol glas wordt leeg en voldoende gereinigd aangeboden.
ARTIKEL 19
§1-Het deponeren in glascontainers van andere afvalstoffen dan hol glas is verboden. Het is verboden om
naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten.
§2-Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 22.00 uur en 07.00 uur.

AFDELING 5. SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON
I. DEFINITIE
ARTIKEL 20
(1) PAPIER EN KARTON: alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en
ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier,
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding (en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit), met uitzondering van geolied papier of karton,
papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met
magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, ...
II. INZAMELING
ARTIKEL 21
§1-Papier en karton wordt minstens maandelijks huis-aan-huis ingezameld langs de openbare wegen op de
data, vermeld op de afvalkalender van EcoWerf. Papier en karton worden ook ingezameld op het
containerpark.
§2-Papier en karton mogen niet worden meegegeven met het huisvuil (en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval), het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 22
§1-Het papier en karton worden aangeboden in kartonnen dozen of samengebonden met natuurkoord in
een handelbare stapel.
§2-Het gewicht van het recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg.
§3-Per aansluitpunt en per inzameling mag gemiddeld max. 1 m³ aangeboden worden.
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AFDELING 6. SELECTIEVE INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
I. DEFINITIE
ARTIKEL 23
(1) KLEIN GEVAARLIJK AFVAL, hierna KGA genoemd: de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1 van het
VLAREMA.
II. INZAMELING
ARTIKEL 24
§1-KGA wordt ingezameld op het containerpark.
§2-KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil (en de gemengde fractie van het bedrijfsafval), het
grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van KGA.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 25
§1-Het KGA moet, afzonderlijk van andere afvalstoffen, aangeboden worden in een daartoe geschikt
recipiënt, tenzij het fysisch onmogelijk is. Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke
verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig
brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van
het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De
aanbieder treft alle nodige voorzorgsmaatregelen om het lekken en andere ongewenste effecten van het
KGA te voorkomen.
§2-Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer die voldoet aan de ADRreglementering.
ARTIKEL 26
§1-Het KGA, dat wordt aangeboden op het containerpark, wordt door de parkwachter in de daartoe
bestemde verzamelplaats gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen.
§2-De afgifte van KGA aan de geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar gebeurt in
aanwezigheid en onder toezicht van het bevoegde personeel.

AFDELING 7. SELECTIEVE

INZAMELING VAN GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL (EN ORGANISCH-

BIOLOGISCH VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL)
I. DEFINITIES
ARTIKEL 27
(1) GROENTE- EN FRUITAFVAL: aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en
fruitresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier
van de keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten, ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding. Het tuinafval omvat versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel,
bladeren, onkruid, resten van groente- en siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel
en schaafkrullen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Het Groente-,
Fruit- en Tuinafval wordt hierna GFT-afval genoemd;
(2) ORGANISCH-BIOLOGISCH BEDRIJFSAFVAL: alle afvalstoffen, vermeld in dit artikel punt (1), ontstaan door een
met de huishoudens vergelijkbare bedrijfsactiviteit;
(3) ANDERE AFVALSTOFFEN: zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen en dierlijk
afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, gekookte etenswaren, stof uit stofzuiger, as van open
haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, uitwerpselen, … worden niet als GFTafval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval) beschouwd.
II. INZAMELING
ARTIKEL 28
§1-Het GFT-afval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval) word(t)(en) minstens tweewekelijks
huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de data
vermeld op de afvalkalender van EcoWerf.
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§2-GFT-afval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval) mag (mogen) niet meegegeven worden
met het huisvuil (en de gemengde fractie van het bedrijfsafval), of een selectieve inzameling, andere dan
deze van GFT-afval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval).
§3-Verontreinigd GFT-afval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval) word(t)(en) niet aanvaard
bij de selectieve inzameling.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 29
§1-Het GFT-afval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval) word(en) gescheiden aangeboden in
de GFT-container met chip van EcoWerf.
§2-Het totale gewicht van het gevulde aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:
(a) 15 kg voor een container van 40 l
(b) 50 kg voor een container van 120 l
(c) 80 kg voor een container van 240 l
(d) 500 kg voor een container van 1100 l.
IV. GEBRUIK VAN DE GFT-CONTAINER
ARTIKEL 30
De gft-container wordt huis-aan-huis afgeleverd. Deze gft-container blijft eigendom van het EcoWerf en
wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de inzameling van het
GFT-afval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval).
ARTIKEL 31
§1-De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de gftcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag aangewend
worden voor de opslag van GFT-afval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval).
§2. In geval van schade, diefstal of verlies stelt de inwoner EcoWerf hiervan onverwijld in kennis met het
oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe gft-container. In geval van oneigenlijk gebruik
worden de kosten van herstelling of vervanging verhaald op de inwoner.
ARTIKEL 32
De GFT-container blijft verbonden aan het adres waar hij is geleverd. Bij verhuis mag de inwoner de GFTcontainer niet meenemen naar zijn nieuwe adres.
ARTIKEL 33
Inwoners die als gevolg vaneen verhuis binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over een
GFT-container vragen bij EcoWerf een GFT-container aanvragen.

AFDELING 8. SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTIC FLESSEN EN FLACONS, METALEN VERPAKKINGEN EN
DRANKKARTONS (PMD)
I. DEFINITIE
ARTIKEL 34
(1) PLASTIC FLESSEN EN FLACONS, METALEN VERPAKKINGEN (INCLUSIEF KROONKURKEN) EN DRANKKARTONS, ook PMD
genoemd: lege plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding (en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit). De
aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen KGA, glas,
etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
II. INZAMELING
ARTIKEL 35
§1-De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden minstens tweewekelijks
huis-aan-huis ingezameld langs de openbare wegen, op de data, vermeld op de afvalkalender van EcoWerf.
De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld op het
containerpark.
§2-PMD-afval mag niet worden meegegeven met het huisvuil (en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval), of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van het PMD-afval.
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§3-Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet aanvaard.
De niet conforme inhoud wordt aangeduid met een sticker.
§4-Metalen verpakkingen die via de PMD-inzameling ingezameld worden zijn niet toegelaten bij de fractie
metalen gemengd.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 36
§1-Het PMD-afval moet aangeboden worden in de blauwe PMD-zak met logo van EcoWerf.
§2-De verschillende fracties van het PMD-afval mogen gemengd in het voorgeschreven recipiënt worden
aangeboden.
§3-Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 10 kg en moet gesloten aangeboden worden.
§4-Het maximale volume van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons,
bedraagt 8 l.
§5-Er mogen geen verpakkingen aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt.
§6-Per aansluitpunt mogen per tweewekelijkse inzameling gemiddeld maximum 4 zakken aangeboden
worden.

AFDELING 9. SELECTIEVE
APPARATUUR (AEEA)

INZAMELING VAN

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE

EN

ELEKTRONISCHE

I. DEFINITIE
ARTIKEL 37
(1) AEEA: de afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1§2.23° van het VLAREMA.
II. INZAMELING
ARTIKEL 38
§1-De AEEA worden ingezameld op het containerpark. AEEA kan gebracht worden naar of meegegeven
worden met de eindverkoper of door andere inzamelkanalen opgezet door een producent of
beheersorganisme in uitvoering van de aanvaardingsplicht, onverminderd gemeentelijke bepalingen
aangaande gebruik of inname van het openbaar domein. Herbruikbaar AEEA kan worden ingezameld door
een erkend kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Voor heel klein
AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zonder buiten buitenafmetingen van meer dan
25 cm) kunnen, indien voldaan wordt aan de toepasselijke voorwaarden van VLAREM en VLAREMA,
specifieke inzamelacties opgezet worden, onverminderd gemeentelijke bepalingen aangaande gebruik of
inname van het openbaar domein.
§2-Rookdetectoren en gasontladingslampen moeten naar het containerpark gebracht worden en
onbeschadigd in het daartoe geschikte recipiënt gedeponeerd worden.
§3-Afgedankte zaklampen worden samen en op dezelfde wijze als afgedankte batterijen ingezameld.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 39
§1-De AEEA mag geen afvalstoffen bevatten die vreemd zijn aan het afgedankte product.
§2-Alle AEEA moet zodanig worden aangeboden dat ze geen gevaar oplevert voor de geregistreerde
inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars van de afvalstoffen.

AFDELING 10. SELECTIEVE INZAMELING VAN METALEN GEMENGD
I. DEFINITIE
ARTIKEL 40
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(1) METALEN GEMENGD: alle door de normale werking van een particuliere huishouding (en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit) ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte
sterk kan verschillen, met uitzondering van KGA, metalen verpakkingen die met de PMD-fractie
ingezameld worden en AEEA.
II. INZAMELING
ARTIKEL 41
§1. De metalen gemengd worden ingezameld via het containerpark. De metalen gemengd worden tot
zesmaal per jaar op afroep huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de
inzameling is ingericht, op de door EcoWerf bepaalde dagen.
§2. Metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het huisvuil (en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval) of een selectieve inzameling, andere dan deze van metalen gemengd.
§3. Aanvullend op de bepaling in §1 mogen gemengde metalen aangeboden worden in de vergunde
inrichtingen van verwerkers, inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars, op voorwaarde van:
(a) het naleven van de sorteerverplichting (artikel 4.3.1 van het VLAREMA);
(b) het rapporteren van de ingezamelde hoeveelheden aan de gemeente.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 42
§1. De metalen gemengd moeten aangeboden worden op de afgesproken inzameldag.
§2. Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp mag niet groter zijn dan 30 kg. De voorwerpen mogen niet
langer zijn dan 2 m, groter zijn dan 1 m op 2 m of 1 m³.
§3. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de
geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars van de afvalstoffen.

AFDELING 11. SELECTIEVE INZAMELING VAN HERBRUIKBARE GOEDEREN
I. DEFINITIE
ARTIKEL 47
(1) HERBRUIKBARE GOEDEREN VERSTAAN: alle door de normale werking van een particuliere huishouding (en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit) ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen
gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische
informatiedragers, speelgoed, ...
II. INZAMELING
ARTIKEL 48
§1-Voor de inzameling van herbruikbare goederen kan een beroep gedaan worden op het door de OVAM
erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. Deze gratis inzameling kan
gebeuren op afroep. De contactgegevens van het kringloopcentrum zijn terug te vinden via het
gemeentelijk informatieblad, de afvalkalender en via de gemeentelijke diensten. Met herbruikbare
goederen kan men ook op het containerpark terecht.
§2-Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien deze
niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het kringloopcentrum geweigerde
herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of naar het containerpark
worden gebracht (afhankelijk over welke fractie het gaat).
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 49
§1-Voor de inzameling maakt de aanbieder een afspraak met het kringloopcentrum over de
aanlevermodaliteiten.
§2-Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers
van de afvalstoffen.

AFDELING 12. ANDERE AFVALSTOFFEN
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(A) BATTERIJEN
I. DEFINITIE
ARTIKEL 50
(1) BATTERIJEN EN ACCU’S: bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen
elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire (niet-oplaadbare) batterijcellen of uit een of
meer secundaire (oplaadbare) batterijcellen.
II. INZAMELING
ARTIKEL 51
De inzameling van afgedankte batterijen en accu's gebeurt via het containerpark en de eindverkopers die
daarvoor geschikte recipiënten plaatsen in hun verkoopruimte. Samen met de afgedankte batterijen en
accu's kunnen in deze recipiënten ook afgedankte zaklampen ingezameld worden.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 52
De inzameling van afgedankte batterijen en accu's gebeurt via het containerpark en via andere
inzamelkanalen opgezet door een producent of beheersorganisme in uitvoering van de aanvaardingsplicht
die daarvoor geschikte recipiënten ter beschikking stellen, onverminderd gemeentelijke bepalingen
aangaande gebruik of inname van het openbaar domein.
(B) GASFLESSEN (BUTAAN- EN PROPAANGASFLESSEN)
I. DEFINITIE
ARTIKEL 53
Een gasfles is een vat waarin een gas, in dit geval vloeibaar gemaakt propaan (lpg) of butaan onder druk is
of was opgeslagen.
II. INZAMELING
ARTIKEL 54
De inzameling gebeurt via FEBUPRO op wiens website (www.febupro.be) de inzamelpunten terug te vinden
zijn.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 55
§1-De gasflessen moeten onbeschadigd en met gesloten kraan aangeboden worden.
§2-Het is strikt verboden zonder voorafgaandelijk akkoord van de leverancier de merknaam van gasflessen
te verwijderen, ze een andere bestemming te geven, ze onwettig op te slaan of te exporteren.
(C) OUDE EN VERVALLEN GENEESMIDDELEN
I. DEFINITIE
ARTIKEL 56
(1) VERVALLEN GENEESMIDDELEN: restanten van geneesmiddelen als vermeld in artikel 1 van de wet van 25
maart 1964 op de geneesmiddelen, met uitzondering van artikel 1bis van die wet, die farmaceutische
specialiteiten zijn, en die aan een particulier werden verstrekt en waarvan hij zich ontdoet, wil ontdoen
of moet ontdoen. Een specialiteit is elk vooraf bereid geneesmiddel dat onder een speciale benaming en
in een bijzondere verpakking in de handel wordt gebracht. Lege glazen flessen van geneesmiddelen
horen bij het verpakkingsglasafval.

II. INZAMELING
ARTIKEL 57
§1-De inzameling gebeurt via de apotheek.
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§2-Lege doordrukverpakkingen, verbanden, compressen, pleisters, watten doekjes, incontinentiemateriaal
en luiers, teststrookjes en -strips, horen bij het huisvuil.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 58
De aanbieder moet het papieren verpakkingsafval en de bijsluiters verwijderen.
(D) VUURWERK EN MUNITIE EN ANDERE ONTPLOFBARE STOFFEN
I. DEFINITIE
ARTIKEL 59
(1) VUURWERK EN MUNITIE VERSTAAN: restanten van vuurwerk en munitie, zoals vermeld in artikel 2 van het
koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement op de springstoffen.
II. INZAMELING
ARTIKEL 60
§1-Deze afvalstoffen mogen niet meegegeven worden met het huisafval (omwille van zware
veiligheidsrisico's die deze afvalstoffen met zich meebrengen voor de ophalers/verwerkers).
§2-Daarnaast is het evenzeer van belang dat dergelijk afval niet wordt achtergelaten als zwerfvuil omwille
van de risico's voor onder meer spelende kinderen.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 61
Voor vuurwerk, munitie en explosieve moet steeds contact opgenomen worden met de lokale politie.
(E) GEBRUIKTE FRITUURVETTEN EN -OLIËN
I. DEFINITIE
ARTIKEL 62
(1) GEBRUIKTE FRITUURVETTEN EN -OLIËN: alle voor voedingsdoeleinden gebruikte oliën van dierlijke of
plantaardige oorsprong afkomstig van huishoudelijk of vergelijkbaar gebruik.
II. INZAMELING
ARTIKEL 63
§1. De inzameling van gebruikte frituurvetten en -oliën gebeurt via het containerpark.
§2. Aanvullend kan de burger terecht bij eindverkopers die hiervoor de nodige recipiënten ter beschikking
stellen in hun verkoopruimte.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 64
§1-Het is verboden de gebruikte frituurvetten en -oliën te mengen met andere afvalstoffen of oliën van
minerale oorsprong.
§2-De gebruikte frituurvetten en -oliën biedt men aan in een daartoe geschikte fles, bij voorkeur de
oorspronkelijke verpakking of een ander type plastic fles.
§3-Op het containerpark wordt een onderscheid gemaakt tussen plantaardige (vloeibare) frituuroliën en
dierlijke (vast) frituurvetten. Deze worden apart ingezameld en moeten dus ook apart aangeboden worden.
(F) HARDE EN ZACHTE PLASTICS OP HET CONTAINERPARK
I. DEFINITIE
ARTIKEL 65
(1) harde zuivere plastics (HDPE, PP, PVC, ...): buizen en dakgoten, emmers, ramen, deuren en rolluiken,
speelgoed, dozen, tuinmeubelen, wasmanden, bierbakken, planchetten, bloempotten, …
(2) zachte zuivere (LDPE; HDPE, PP, ...) plastics: folies, zakken, potjes, draagtassen, zakjes, blisters, kuipjes,
vlootjes, potjes, kleerhangers, bloempotjes, speelgoed, harde plastic met volume < 10 l, …
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II. INZAMELING
ARTIKEL 66
De harde en zachte plastics worden ingezameld op het containerpark.
III. WIJZE VAN AANBIEDING
ARTIKEL 67
§1-De harde en zachte plastics moeten gereinigd en gezuiverd zijn en moeten ontdaan zijn van alle
onderdelen die geen plastic zijn.
§2-De zachte plastics moeten aangeboden worden in een door EcoWerf goedgekeurd recipiënt (roze zak).
Het recipiënt moet zorgvuldig gesloten worden. Het recipiënt mag noch scheuren, barsten (tenzij zorgvuldig
met plakband hersteld) of lekken vertonen.
Het gewicht van het aangeboden recipiënt (zachte plastics) mag niet hoger zijn dan 10 kg.

AFDELING 13. HET CONTAINERPARK
I. ALGEMEEN
ARTIKEL 68
Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) mogelijk te maken met het oog op de maximale
recyclage van deze afvalstoffen.
ARTIKEL 69
§1-Het containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeente (en voor de ondernemingen
die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn in zoverre de door hen aangevoerde afvalstoffen
vergelijkbaar zijn overeenkomstig de definitie in artikel 1 van dit reglement).
§2-Het containerpark is geopend op de door EcoWerf bepaalde data en openingsuren. Buiten deze
openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.
§3-Op het containerpark gelden de bepalingen van het huishoudelijk reglement, zoals vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen of EcoWerf.
II. GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK
ARTIKEL 70
Op het containerpark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen
(en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) aangeboden worden. De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring
van de aanwezige parkwachter, enkel in de daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding
voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.
1- Papier en karton
2- Hol glas (wit en gekleurd glas gescheiden)
3- Bouw- en sloopafval: inert bouwpuin
4- Gebonden asbesthoudend afval
5- PMD
6- Textiel en lederwaren
7- Oude metalen (metalen gemengd)
8- Groenafval: snoeihout en haagscheersel en gras en blad
9- Houtafval
10- Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
11- Klein gevaarlijk afval (KGA)
12- Grofvuil
13- Herbruikbare goederen
14- Autobanden
15- Boomstronken
16- Cellenbeton (ytong)
17- Gips en kalk
18- Kaarsen
19- Keramiek
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20- Kurk
21- Piepschuim
ARTIKEL 71
Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de door EcoWerf aangestelde
parkwachter.
ARTIKEL 72
§1-Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining te laten
wachten indien er zich reeds teveel mensen op het containerpark bevinden, evenals in functie van een
goede verkeersregeling op het containerpark.
§2-Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn door een volwassen begeleider.
§3-Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.
ARTIKEL 73
§1-De afvalstoffen moeten gesorteerd worden aangeboden, om zo de verblijfsduur van de bezoekers op
het terrein te beperken. De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 5 km/uur. De motor wordt stilgelegd
bij het lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de
parkwachter te volgen.
§2-Eens de afvalstoffen in de daartoe voorziene container worden gevoegd, mogen deze afvalstoffen niet
meer opnieuw door een bezoeker van het containerpark worden meegenomen.
§3-Bezoekers met gebonden asbestafval moeten deze zelf voorzichtig deponeren in de hiervoor voorziene
asbestzakken. Stofverspreiding moet maximaal voorkomen worden. Er mag op het containerpark geen
enkele bewerking op het asbestafval worden uitgevoerd.
ARTIKEL 74
§1-De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van
het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde
terrein te reinigen.
§2-Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden om afval voor de toegangspoorten te
deponeren of over de omheining op het containerpark te gooien. Dergelijke handelingen worden
gelijkgesteld met sluikstorten.
ARTIKEL 75
Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. Het is verboden
om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, beplantingen of
uitrusting.

II. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET
OPENBAAR DOMEIN
AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKT
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ARTIKEL 1. PLAATS, DAG EN INRICHTING VAN DE MARKT
§1-Openbare markten, georganiseerd op het openbaar domein, mogen slechts georganiseerd worden op
plaatsen, dagen en uren door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.
§2-De stad Landen richt wekelijks op het openbaar domein de volgende openbare markt in:
(1) plaats: Marktplein
(2) dag: donderdag
(3) uur: van 08.00 uur tot 12.00 uur
(4) specialisatie: algemene verscheidenheid van koopwaren
(5) plan van de staanplaatsen: op basis van een plan met indeling in zones. Een gedetailleerde lijst met
specificaties wordt één keer per jaar bezorgd aan de Vlaamse overheid – agentschap Innoveren en
Ondernemen – Koning Albert II-laan 35 bus 12 te 1030 Brussel.
§3-Het college van burgemeester en schepenen kan in functie van het organiseren van andere
evenementen maximaal vijf maal per jaar afwijken van het tijdstip van de wekelijkse marktdag.
ARTIKEL 2. FEESTDAGEN
§1-Indien de markt op een wettelijke feestdag valt, dan blijft deze behouden tenzij het college van
burgemeester en schepenen er anders over beslist.
§2-In uitzondering op §1 wordt de markt opgeschort op Allerheiligen, Kerstmis of Nieuwjaar.
ARTIKEL 2. VOORWAARDEN VOOR EEN STANDPLAATSTOEKENNING
§1-Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:
(1) de natuurlijke persoon, die voor eigen rekening werkt
(2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een vennootschap of een vereniging
(3) de aangestelden van deze personen, vennootschappen of verenigingen.
§2-Om de diversiteit van het aanbod te waarborgen, is het aantal standplaatsen per soort koopwaar
beperkt tot maximaal vier.
§3-De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden door het college van burgemeester en
schepenen, onder voorbehoud van vrije plaatsen, aan de verantwoordelijken van verkoopacties zonder
commercieel karakter zoals:
(1) politieke partijen
(2) leerlingen en studenten in het kader van een project
(3) caritatieve of socio-culturele verenigingen
(4) jeugdverenigingen.
§4-Een dergelijke inname van standplaats kan maximaal vier keer per jaar en per school, organisatie of
vereniging toegekend worden.
ARTIKEL 3. VERHOUDING ABONNEMENTEN – LOSSE PLAATSEN
§1-De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen op basis van de volgende voorwaarden:
(1) maximum 90% van het totaal aantal standplaatsen voor te behouden aan marktkramers met een
abonnement
(2) minimum 10% van het totaal aantal standplaatsen voor te behouden voor losse plaatsen.
§2-Bij de standplaatsen, die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de
standwerkers(*) tot 5% van het totaal aantal standplaatsen op de markt.
(*) Als standwerker wordt beschouwd de ambulante handelaar, waarvan de activiteit uitsluitend bestaat uit het te koop aanbieden op wisselende
markten van een al dan niet wisselend product, waarvan hij de kwaliteit prijst en de gebruikswijze uitlegt door middel van een betoog en/of
demonstratie met de bedoeling deze beter bekend te maken aan het publiek en aldus de verkoop ervan te bevorderen.

ARTIKEL 4. TOEWIJZINGSREGELS LOSSE PLAATSEN
§1-De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aankomst op de
markt.
§2-Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan worden
uitgemaakt, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting.
§3-De toegewezen standplaatsen, die op de dagen vermeld in het abonnement, door de marktkramers
tijdelijk niet worden bezet (wegens vakantie, extreme weersomstandigheden, …) kunnen op die dagen door
andere marktkramers worden ingenomen.
§4-De marktleider kan kandidaten die zich aanbieden, weigeren om reden van praktische aard: veiligheid,
openbare orde, toegankelijkheid of aangeboden artikel.
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§5-De lengte van een losse standplaats mag maximaal 6 m bedragen.
§6-De louche marktkramers, die een standplaats toegewezen krijgen, en die hun koopwaren niet uitstallen
of hun standplaats verlaten vóór het beëindigen van de markt, zullen in de toekomst niet meer tot de
markt toegelaten worden.
§7-Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de marktleider tegen afgifte
van een ontvangstbewijs.
ARTIKEL 5. TOEWIJZINGSREGELS PER ABONNEMENT OP DE OPENBARE MARKTEN
5.1 VACATURE EN KANDIDATUURSTELLING STANDPLAATS PER ABONNEMENT
§1-Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze vacature bekend
worden gemaakt door de dienst belast met de organisatie van de markten.
Deze aanvraag bevat minstens volgende gegevens:
(1) soort van producten of diensten die te koop worden aangeboden;
(2) kopie van de machtiging ambulante activiteit;
(3) in voorkomend geval, het ondernemingsnummer;
(4) het gewenste aantal meter standplaats met een maximum van 17 m lengte en 3 m diepte.
5.2. REGISTER VAN DE KANDIDATUREN EN BEPALING VAN DE VOLGORDE VAN DE KANDIDATUREN
§1-Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register.
§2-De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet ingetrokken worden door de aanvrager.
§3-Zij zijn er geklasseerd:
(1) eerst volgens categorie (1° personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen, 2° personen die een
wijziging van hun standplaats vragen, 3° personen die een standplaats vragen als gevolg van een opheffing en
4° externe kandidaten) en dan,

(2) in voorkomend geval volgens de gevraagde standplaats en specialisatie
(3) en tenslotte volgens datum van indiening van de kandidatuur.
§4-Om het register te actualiseren, kan het college van burgemeester en schepenen de kandidaat op
gezette tijden vragen om zijn kandidatuur te bevestigen.
5.3. VOLGORDE VAN TOEKENNING VAN DE STANDPLAATSEN
Wanneer twee of meerdere aanvragen behoren tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden,
wordt voorrang gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markt van de stad heeft.
Wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden en voor de externe kandidaten wordt de voorrang
bepaald bij loting.
5.4. BEKENDMAKING VAN DE TOEWIJZING VAN DE STANDPLAATSEN
§1-De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
(1) bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs
of
(2) door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs.
§2-Door de toegewezen standplaats te aanvaarden, verklaren de marktkramers zich te onderwerpen aan
alle geldende voorschriften van dit huishoudelijk reglement.
5.5. HET REGISTER VAN DE STANDPLAATSEN TOEGEWEZEN PER ABONNEMENT
§1-Een register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld
staat:
(1) de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats
werd toegekend
(2) in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend
werd en het adres van haar maatschappelijke zetel
(3) het ondernemingsnummer
(4) de producten en/of diensten, die te koop aangeboden worden
(5) in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker
(6) de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht
(7) indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van de activiteit
(8) de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is
(9) desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.
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§2-Buiten de identiteit van de houder van de standplaats of van de persoon door wiens tussenkomst de
standplaats toegekend is, de eventuele specialisatie, de hoedanigheid van standwerker en het
seizoensgebonden karakter van de standplaats, mag het plan of het register verwijzen naar een bestand dat
de andere inlichtingen overneemt.
ARTIKEL 6. IDENTIFICATIEVEREISTE BIJ UITOEFENEN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKT
§1-Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, moet zich identificeren aan
de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de
activiteit aan de kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden
aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
§2-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; het zij 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 7. LOOPTIJD ABONNEMENT
§1-De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
§2-Na verloop van deze termijn worden de abonnementen stilzwijgend verlengd.
ARTIKEL 8. OPSCHORTING ABONNEMENT
§1-De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van
tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen door:
(1) ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
(2) overmacht, aan te tonen op een verantwoorde wijze.
§2-De opschorting gaat in op de dag waarop de stad 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.
§3-De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst
voortkomen.
§4-Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.
ARTIKEL 9. AFSTAND VAN HET ABONNEMENT
§1-De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
(1) bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
(2) bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
(3) indien hij definitief ongeschikt is verklaard om zijn activiteit uit te oefenen op basis van redenen
vermeld in het voornoemd artikel 8; hier is geen vooropzeg vereist
(4) op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.
§2-Indien de opzeggingstermijnen niet worden gerespecteerd, is een vergoeding verschuldigd gelijk aan
drie maanden standplaatsvergoeding.
§3-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 de overledene de houder
was.
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden als volgt betekend:
(1) bij een ter post aangetekende brief
(2) overhandiging tegen ontvangstbewijs
(3) op een duurzame drager (fax, e-mail, …).
ARTIKEL 10. SCHORSING EN OPZEGGING VAN HET ABONNEMENT
§1-Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden
in volgende gevallen:
(1) bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding
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(2) bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens zijn
eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen of zonder geldige reden
(3) bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald
in het hierna vermelde artikel 14
(4) wanneer andere waren of diensten te koop aangeboden worden dan diegene vermeld in zijn
abonnement
(5) geen 40 marktdagen per jaar aanwezig geweest zijn op de markt, tenzij gewettigd door een
ziekteattest op naam van de standplaatshouder of een familielid tot en met de 2de graad.
§2-De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekende brief met
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
ARTIKEL 11. VOOROPZEG VANUIT DE STAD
§1-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. Deze personen
krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement.
ARTIKEL 12. SEIZOENSGEBONDEN AMBULANTE ACTIVITEITEN
§1-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.
§2-De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van voornoemde activiteiten worden
geschorst gedurende de periode van non-activiteit.
§3-Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse
standplaatsen.
ARTIKEL 13. INNAME STANDPLAATSEN
§1-De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
(1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en die houder
zijn van een ‘machtiging als werkgever’
(2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon die houder is van een
‘machtiging als werkgever’, aan wie een standplaats is toegewezen
(3) 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
(4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen die houder is van een ‘machtiging als werkgever’ voor de uitoefening
van een ambulante activiteit voor eigen rekening
(5) de standwerker, die houder is van een ‘machtiging als werkgever’, aan wie het tijdelijk
gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel
36 van voornoemde koninklijk besluit van 24 september 2006, alsook aan de standwerker, die
houder is 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
(6) 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 (1) tot (3)
(7) de personen die verkopen realiseren zonder commercieel oogmerk binnen het kader van de acties
bedoeld in artikel 7 van voornoemd koninklijk besluit 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 verantwoordelijke. Het college kan beslissen deze
personen toelating te geven om verkopen op de markt te realiseren zodat ze niet hoeven mee te
loten.
§2-De personen opgesomd in §1, punten (1) tot en met (7) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen
of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij
deze activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de
standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.
ARTIKEL 14. OVERDRACHT EN OVERNAME VAN EEN STANDPLAATS
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14.1. DE OVERDRACHT VAN EEN STANDPLAATS IS TOEGELATEN ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
(1) wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijke persoon
stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon zijn 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
en
(2) 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 voortzetten op elke overgedragen
standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie moet aangevraagd worden per
aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen. In beide gevallen (behoud
specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) moet de overnemer over de gepaste
machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten beschikken.
(3) de onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan twee standplaatsen
beschikken.
14.2. IN AFWIJKING VAN 14.1. WORDT DE OVERDRACHT VAN STANDPLAATSEN TOEGELATEN TUSSEN:
§1(1) echtgenoten bij feitelijke scheiding
(2) echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
(3) echtgenoten bij echtscheiding
(4) wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning.
§2-Op voorwaarde dat:
(1) de overlater of de overnemer aan de stad een document voorlegt als bewijs van de vermelde
toestand in dit artikel
(2) de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 14.1. (2) en (3).
§3-De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater.
Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
ARTIKEL 15. ONDERVERHUUR DOOR STANDWERKERS
§1-De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk
gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers, namelijk:
(1) rechtstreeks aan een andere standwerker
(2) via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat.
§2-De standwerker of de vereniging deelt aan de stad de lijst van standwerkers mee, aan wie het tijdelijk
gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd.
§3-De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs voor de duur
van de onderverhuring.
ARTIKEL 16. DE BEVOEGDHEDEN VAN DE MARKTLEIDER
§1-Elke aangelegenheid die betrekking heeft op het inrichten van de markt behoort tot de bevoegdheid van
het college van burgemeester en schepenen. Het college laat zich adviseren door de marktleider. De
marktleiding wordt uitgeoefend door een personeelslid van de stad.
§2-Op de marktdagen staat de marktleider ter beschikking van alle marktgebruikers.
§3-De richtlijnen van de marktleider moeten strikt opgevolgd worden. In geval van geschillen of
onenigheden treft de marktleider de nodige schikkingen om de orde en de rust op de markt te bewaren.
Deelnemers kunnen eventuele klachten of vermeende onrechtvaardigheden schriftelijk meedelen aan het
college van burgemeester en schepenen.
§4-In de uitoefening van zijn opdracht is de marktleider bevoegd om de identiteit en de hoedanigheid te
onderzoeken van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen, alsook is hij bevoegd alle
documenten nodig voor het uitoefenen van deze activiteit te controleren.
ARTIKEL 17. AFWEZIGHEDEN
§1-De marktkramer, die in geval van overmacht, defect voertuig of om een andere geldige reden niet tijdig
zijn plaats op de markt kan innemen, moet de marktleider hiervan tijdig verwittigen. Indien dit niet gebeurt
voor de aanvangsuren van de markt wordt de betrokken marktkramer beschouwd als een telaatkomer en
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verliest bij bijgevolg alle recht op zijn plaats voor die dag. Deze standplaatsen kunnen voor die dag aan
standwerkers of toevallige marktkramers worden toegewezen.
§2-De marktkramer, die bij afwezigheid van vier opeenvolgende weken, zonder de marktleider vooraf of
tijdens de eerste week hiervan op de hoogte te stellen, zal geschorst worden.
§3-Op geen enkele wijze kan er in bovenvermeld geval recht op schadevergoeding ontstaan, of zelfs maar
een gedeeltelijke terugbetaling van de reeds betaalde retributie gebeuren, voor de deelnemers aan de
markt.
ARTIKEL 18. INWENDIGE ORDE
VERPLICHTINGEN VAN DE STANDHOUDERS
(1) Het opstellen van de kramen mag ten vroegste aanvangen vanaf 06.00 uur.
(2) De standplaatshouder draagt de verantwoordelijkheid alle voorzorgen te nemen opdat dit gebeurt
zonder lawaai- en milieuhinder. Een afwijking kan enkel toegestaan worden door de marktleider of
de lokale politie om reden van veiligheid of praktische overwegingen.
(3) De marktkramers met een vaste standplaats met een abonnement, moeten ten laatste om 08.00
uur hun standplaats ingenomen hebben, zo niet wordt hun standplaats toegewezen aan een losse
marktkramer.
(4) Het volledige marktterrein moet ontruimd zijn door alle deelnemers en hun voertuigen ten laatste
om 13.30 uur. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden mag de markt niet vroeger eindigen dan
het sluitingsuur. Het afbreken van de standplaatsen mag pas beginnen om 12.00 uur.
(5) Bij het op- en afrijden van de markt moet de marktkramer steeds de wegsignalisatie terug plaatsen
om de veiligheid van de markthandelaars en bezoekers te bevorderen.
(6) De marktkramers in voedingswaren moeten alle wettelijke voorschriften van de FOD
Volksgezondheid dienaangaande stipt naleven. Volgens de aard van de goederen moeten tevens
prijs, gewicht, volume, maten of aantal stuks aangeduid worden op de koopwaren of op de prijslijst.
De toestellen die gebruikt worden voor de verkoop en die dienen als basis om het verschuldigd
bedrag en het gewicht van de koopwaar te bepalen, moeten geijkt zijn.
(7) De marktkramers zullen zich richten naar de aanduidingen van de marktleider. Bij betwisting zal het
college van burgemeester en schepenen uitspraak doen.
(8) Alle voertuigen, die niet als verkoopinrichting worden gebruikt of dienstig zijn om hun koopwaren
aan de man te brengen, moeten bij de aanvang van de markt verwijderd zijn. Er mogen op de markt
geen persoonlijke voertuigen geparkeerd worden. Alleen de marktleider en de politie kunnen
hierop in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden een afwijking toestaan.
(9) Lichte bestelwagens, ingeschreven als lichte vrachtwagen, waarin materialen opgeslagen of
bewaard kunnen worden, zijn toegelaten als ze kunnen worden geïntegreerd binnen de
toegemeten standplaats of voorzien zijn van een luifel die deel uitmaken van de kraam. Het attest
van de automobielinspectie geldt als bewijs voor de inschrijving als lichte vrachtwagen.
(10) De stoepen en de aan het publiek voorbehouden doorgangen moeten vrij blijven van alle
voorwerpen die het verkeer en de voetgangers zouden kunnen hinderen, zoals daar zijn: afval,
manden, bakken, schragen, hangende voorwerpen, reclameborden en dergelijke. Het is tevens
verboden de waren op de grond uit te stallen (uitgezonderd plantgoed). De waren zullen op een
kraam gelegd worden met een minimumhoogte van 50 cm.
(11) De elektriciteitskabels die gebruikt worden voor de aansluiting van de marktkramen op de
gemeentelijke distributiepunten (elektriciteitskasten) mogen enkel ter hoogte van de
elektriciteitskasten over de stoep lopen. Van aan de marktkraam tot aan het distributiepunt
moeten deze kabels tegen de stoeprand aangebracht worden. Dit door de veiligheid van de
markthandelaars en bezoekers.

ARTIKEL 19. PLAATSING
(1) De marktkramers zullen de plaatsaanduidingen eerbiedigen. Al de kramen worden in rechte lijn
opgesteld met inachtneming van de vooruitspringende gedeelten, van de schragen of het
toongedeelte van de winkelwagens. Het is verboden koopwaar voor de kramen uit te stellen.
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(2) De maximale diepte van de standplaatsen bedraagt 3 m voorzover de opstelling van de markt het
toelaat.
(3) De maximale lengte van de standplaatsen bedraagt 17 m. Er worden hierop geen afwijkingen
toegestaan.
ARTIKEL 20. REINHEID
(1) De marktkramers zijn verplicht te zorgen voor de reinheid van hun standplaats, hun kraam- of
winkelwagen.
(2) De kramen of winkelwagens moeten zo zijn ingericht dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke
en onwelriekende vloeistoffen afdruipen. Indien zulks onvermijdelijk is, moeten die vloeistoffen in
waterdichte emmers of kuipen worden opgevangen.
(3) Het is strikt verboden afval, van welke aard ook, op de grond te werpen of op te stapelen. De
marktkramers zullen alle afval in emmers of bakken verzamelen. Gedurende de warme dagen moet
het afval, dat insecten of ongedierte aantrekt, in gesloten recipiënten geplaatst worden.
(4) Marktkramers met voeding zijn verplicht een open vuilzak met staander te plaatsen aan hun kraam.
(5) De marktkramers staan persoonlijk in voor het opruimen en het proper maken van hun standplaats
en van de helft van de aanpalende doorgangen. Dit moet gebeuren na het sluiten van de markt. Zij
moeten alle afval, verpakkingsmaterieel en andere voorwerpen meenemen.
(6) Bij het verlaten van de markt moet elke marktkramer maatregelen nemen om de hem toegewezen
plaats net achter te laten: rondslingerend papier en vuil moeten verzameld worden. Na een
waarschuwing kan het college van burgemeester en schepenen de standplaats op de markt.
ARTIKEL 21. VEILIGHEID
§1-De marktkramers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond hun kraam of winkelwagen. §2-Zij
zullen hun kramen en winkelwagens zo opstellen en inrichten, dat zij geen gevaar opleveren voor de
naburige kramen of winkelwagens of voor het publiek.
§3-In het belang van de algemene veiligheid en de veiligheid van de omwonenden in het bijzonder, moeten
volgende regels strikt worden nageleefd opdat de hulpdiensten zonder enige hinder onmiddellijk ter
plaatse zouden kunnen interveniëren:
(1) de brandmonden op de markt moeten steeds bereikbaar zijn voor de brandweerzoen Oost VlaamsBrabant, post Landen
(2) tussen de gebouwen en de achterkant van de marktkramen moet de stoep steeds volledig vrij
blijven; de toegang tot deze gebouwen moet steeds mogelijk zijn.
(3) Er moet een vrije doorgang zijn van ten minste 3 m tussen overliggende marktkramen
(4) In geval van brand of andere calamiteiten, waarbij de tussenkomst van de hulpdiensten
noodzakelijk is, moeten de marktkramers en standwerkers onmiddellijk hun kraam of stand
verplaatsen, zodanig dat zij de interventies niet hinderen.
(5) Indien er gasflessen worden gebruikt, moeten deze recht opstaan en tegen omvallen worden
beveiligd. De gasflessen moeten een keuringslabel van de hervulling dragen. De gasslangen mogen
niet langer dan 2 m zijn en moeten voorzien zijn van een fabricatiedatum (geldigheidsduur is
maximum 5 jaar). Tevens wordt de aard van het te gebruiken gas vermeld en zijn de gasflessen op
de uiteinden voorzien van spanringen. De gasflessen moeten indien mogelijk buiten de kramen
en/of tenten opgesteld worden.
(6) Verwarmingstoestellen met petroleum zijn verboden. Verwarmingstoestellen met vloeibare
brandstoffen zijn verboden tenzij:
(a) men beschikt over een vaste installatie. Hiervoor moet een keuringsattest voorgelegd
worden van de firma die het verwarmingstoestel in het voertuig geplaatst heeft.
(b) men beschikt over straalkachels. Deze verwarmingstoestellen zullen door de brandweer
zelf gekeurd worden op regelmatige tijdstippen.
(7) Iedere marktkramer moet in het bezit zijn van een blustoestel van 1 bluseenheid van 6 kg ABC type
of 5 kg CO2 type, geldig en gekeurd. De keuring moet jaarlijks gebeuren.
(8) De marktkramers die ter plaatse warme gerechten bereiden, moeten bijkomend beschikken over
een branddeken.
(9) Zowel het blustoestel als het branddeken worden op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare
plaats opgehangen.
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(10)De marktkramers moeten een verzekering afsluiten tot dekking van hun burgerlijke
aansprakelijkheid uit hoofde van brand of ontploffing.
(11)Marktkramers die beschikken over een elektrische installatie moeten in het bezit zijn van een geldig
keuringsattest en in orde zijn met de geldende reglementering ter zake (o.a. stroomonderbreker).
Het brandblustoestel moet in de
onmiddellijk nabijheid staan.
(12) Verwarmings-, kook-, bak- en/of braadtoestellen en barbecues moeten buiten het bereik kan het
publiek worden opgesteld (afschermen).
(13)Alle elektrische toestellen en verlengdraden moeten een CEBEC keuringslabel dragen.
(14)De verlichting van de standen, kramen en tenten moeten elektrisch gebeuren.
(15)De tenten moeten bestaan uit niet-ontvlambare (klasse M2) materialen: een attest waarin dit
wordt bevestigd, moet worden voorgelegd en in het veiligheidsregister bewaard worden.
§4-Aan de marktleider moeten de marktkramers jaarlijks de desbetreffende keuringsattesten en bewijs van
aansprakelijkheidsverzekering over te maken, evenals op elk verzoek van de politie. Marktkramers die niet
in regel zijn met de veiligheidseisen van het onderhavig reglement, zullen geweerd worden van de markten,
na beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
§5-Een veiligheidsregister met al deze documenten (attesten en bewijzen) moet in elke kraam en/of stand
aanwezig zijn.
§6-Elektriciteitsaansluiting gebeurt uitsluitend door aansluiting op de daartoe voorziene stedelijke
distributiepunten.
§7-Bij niet naleving van de gestelde voorwaarden zal de deelname aan de markt geweigerd worden.
ARTIKEL 22. CONTROLE
De marktkramers moeten steeds het bezoek toelaten van de beambten of aangestelden van het
stadsbestuur die controle uitoefenen op de inrichting van de markt, de eerlijkheid en correctheid in
handelszaken en op kwaliteit van de koopwaren.
ARTIKEL 23. ORDE, OVERLAST EN PUBLICITEIT
§1-Het is de marktkramer verboden om:
(1) marktbezoekers lastig te vallen door hun koopwaar op te dringen
(2) te verkopen of te demonstreren voor hun kraam
(3) de standplaats te vergroten zonder toestemming van de marktleider
(4) onbetamelijke taal te gebruiken of agressief gedrag te vertonen, afhangende van de ernst van de
overtreding kan de markthandelaar de toegang tot verkoop op de markt tijdelijk of geheel ontzegd
worden
(5) om met hun waren op de markt rond te gaan. Loterijkramen en liedjeszangers worden niet op de
markt toegelaten, behoudens voorafgaandelijk schriftelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen
(6) om folders uit te delen of reclame te maken voor zaken die vreemd zijn aan de wekelijkse markt,
behoudens voorafgaandelijk schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en
schepenen
(7) om verankeringsharingen of andere voorwerpen in de grond te slaan of het wegdek van de
marktplaats op enigerlei wijze te beschadigen
(8) gebruik te maken van een geluidsinstallatie, met uitzondering van verkopers van fonoplaten, cd’s,
…; deze mogen zich van een geluidsinstallatie bedienen op voorwaarde dat de geluidssterkte niet
meer dan 60 db bedraagt, gemeten op een afstand van 5 m van de geluidsbron.
ARTIKEL 24. VERSCHULDIGDE RETRIBUTIE
(1) De personen aan wie een standplaats is toegekend, betalen de standplaatsvergoeding en de
elektriciteit volgens de voorschriften van het gemeentelijk retributiereglement.
(2) De marktkramers, die afstand doen van hun abonnement op de markt in Landen, voor het einde
van het jaar of van een kwartaal, zonder overname zoals bepaald in artikel .9., zullen geen recht
hebben op terugbetaling van het door hen betaalde abonnementsgeld.
(3) De personen, die een losse standplaats innemen, betalen de vergoeding aan de door de gemeente
gemachtigde ambtenaar, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
(4) Het standgeld wordt gerekend volgens de lengte van de kraam en dit van de meest uitgespreide
delen.
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ARTIKEL 25. AFSCHAFFING EN ONTRUIMING VAN DE STANDPLAATSEN
(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft steeds het recht bestaande standplaatsen
definitief af te schaffen indien de openbare orde, wijzigingen in de verkeerscirculatie, andere
omstandigheden van openbaar nut of herinplanting van de markt op een andere locatie dit
vereisen. Behalve in geval van dringende noodwendigheid (bijv. bij dringende wegenwerken), mag
de termijn van vooropzeg niet minder bedragen dan één jaar.
(2) In deze gevallen hebben de markkramers wiens standplaats is afgeschaft voorrang overeenkomstig
het register, zoals bepaald in artikel 5.3.
(3) Het college van burgemeester en schepenen kan tijdelijk standplaatsen ontruimen of verplaatsen
en de aanvangs- en/of sluitingsuren van de markt wijzigen wegens werken aan de weg of aan
constructies nabij de standplaatsen gelegen, uit hoofde van andere werken, jaarlijkse kermissen of
festiviteiten.
(4) De marktkramers kunnen geen aanspraak maken op schadevergoeding vanwege de stad om reden
van de uitoefening van bovenvermelde voorbehouden rechten van verplaatsing en ontruiming.
(5) Vragen om vermindering van standplaatsvergoedingen wegens de afschaffing of de vermindering
van de lengte, zullen steeds onderzocht worden en met de bepaling van de nieuwe vergoeding zal
rekening worden gehouden met onder meer de lopende termijn.

AFDELING 2. ORGANISATIE

VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE

OPENBARE MARKT
ARTIKEL 26. 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 moet dit vooraf vragen bij het
college van burgemeester en schepenen.
ARTIKEL 27. VOORAFGAANDE MACHTIGING
27.1. AANVRAAG MACHTIGING
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 26 moet men beschikken over een machtiging.
Deze machtiging moet voorafgaan aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd worden bij
het college van burgemeester en schepenen.
27.2. BESLISSING MACHTIGING
§1-In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging, waarin het volgende wordt
vermeld:
(1) de aard van de producten of diensten, die hij gemachtigd is te verkopen
(2) de plaats
(3) de datum en duur van de verkoop.
§2-De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande
redenen:
(1) redenen van openbare orde
(2) redenen van volksgezondheid
(3) bescherming van de consument
(4) activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen.
ARTIKEL 28. VOORWAARDEN INZAKE TOEWIJZING EN INNAME STANDPLAATSEN
De personen, die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (zie Afdeling 1 - artikel 2) en innemen van
de standplaatsen op de openbare markt (zie Afdeling 1 - artikel 13) kunnen standplaatsen op het openbaar
domein verkrijgen en innemen.
ARTIKEL 29. TOEWIJZINGSREGELS LOSSE STANDPLAATSEN
§1-De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en
desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
§2-Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de
toewijzing via loting.
ARTIKEL 30. TOEWIJZINGSREGELS PER ABONNEMENT
§1-Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten.
§2-Voorwaarden inzake melding van vacature (zie Afdeling 1 - artikel 5.1 van dit reglement) gelden niet.
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ARTIKEL 31. IDENTIFICATIEVEREISTE BIJ UITOEFENEN AMBULANTE ACTIVITEITEN
§1-Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, moet zich identificeren
aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de
activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent.
§2-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 33. RETRIBUTIE
De personen aan wie een standplaats is toegekend (vaste en losse standplaatsen), betalen de
standplaatsvergoeding en vergoeding voor het gebruik van de nutsvoorzieningen volgens de stedelijke
retributiereglementen.
ARTIKEL 34. BEVOEGDHEID MARKTLEIDER
De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een
ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren.

III. ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN
AFDELING 1. ORGANISATIE

VAN

KERMISACTIVITEITEN

KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN
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EN

AMBULANTE

ACTIVITEITEN

IN

ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED - DEFINITIES
§1-Als KERMIS wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente
om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van
kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen.
§2-Als KERMISACTIVITEIT wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de
verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van
vestigingen van kermisgastronomie.
§3-Dit reglement is NIET VAN TOEPASSING op pretparken, noch op vaste kermisattracties.
ARTIKEL 2. GEGEVENS VAN OPENBARE KERMISSEN
§1-De stad richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:
A) PLAATS: “KERMIS STEENBERG” – Prins Regentsquare, 3400 Landen
DAG: 2de zondag van juni
PERIODE: 3 dagen – (zaterdagnamiddag – zondag – maandag)
B) PLAATS: “KERMES STOASE” - Stationsplein
DAG: zondag vóór en na 15 augustus
PERIODE: 10 dagen (vrijdag – zondag)
§2-Het college van burgemeester bepaalt de praktische modaliteiten zoals de data en de opmaak van het
plan van de standplaatsen, …
§3-De aankomst en het vertrek van de kermisattracties moeten aanvangen in de tijdspanne die wordt
bepaald door het college van burgemeester en schepenen bij het afleveren van de vergunning.
§4-De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer bezet
worden dan gedurende de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde periodes.
ARTIKEL 3. VOORWAARDEN INZAKE TOEWIJZING STANDPLAATSEN
§1-De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:
A) Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:
(1) aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening
(2) aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur
houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”.
§2-Bijkomende voorwaarden:
(1) De uitbater moet gedekt zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en
brandrisico’s. De uitbater aanvaardt de voorwaarden die vastgelegd zijn in het gemeentelijk
reglement inzake brandveiligheid.
(2) Wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een nietmenselijke energiebron betreft, moet de attractie voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het
koninklijk besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen.
(3) Het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire
voorschriften betreffende deze materie.
(4) Het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er
werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.
B) Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:
(1) aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor eigen rekening
(2) aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur
houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
§3-Bijkomende voorwaarden:
(1) uitbater moet gedekt zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en
brandrisico’s
(2) het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire
voorwaarden inzake volksgezondheid.
ARTIKEL 4. VERHOUDING ABONNEMENT – LOSSE PLAATSEN
§1-De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis,
hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel.
§2-De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:
(1) in geval van absolute noodzaak;
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(2) wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis
(bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).
§3-De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde standplaats op
een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
§4-Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats
door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking
was bij de overname.
§5-De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een
opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna
de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
§6-Het abonnement is enkel van toepassing op één soort kraam van éénzelfde eigenaar. Als de eigenaar
dus wisselt van type kraam, kan er geen sprake zijn van een abonnement. De regel van drie jaar geldt niet
wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van opschorting van het abonnement. Deze
beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de
standplaats.
ARTIKEL 5. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN OP DE OPENBARE KERMISSEN
5.1. VACATURE EN KANDIDATUURSTELLING STANDPLAATS
§1-Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend
maken door publicatie van een kennisgeving op de website van de stad Landen. www.landen.be.
§2-De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de
kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet behouden.
5.2. ONDERZOEK VAN DE KANDIDATUREN
§1-Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de stad of voldaan is aan de voorwaarden inzake
toewijzing, vermeld in artikel 3 van dit reglement.
§2-De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria:
(1) de aard van de attractie of van de vestiging
(2) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging
(3) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging
(4) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging
(5) de deskundigheid van de uitbater, van de «aangestelde - verantwoordelijken» en van het
tewerkgesteld personeel
(6) desgevallend, de nuttige ervaring
(7) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.
§3-In ieder geval moeten bij elke kandidatuur de volgende stukken en informatie worden toegevoegd:
(1) machtiging kermisactiviteiten als werkgever en of machtiging kermisactiviteiten als aangestelde
verantwoordelijke.
(2) een nog geldig afschrift van het keuringsattest voor de elektrische voorzieningen en bedrading door
een erkend keuringsorganisme. Ook in geval de voeding van de elektriciteit van de attractie
gebeurt door een motor-generatorgroep, moet een afschrift van het keuringsattest bijgevoegd
worden.
(3) voor de uitbatingen die met gasinstallaties werken, een afschrift van het keuringsattest voor de
gascontrole door een erkend organisme.
(4) een afschrift van het keuringsattest
door een daartoe erkend organisme van de
brandblustoestellen die in de attractie aanwezig zijn.
(5) een kopie van het betalingsbewijs van het lopende jaar voor de verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid.
(6) een kopie van het betalingsbewijs van het lopende jaar voor de brandverzekering.
§4-Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de
gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal.
5.3. BEKENDMAKING VAN DE TOEWIJZING VAN DE STANDPLAATS
De stad deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet behouden
kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee, hetzij:
(1) bij een ter post aangetekende brief
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(2) bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding
(3) per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
ARTIKEL 6. HET REGISTER OF PLAN VAN DE TOEGEWEZEN STANDPLAATSEN
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:
(1) de situering van de standplaats
(2) de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats
(3) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement
(4) de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats
toegewezen werd
(5) desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen
werd en het adres van haar maatschappelijke zetel
(6) het ondernemingsnummer
(7) de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats
toegelaten is
(8) de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld
(9) desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.
ARTIKEL 7. SPOEDPROCEDURE
§1-Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant blijven,
omdat:
(1) de standplaatsen niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (zie artikel
5 van dit reglement)
(2) de standplaatsen in die tussentijd vacant zijn geworden,
(3) de houder van de standplaats afwezig blijft,
kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:
(1) de stad raadpleegt de door hem gekozen kandidaten, hij richt zich, in de mate van het mogelijke,
tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats
(2) de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij
schriftelijk tegen ontvangstbewijs
(3) de stad gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in artikel 5.2, 1ste en 2de lid van dit reglement
(4) de stad stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten
vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend
(5) indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces-verbaal de
motivatie van zijn keuze aan
(6) de stad deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij een bij post aangetekende brief, hetzij bij persoonlijk
overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met
ontvangstmelding, de beslissing mede die hem aanbelangt.
§2-Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd
toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, voor
zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische noodzakelijkheden van
de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.
§3-De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad
of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval.
ARTIKEL 8. LOOPTIJD ABONNEMENT
§1-Het abonnement heeft een looptijd van vijf jaar. Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de
gevallen bedoeld bij het opschorten (zie artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het
abonnement (zie artikel 10 van dit reglement).
§2-De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere duur
verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten aan het einde van de
loopbaan.
ARTIKEL 9. OPSCHORTEN ABONNEMENT
§1-De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer hij tijdelijk ongeschikt is om
zijn activiteit uit te oefenen door:
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(1) ziekte of ongeval op grond van een medisch attest,
(2) overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De opschorting gaat in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt
op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van het hernemen van de activiteiten.
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van de kermis
hernieuwd worden.
§2-De houder van het abonnement kan ook zijn abonnement opschorten indien hij over een abonnement
beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats heeft. De opschorting moet worden
bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van de kermis. Zij mag geen drie
opeenvolgende jaren overschrijden.
§3-De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst
voortkomen.
§4-De vraag tot opschorting moet gebeuren, hetzij via:
(1) een aangetekende brief
(2) een persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding
(3) een per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
ARTIKEL 10. AFSTAND VAN HET ABONNEMENT
§1-De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:
(1) bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
(2) bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
(3) indien hij definitief ongeschikt verklaard wordt om zijn activiteit uit te oefenen omwille van
redenen, vermeld in artikel 9 §1, (1) van dit reglement. De opzegging gaat in op de dertigste dag
volgend op de bekendmaking van de ongeschiktheid.
§2-De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen omwille van andere
motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van het college
van burgemeester en schepenen, na advies van de bevoegde ambtenaar.
§3-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.
ARTIKEL 11. SCHORSING EN OPZEGGING VAN HET ABONNEMENT
§1-Het college van burgemeester en schepenen kan het abonnement intrekken of opschorten:
(a) omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen betreffende
de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken attractie of
vestiging.
(b) bij overtreding van de bestaande politie- en milieureglementen nadat de houder van het abonnement
door de stad werd aangemaand zich in regel te stellen.
(c) om redenen vermeld in dit stedelijk reglement:
(1) de titularis van de standplaats exploiteert de standplaats niet of niet voor eigen rekening.
(2) de titularis van een standplaats heeft geen aanvang genomen met de opbouw van de attractie op
de dag die door het college van burgemeester en schepenen is bepaald. Het college van
burgemeester en schepenen of de concessionaris kunnen, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, de titularis toegang tot het kermisterrein ontzeggen.
(3) indien na of tijdens de opbouw van de attractie bij controle blijkt dat het niet verantwoord is de
attractie in kwestie op de kermis toe te laten (om veiligheidsredenen). De titularis van de
standplaats is verplicht het kermisterrein te verlaten.
(4) wegens de openbare orde – met of zonder optreden van de politie – of omdat de politie adviseert
de toewijzing in te trekken wegens crimineel gedrag dat de openbare orde op de kermissen zou
kunnen verstoren.
(5) de uitbater, de ‘aangestelden – verantwoordelijken’ en het tewerkgesteld personeel overduidelijk
blijk geven van ondeskundigheid bij het uitoefenen van hun beroep.
§2-In geval van intrekking kan het college van burgemeester en schepenen de standplaats opnieuw
toewijzen zonder dat de titularis hiervoor een schadevergoeding kan eisen.
ARTIKEL 12. OVERDRACHT STANDPLAATS
§1-De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer de houder van een standplaats:
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(1) op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet
(2) overlijdt; zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten.
§2-In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat:
(a) de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen
overneemt
(b) de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis (zie
artikel 3 van dit reglement)
(c) de stad vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht.
ARTIKEL 13. INNAME STANDPLAATSEN
§1.a.-De standplaatsen KERMISATTRACTIE OF VESTIGING VAN KERMISGASTRONOMIE MET BEDIENING AAN TAFEL kunnen
ingenomen worden door:
(1) de personen aan wie een standplaats werd toegewezen (zie artikel 3 van dit reglement), “houders
machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
(2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, “houder van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
(3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen, “houders van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor
de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening”
(4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
“houders van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor de uitoefening van de
kermisactiviteit voor eigen rekening”
(5) de personen, die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in
kermisactiviteiten”, die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen
bedoeld in (1) tot en met (4)
(6) de aangestelden, die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen
bedoeld in (1) tot en met (4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon
bedoeld in (5).
§1.b.-De personen bedoeld in (2) tot en met (5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun
machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden. Zij kunnen deze standplaatsen
innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.
§2.a-De standplaatsen VOOR EEN AMBULANTE ACTIVITEIT IN KERMISGASTRONOMIE ZONDER BEDIENING AAN TAFEL
kunnen ingenomen worden door:
(1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (zie artikel 3 van dit reglement), “houders van
de machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
(2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is
toegewezen, “houder van een machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
(3) 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”
(4) 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;
(5) 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 (1) tot en met (4)
(6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in
een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag
van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als werkgever” of van de houder van de
“machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B”
§2.b.-De personen opgesomd in (2) tot en met (5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.
ARTIKEL 14. INWENDIGE ORDE
VERPLICHTINGEN VAN DE FOORKRAMERS
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(1) De aankomst en het vertrek van de kramen moet aanvangen in de tijdspanne die wordt bepaald
door het college van burgemeester en schepenen.
(2) Bij het opstellen van de kramen moeten de geledigde laadwagens onmiddellijk naar de voorziene
parkeerplaats gebracht worden.
(3) Het is de foorkramers verboden schade toe te brengen aan de wegbedekking; onder geen enkel
voorwendsel mogen zij hun kraam vasthechten aan bomen, verlichtingstoestellen of
verkeerstekens. Alle schade aan de foorplaats of het openbaar domein, aangericht door de
foorreiziger, wordt onmiddellijk door een afgevaardigde van het stadsbestuur vastgesteld en
geschat en hersteld op basis van het retributiereglement “werken voor derden”.
(4) De foorkramers moeten hun inrichting of kraam voorzien van tenminste één goed afsluitbare bak of
zak bestemd voor papier of afval. Zij moeten aanhoudend waken over de reinheid van de openbare
weg in de omgeving van hun standplaats en onmiddellijk alle papier of gelijk welk voorwerp door
hun klanten op de grond achtergelaten, wegnemen.
(5) Bij het einde van de kermis wordt het vuilnis door de foorkramers meegenomen.
(6) Om 24.00 uur moet de muziek afgezet of getemperd worden. Om 01.00 uur gaan alle kramen dicht.
(7) Elke deelnemende foorinstelling moet in orde zijn met het stedelijk reglement inzake
brandveiligheid.
(8) In elke kraam moet, goed zichtbaar aan de buitenkant, een bord worden aangebracht met
vermelding van de naam van de uitbater en het telefoonnummer.
(9) Het stadsbestuur heeft te allen tijde het recht bijkomende verplichtingen, die het nodig acht om de
veiligheid en de goede orde op het foorterrein te verzekeren, aan de foorexploitanten op te leggen.
Desnoods kan de kraam worden verwijderd zonder recht op schadevergoeding.

AFDELING 2. ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE
KERMISSEN
ARTIKEL 15. TOEPASSINGSGEBIED
§1-OP AANVRAAG VAN EEN KERMISUITBATER
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein
buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening
aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen.
Deze aanvraag moet gebeuren via het “evenementenformulier”, dat is terug te vinden op de website van
de stad Landen - http://www.landen.be/fb111matb529gaab1cmo25.aspx.
§2-OP INITIATIEF VAN DE STAD
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de procedure
zoals omschreven in artikel 5 van Afdeling 1 van dit reglement gevolgd.
ARTIKEL 16. VOORWAARDEN INZAKE TOEWIJZING EN INNAME STANDPLAATSEN
De personen, die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een standplaats (zie supra Afdeling 1
artikel 3) en het innemen van de standplaatsen op de openbare markt (zie supra Afdeling 1 artikel 13)
kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
ARTIKEL 17. DUUR MACHTIGING
§1-De machtiging wordt door het college van burgemeester en schepenen toegekend, hetzij:
(1) voor een bepaalde periode
(2) per abonnement
§2-Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats heeft
verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
§3-Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats
door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking
was bij de overname.
§4-De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een
opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna
de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
ARTIKEL 18.
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De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de kermisactiviteiten op
het openbaar domein, hiertoe aangesteld door het college van burgemeester en schepenen, zijn
gemachtigd om de documenten vermeld in Afdeling 1, artikel 3 van dit reglement te controleren .

IV. BEGRAAFPLAATSEN
AFDELING 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
ARTIKEL 1
(1) BEGRAVING: zowel de begraving als de bijzetting van een kist of een urne in volle grond, urnenveld
of columbarium
(2) BEGRAAFPLAATSEN: De stad Landen beschikt over 15 begraafplaatsen, opgedeeld in 2 categorieën:
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CATEGORIE A:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Landen
Attenhoven
Walshoutem
Waasmont
Walsbets
Neerwinden
CATEGORIE B:
(a) Rumsdorp
(b) Attenhoven oude begraafplaats rond de kerk
(c) Neerlanden
(d) Wezeren
(e) Overwinden
(f) Laar
(g) Wange
(h) Eliksem
(i) Ezemaal
(3) STAD LANDEN: De praktische uitwerking wordt geregeld door de diensten Burgerzaken en TULO
(Technische Uitvoering & Logistieke Ondersteuning) van de stad Landen, hierna kortweg de stad
genaamd.

AFDELING 2. ALGEMEEN
ARTIKEL 2
§1-De personen, die instaan voor de uitvaart, of de begrafenisondernemers, regelen alle formaliteiten met
de dienst Burgerzaken.
§2-De dienst Burgerzaken is bevoegd voor alle betrekkingen met:
(a) particulieren
(b) begrafenisondernemers
(c) steenkappers voor het plaatsen van de grafmonumenten.
§3-Elk overlijden in de stad wordt binnen de twee werkdagen aangegeven bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand. Dit geldt eveneens indien een lijk op het grondgebied van de gemeente wordt ontdekt.
§4-De begraving zal plaatshebben binnen de 7 dagen, volgend op de dag van overlijden of van vaststelling
van overlijden, zon- en feestdagen niet meegeteld. De begrafenisondernemer respecteert steeds deze
termijn. De burgemeester kan hierop eventuele uitzonderingen toestaan.
ARTIKEL 3
§1-In volle niet geconcedeerde grond van de nieuwe begraafplaatsen van categorie A (zie artikel 1, §2),
heeft iedere teraardebestelling plaats in een afzonderlijk graf.
§2-De burgemeester kan hierop een uitzondering toestaan, ingeval een kind, jonger dan 6 maanden, samen
met één van zijn ouders zou overlijden.
§3-Op de begraafplaatsen van categorie B (zie artikel 1, §2) zijn begravingen niet meer mogelijk in volle niet
geconcedeerde grond.
ARTIKEL 4
De graven en grafmonumenten, opgenomen in de lijst van graven met lokaal historisch belang worden
onderhouden door de stad overeenkomstig de voorschriften van artikel 26§2 van het decreet van 16
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei
2004.
ARTIKEL 5
De stad is belast met het onderhoud van:
(a) alle wegen, grasperken en beplantingen
(b) de gewone graven, met uitzondering van de graftekens en -stenen die ten laste vallen van de
nabestaanden
(c) de ereperken, zoals bepaald in deel IV.
ARTIKEL 6
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§1-De dag en het uur van begraving wordt door het stadsbestuur bepaald. Behoudens in speciale gevallen,
op advies van de behandelende geneesheer, zal de begraving ten vroegste 24 uren na aangifte van
overlijden gebeuren.
§2-Tijdens de periode van 01 oktober tot en met 01 februari gebeuren geen begravingen of bijzettingen na
16.00 uur. Tijdens de andere maanden is het laatste uur van begraving of bijzetting 17.00 uur. Op zon- en
feestdagen wordt geen begraving uitgevoerd.
§3-Ten minste twee werkdagen voor de begraving, moet het stadsbestuur verwittigd worden via het
daartoe bestemd formulier. Onmiddellijk na de begraving wordt door de nabestaanden een voorlopig
gedenkteken geplaatst, waarop de naam van de overledene vermeld wordt.
ARTIKEL 7
Openingsuren: De begraafplaatsen zijn voor publiek gesloten tussen zonsondergang en zonsopgang.
ARTIKEL 8
§1-Kinderen tot 13 jaar worden kosteloos begraven in de daartoe bestemde kinderpanden.
§2-Levenloos geboren kinderen tot 26 weken kunnen kosteloos begraven worden op de “Sterretjesweide”
van de nieuwe begraafplaats van Attenhoven.
§3-Zolang de nabestaanden deze rustplaatsen zoals vermeld in §1 en 2, onderhouden worden deze
rustplaatsen niet geruimd.
ARTIKEL 9
§1-Bij verplaatsing van een grafsteen omwille van onder andere een bijbegraving of een herstelling, mag er
geen schade aangericht worden aan de andere graven.
§2-De afgenomen grafsteen moet zo geplaatst worden dat de bezoekers aan de begraafplaats niet
gehinderd worden.
ARTIKEL 10
Wie mag begraven worden op de Landense begraafplaatsen?
(a) personen overleden op grondgebied van Landen
(b) personen die op het ogenblik van het overlijden, te Landen ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters of daarmee gelijkgesteld.
(c) personen die sedert minder dan 10 jaar de stad verlaten hebben
(d) personen die begunstigde zijn van een eerder afgeleverd recht op begraving in een geconcedeerd
perceel
(e) personen waarvan de nabestaanden een bijzondere band tussen de overledene en stad Landen
kunnen aantonen en hiervoor toestemming krijgen van de burgemeester.

AFDELING 3. HERNIEUWING VAN DE GRAVEN
ARTIKEL 11
§1-De graven worden slechts opnieuw gebruikt na een minimumperiode van vijftien jaar.
§2-Graven van oud-strijders, die voldoen aan de bepalingen van artikel 18 van dit reglement moeten
behouden blijven en komen niet in aanmerking voor wederinname.
ARTIKEL 12
§1-Een graf mag enkel worden verwijderd nadat gedurende één jaar een afschrift van de beslissing tot
verwijdering, zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats, werd uitgehangen. Deze periode zal
verlengd worden indien de eerste en tweede november niet in deze periode vallen.
§2-Binnen dezelfde termijn moeten de graftekens worden verwijderd.
§3-Bij het verstrijken van de termijn of van de toegestane verlenging ervan, worden de materialen eigendom
van de stad.

AFDELING 4. CONCESSIES
ARTIKEL 13
§1-Voor de begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn en de bijzetting van een
asurn in een columbarium kan het college van burgemeester en schepenen, een concessie voor de termijn
van 25 jaar verleend worden.
§2-Op de begraafplaatsen van categorie B worden enkel nog concessies verleend voor het columbarium of
het urnenveld. Reeds lopende concessies op deze begraafplaatsen kunnen worden hernieuwd.
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ARTIKEL 14
§1-Voor de gesloten nissen in het columbarium kunnen concessies worden verleend voor maximaal twee
urnen per nis.
§2-In een geconcedeerd graf op het urnenveld kunnen maximaal twee urnen worden begraven.
ARTIKEL 15
§1-In een concessie in volle grond kunnen per graf maximaal begraven worden:
(a) twee kisten en vier urnen
of
(b) acht urnen
§2-In een concessie met bak kunnen per graf maximaal begraven worden:
(a) twee kisten
of
(a) één kist en vier urnen
of
(b) acht urnen
§3-Er kan eveneens een concessie verleend worden voor een groter perceel grond of een kelder, bestemd
voor meerdere kisten en/of urnen, volgens de plaatselijke mogelijkheden van de panden.
§4-Na verloop van de concessie of de verlenging ervan worden deze bakken of kelders eigendom van stad
Landen.
ARTIKEL 16
§1-Ingeval van terugneming van een geconcedeerde perceel of nis, wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van een perceel van dezelfde
oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in de stad.
§2-De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel een
vervangende grafkelder, zijn ten laste van de stad.
ARTIKEL 17
§1-Een concessiehouder of diens erfgenamen kunnen vragen afstand te doen van de concessie. Dit verzoek
kan worden ingediend via het daartoe bestemde formulier en wordt ingewilligd:
(1) als op het ogenblik van het verzoek gedurende minstens 10 jaar geen begraving of bijzetting in de
concessie plaatsvond;
(2) als het verzoek ondertekend wordt door de concessiehouder, zijn erfgenamen of de persoon die zich
sterk maakt voor de erfgenamen
§2-Door het indienen van het verzoek tot afstand via het daartoe bestemde formulier, zijn de aanvrager (s)
akkoord dat de teruggave van de concessie inhoudt dat de aanvrager(s) integraal afstand doet (doen) van het
beschikkingsrecht op de concessie. Dit betekent dat :
(1) zij binnen de maand het grafteken kunnen wegnemen. Na deze termijn van 1 maand hebben zij geen
eigendomsrecht meer op het grafteken
(2) zij geen zeggenschap meer hebben over de stoffelijke resten begraven in de concessie.

AFDELING 5. EREPERKEN - OUDSTRIJDERS
ARTIKEL 18
§1-Op de begraafplaatsen waar zulks mogelijk is wordt een ereperk aangelegd waarop kunnen begraven
worden:
(1) Belgische oud-strijders uit de wereldoorlogen 1914-1918 en 1940-1945
(2) eerbiedwaardige patriotten uit beide wereldoorlogen
(3) gesneuvelden tijdens vredesmissie.
§2-Op de begraafplaatsen waar wegens plaatsgebrek geen ereperk kan aangelegd worden, zal een symbolisch
ereperk worden opgericht.
ARTIKEL 19
Om op het "Ereperk" begraven te worden moet op de dag van het overlijden bewezen worden dat de
overledene:
(1) oud-strijder was: Het bewijs hiervan wordt geleverd door de "Kaart met opgave der oorlogsdiensten
voor strijders 1940-1945" afgeleverd ingevolge art. K derde lid van het koninklijk besluit van 12
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februari 1959 of bij ontstentenis door de "Kaart van Krijgsgevangene" afgeleverd met toepassing van
art. 4 van de wet van 18 augustus 1947, of bij ontstentenis door het "dotatieboekje".
(2) houder was van de "kaart van politieke gevangene van de oorlog 1940-1945"
(3) oorlogsinvalide was: Het bewijs wordt geleverd door het proces-verbaal van de commissie die
uitspraak heeft gedaan over de rechten op pensioen of door een attest afkomstig van de
administratie der militaire pensioenen waarbij de graad van invaliditeit is bepaald. Een minimum
van 10% invaliditeit is vereist.
(4) inlichting- en actieagent was: Het bewijs hiervan wordt geleverd door het koninklijk of ministerieel
besluit waarbij belanghebbende aangeduid werd als agent of als helper van de inlichting - en
actiediensten zoals vermeld in artikel 7 van de besluitwet van 16 februari 1946 ter aanvulling en
vervanging van de besluitwet van 01 september 1944 betreffende de inlichting - en actieagenten.
(5) weerstander was: Het bewijs hiervan wordt geleverd door de beslissing van de controlecommissie of
van de controlecommissie van beroep, afgeleverd met toepassing van de artikelen 14 en 18 van de wet
van 1 september 1948. Het bewijs kan ook geleverd worden door de kaart van weerstander door de
sluikpers, afgeleverd in toepassing van het ministerieel besluit van 5 juli 1950. Het bewijs kan ook
geleverd worden door een afschrift van de "Kaart met Opgave der Oorlogsdiensten voor strijders
40/45", afgeleverd ingevolge artikel 1, 3de lid van het koninklijk besluit van 12 februari 1959 aan de
inlichting- en actieagenten die in België erkend worden voor een periode tussen 9 mei 1940 en 9 mei
1945. Een minimum erkende dienst van 6 maanden is vereist.
(6) militair was tijdens de oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië en gediend
heeft in of deel uitmaakte van het Bevrijdingsleger: Het bewijs hiervan wordt geleverd door het
"dotatieboekje" geopend in uitvoering van de wet van 21 juni 1960, houdende statuut van de
militairen die tijdens de oorlog 1940-1945 in de Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië
gediend hebben. Het bewijs hiervan kan eveneens geleverd worden door voorlegging van de
beslissing van de minister van Landsverdediging ten overstaan van de aanvragen ingediend ingevolge
de wet van 21 juni 1960.
(7) gedeporteerde was: Het bewijs hiervan wordt geleverd door ‘de kaart van gedeporteerde’, die werd
overhandigd overeenkomstig de wet van 7 juli 1953 houdende inrichting van het statuut der
gedeporteerden tot de verplichte tewerkstelling van de oorlog 1940-1945 en intrekking van de
besluitwet van 24 december 1946.
(8) in aanmerking komt op basis van schriftelijke verklaringen van getuigen.
(9) gesneuveld is tijdens een vredesmissie: Het bewijs hiervan wordt geleverd door een verklaring van de
legeroversten of het ministerie van Defensie.
ARTIKEL 20
Begraven op het "Ereperk" betekent dat geheel kosteloos:
(1) de overledene wordt begraven
(2) een grafsteen wordt geplaatst
(3) een metalen driekleurig plaatje (symbool van de Belgische driekleur) wordt aangebracht
(4) op de grafsteen een kruis of een vrijheidsteken wordt aangebracht
(5) de rustplaats wordt onderhouden.
ARTIKEL 21
Voor de rechthebbenden, vermeld in artikel 18, wordt kosteloos een driekleurig plaatje op de grafsteen
geplaatst, indien zij niet kunnen of wensen begraven te worden op het ereperk.

AFDELING 6. GEDENKTEKENS EN AFDEKPLATEN
ARTIKEL 22
§1-Op geconcedeerde percelen moet gedurende de hele duur van de concessie een grafteken behouden
blijven.
§2-De nabestaanden zijn verplicht een grafsteen te plaatsen op geconcedeerde graven. Dit gebeurt steeds
in overleg met de door de stad aangestelde toezichter.
ARTIKEL 23
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Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, hun afmetingen,
hun opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op het kerkhof kunnen
verstoren.
ARTIKEL 24 - AFMETINGEN
§1-Grafsteen: De lengte van de grafsteen bedraagt 2,00 m en de breedte bedraagt 1,00 m.
De hoogte ervan mag 1 m niet overschrijden.
Op de begraafplaatsen van categorie A kan ook begraven worden op panden waarbij de grafsteen enkel
bestaat uit een rugzijde.
Hier moeten de grafstenen volgende afmetingen hebben: in de hoogte 1,50 m in de breedte 1,00m en
maximum 6 cm dik. De stad Landen plaatst de betonnen sokkel waarop de rug moet aangebracht worden.
§2-Urnenveld: De lengte van de grafstenen op het urnenveld bedraagt 0,50 m en de breedte bedraagt 0,50
m. De hoogte ervan mag de 0,50 m niet overschrijden. De afstand tussen twee graven op het urnenveld
bedraagt 10 cm.
§3-Kindergraf: De afmetingen van de grafstenen en gedenktekens op de speciale panden voor kindergraven
zijn vrij naar keuze, echter met een absoluut maximum van 1,20 m lengte, 0,70m breedte en 1 m hoogte.
§4-Eventuele aanplantingen mogen een hoogte van 0,50 m niet overschrijden.
Een verharding van 10 cm breedte gelijkliggend met het maaiveld moet rond een grafsteen of gedenkteken
worden aangebracht.
§5-Urne: De maximale afmetingen van een urne zijn 0,30 m in de hoogte en 0,20 m in de breedte
onderaan. Het breedste gedeelte van de urne mag niet meer dan 0,25 m bedragen.
§6-Naamplaatje en foto columbarium: Het naamplaatje moet volgende afmetingen hebben: hoogte 6 cm,
lengte 10 cm, dikte 0,2 cm. De foto heeft een ovale vorm met als verplichte afmetingen : 5 cm hoogte, 4 cm
breedte en 0,2 cm dikte.
III. COLUMBARIUM, STROOIWEIDE EN URNENVELD
ARTIKEL 25
§1-In het columbarium mag een nis maximaal twee urnen bevatten.
§2-De heropening en de sluiting vóór en na de bijzetting in het columbarium mag enkel en uitsluitend
gebeuren door de stad Landen.
ARTIKEL 26
§1-Op de afdekplaat wordt een naamplaat, enkel te verkrijgen bij de stad Landen-dienst Burgerzaken,
bevestigd die moet voldoen aan volgende voorschriften:
(a) vermeldingen: naam, voornaam, geboorte- en sterftejaar van de overledene en (eventueel) een
gedenkteken of symbool van de filosofische overtuiging van de overledene
(b) materiaal: geanodiseerd aluminium
§2-Mag eveneens worden aangebracht:
(a) een foto in ovale vorm
(b) in geval van een Belgische oud-strijder, eerbiedwaardige patriot of een gesneuvelde tijdens
een vredesmissie, een driekleurig plaatje dat afgeleverd wordt door de stad.
(c) een gedenkteken of een bloemstuk (al dan niet natuurlijk) voor zover dit voorwerp de
afmetingen van de afdekplaat niet overschrijdt, noch enige hinder betekent voor de andere
nissen. Het is verboden boven op het columbarium enig voorwerp te plaatsen.
ARTIKEL 27
§1-Bij een perceel bestemd voor de asverstrooiing wordt door stad Landen een plaats voorzien waarop er
per asverstrooiing een naamplaatje bevestigd kan worden.
§2-Op de asverstrooiingspercelen op de openbare begraafplaatsen mogen geen voorwerpen worden
geplaatst (bloemen, kransen, herinneringsbeelden) die de normale groei van het gras belemmeren.
ARTIKEL 28
Een graf op het urnenveld kan maximaal 2 urnen bevatten.

AFDELING 7. OPGRAVINGEN
ARTIKEL 29
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§1-Behalve de opgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen opgraving worden verricht
dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester.
§2-De nabestaanden moeten de aanvraag tot opgraving schriftelijk richten aan de burgemeester.
Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen,
moeten steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd:
(1) De dag en het uur, waarop de opgraving zal geschieden, worden in overleg met stad Landen
vastgesteld.
(2) Het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen, die het openleggen van het graf kunnen
bemoeilijken of beletten, moeten verwijderd worden vooraleer tot de opgraving wordt overgegaan.
(3) Het verwijderen van de grafsteen door de familie of door hun aangestelde gebeurt ten laatste 2
dagen voor de ontgraving.
(4) Het openleggen van het graf, het openen van de grafkelder, het lichten van de kist uit het graf en
het vullen van de kuil wordt door de stad Landen gedaan.

V. TOEGANKELIJKHEID OPENBARE BOSSEN
AFDELING 1. INDUSTRIEBOS
I. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
ARTIKEL 1
§1-Dit reglement geeft aanvullingen of verduidelijken bij het Bosdecreet van 13 juni 1990 en zijn
uitvoeringsbesluiten. De belangrijkste bepalingen worden met pictogrammen aan de bosingangen duidelijk
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gemaakt. De toegankelijkheid wordt geregeld volgens de bijgevoegde legende en kaarten, die integraal deel
uitmaken van dit reglement.
§2-Het Industriebos wordt beheerd volgens de wettelijke bepalingen van duurzaam bosbeheer, verwoord
in het uitgebreid bosbeheerplan van de stad.
§3-Het bos is gelegen ten westen van de stadskern van Landen en situeert zich langs het industrieterrein
“Roosveld” en vormt een buffer tussen de historische site Sinte Gitter en de woonkern. Door het
Industriebos loopt een wandelpad dat de Wingbergstraat verbindt met Roosveld en toegankelijk is voor
wandelaars. Fietsers alsook ruiters worden permanent toegelaten op het wandelpad.
II. ALGEMEEN
ARTIKEL 2
Het industriebos wordt beschouwd als ‘het speel- en wandelbos’ van de stad. Gelet op zijn ligging, namelijk
op slechts 500 m van de stadskern, en zijn gemakkelijke toegankelijkheid, is dit bos zeer goed geschikt om
een sociale en educatieve functie te vervullen.
ARTIKEL 3
§1-Aangezien in dit bos een aantal, vooral inlandse boomsoorten aangeplant worden met een educatieve
functie, is het toegestaan van deze verschillende soorten bladeren en vruchten te verzamelen, evenwel
echter zonder de bomen schade te berokkenen.
§2-Op de gebruikerskaart en op het terrein is een speelzone aangeduid. Binnen deze zone is overdag geen
machtiging vereist voor het organiseren van bosspelen en het verlaten van de paden. Dit geldt zowel voor
de erkende jeugdorganisaties als voor andere bosbezoekers. Uiteraard blijven alle bepalingen van het
bosdecreet van toepassing, onder meer deze in verband met het verbod op het maken van vuur, het
storten van afval of het beschadigen van planten.
ARTIKEL 4
Bij krachtige wind en stormgevaar wordt de toegang tot het bos ten stelligste ontraden. Betreding van het
bos gebeurt dan steeds op eigen risico.
ARTIKEL 5
§1-In het Industriebos is het verboden:
(a) drukwerk of andere geschriften in of rond het bos te verspreiden
(b) te jagen gelet op de aangebrachte speelzone.
ARTIKEL 6
Aangelijnde honden worden toegelaten op het wandelpad.

AFDELING 2. BOS OP STEPS
I. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
ARTIKEL 7
§1-Dit reglement geeft aanvullingen of verduidelijkingen bij het Bosdecreet van 13 juni 1990 en zijn
uitvoeringsbesluiten. De belangrijkste bepalingen worden met pictogrammen aan de bosrand duidelijk
gemaakt.
§2-Het Bos Op Steps wordt beheerd volgens de wettelijke bepalingen van duurzaam bosbeheer, verwoord
in het uitgebreid bosbeheerplan van de stad.
§3-Het Bos Op Steps is gelegen in de deelgemeente Walshoutem in het zuiden van de stad. Het ligt dicht bij
de grens met Wallonië en het grenst aan de autosnelweg E40.

I. ALGEMEEN
ARTIKEL 8
§1-De toegankelijkheid is zeer beperkt vermits er geen openbare weg door het bos loopt. Langs het bos
loopt een ruilverkavelingsweg, die de Bormansstraat met de Walhostraat verbindt.
ARTIKEL 9
Betreding van het bos is steeds verboden. Bij krachtige wind of stormgevaar wordt de wandelweg
(ruilverkavelingsweg) langs het bos ten stelligste ontraden.
ARTIKEL 10
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Het is te allen tijde verboden drukwerk of andere geschriften in of aan de ingang van het bos te
verspreiden.
ARTIKEL 11
Uiteraard blijven alle bepalingen van het Bosdecreet van toepassing, onder meer deze in verband met het
verbod op het maken van vuur, het storten van afval of het beschadigen van planten.
ARTIKEL 12
In het Bos Op Steps wordt de jacht overeenkomstig de heersende wettelijke bepalingen openbaar verpacht.
ARTIKEL 13
Met het oog op de veiligheid en het natuurbehoud is het de bosbezoeker verboden jachtwild te voederen.
ARTIKEL 14
Het bos is ingericht in functie van duurzaam bosbeheer met als belangrijkste taken houtproductie en
natuurontwikkeling. Daarnaast heeft het bos een sociale en educatieve functie. Geleide wandelingen
kunnen alleen onder leiding van een erkende gids na toestemming van de stad.
ARTIKEL 15
Om de rust in het bos niet te verstoren en omwille van het gevaar voor tekenbeten en vossenlintworm is
het verzamelen van vruchten, planten, bladeren, … verboden. Het manueel verzamelen van bepaalde
plantendelen of dieren kan toegestaan worden voor wetenschappelijk onderzoek.

AFDELING 3. ZEVENBRONNENBOS
I. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
ARTIKEL 16
§1-Het Zevenbronnenbos, eigendom van de stad, wordt beheerd volgens de wettelijke bepalingen van
duurzaam bosbeheer, verwoord in het bosbeheerplan van de stad.
§2-Dit reglement is van toepassing op het Zevenbronnenbos, gelegen in het zuidoosten van de stad Landen,
deelgemeente Walshoutem, op de grens met de gemeente Gingelom (provincie Limburg).
§3-Dit reglement geeft aanvullingen of verduidelijkingen bij het Bosdecreet van 13 juni 1990 en zijn
uitvoeringsbesluiten. De belangrijkste bepalingen worden met pictogrammen aan de bosrand duidelijk
gemaakt.
II. ALGEMEEN
ARTIKEL 17
§1-De toegankelijkheid van dit bos is zeer beperkt omdat er geen officieel wandelpad doorloopt.
Ruilverkavelingswegen verbinden het bos met de Walhostraat, de Wezerenstraat en de Montenakenstraat.
§2-Deze ruilverkavelingswegen kunnen te allen tijde door de wandelaar gebruikt worden evenals de
insteekwegen.
ARTIKEL 18
Het is verboden:
(a) het bos te betreden
(b) zich in grachten en waterlopen te begeven of er stenen of andere voorwerpen in te gooien
(c) drukwerk of andere geschriften in of rond het bos te verspreiden
(d) vuur te maken, afval te storten
(e) planten te beschadigen
(f) jachtwild te voederen
(g) bij krachtige wind en stormgevaar de ruilverkavelingswegen en ook de insteekwegen tot het bos te
betreden.
ARTIKEL 19
In het Zevenbronnenbos wordt de jacht overeenkomstig de heersende wettelijke bepalingen openbaar
verpacht. Men moet er zich van bewust zijn dat dit bos op het gewestplan als natuurgebied aangeduid staat
en de rust in het bos maximaal moet gerespecteerd worden.
ARTIKEL 20
Het bos is natuurgebied en heeft geen economische functie. Naast een wetenschappelijke heeft het bos
ook een educatieve functie. Geleide wandelingen kunnen alleen onder leiding van een erkende gids na
schriftelijke toestemming van de burgemeester.
38

AFDELING 4. OCMW-BOS
I. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
ARTIKEL 21
De boseigendommen van de stad worden beheerd volgens de wettelijke bepalingen van duurzaam
bosbeheer, verwoord in het bosbeheerplan van de stad.
ARTIKEL 22
§1-Dit reglement is van toepassing op het bos van Wange, eigendom van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, kortweg OCMW-bos genaamd en gelegen in het noordwesten van de dorpskern
van Wange in de vallei van de Kleine Gete.
ARTIKEL 23
Dit reglement geeft aanvullingen of verduidelijkingen bij het Bosdecreet van 13 juni 1990 en zijn
uitvoeringsbesluiten. De belangrijkste bepalingen worden met pictogrammen aan de bosingang duidelijk
gemaakt.
II. ALGEMEEN
ARTIKEL 24
De toegankelijkheid is zeer beperkt omdat door het bos of in de omgeving ervan geen enkele erkende
wandelweg loopt. De enige toegangsweg tot het OCMW-bos is een insteekweg die vertrekt vanaf de
Gildestraat.
ARTIKEL 25
Het is steeds verboden:
(a) het bos te betreden
(b) bij krachtige wind en stormgevaar de insteekweg tot het bos te betreden
(c) zich in grachten te begeven of er stenen of andere voorwerpen in te gooien
(d) drukwerk of andere geschriften in en rond het bos te verspreiden
(e) vuur te maken
(f) afval te storten
(g) planten te beschadigen
(h) vruchten, planten, bladeren, … verzamelen om de rust in het bos niet te verstoren en omwille van het
gevaar voor tekenbeten of vossenlintworm
ARTIKEL 26
Uiteraard blijven alle bepalingen van het bosdecreet van toepassing, onder meer deze in verband met het
verbod op
ARTIKEL 27
In het OCMW-bos wordt de jacht overeenkomstig de heersende wettelijke bepalingen openbaar verpacht.
ARTIKEL 28
§1-In het OCMW-bos staan houtproductie en natuurontwikkeling centraal. De sociale en educatieve
functies zijn erg beknot door de beperkte toegankelijkheid.
§2-Een bezoek aan het bos kan alleen onder leiding van een erkende gids na toestemming van de stad.
§3-Het wetenschappelijk onderzoek wordt toegestaan. In dit kader is het manueel verzamelen van
bepaalde plantendelen of dieren toegestaan.

VI. VESTIGING EN UITBATING VAN BEPAALDE INRICHTINGEN IN HET
KERNWINKELGEBIED
ARTIKEL 1. DEFINITIES
Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder:
(1) exploitant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar
niet noodzakelijk het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat
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(2) vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die
voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de bepalingen van de wet van 10
november 2006 van toepassing zijn, uitgeoefend worden
(3) nachtwinkel: een inrichting die:
(a) ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen uitsluitend onder de rubriek “verkoop
van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
(b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld
(c) een maximale netto verkoopoppervlakte heeft van 150 m²
en
(d) op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt
(4) shisha-café: een publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijp te roken, ook
al is dit sporadisch. Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via een
vloeistofreservoir.
(5) drankgelegenheid: elke drankslijterij of restaurant in lokalen of ruimten, permanent ingericht om
te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en/of maaltijden van welke aard ook
worden verstrekt voor gebruik ter plaatse
(6) seksinrichtingen: de voor het publiek toegankelijke gesloten ruimten, waarin vertoningen,
voorstellingen en vermakelijkheden van pornografische aard plaatsvinden, al dan niet tegen
betaling, onder welke vorm ook en ongeacht het aantal betalende toeschouwers. Onder
seksinrichtingen waarin pornografische vertoningen plaatsvinden wordt in elk geval verstaan:
seksbioscoop, sekstheater, peepshows, erotische vertoningen en paaldans vertoningen al dan niet
in combinatie met kleinhandel en/of andere dienstverlening van welke aard dan ook
(7) wedkantoren: een inrichting die bestemd is voor het afsluiten van weddenschappen, al dan niet via
het internet. De wedkantoren klasse I, II en III zoals beschreven in de wet van 7 mei 1999 op de
kansspelen, de wedkantoren en de bescherming van de spelers en de uitzondering voor
dagbladhandelaars, voorzien §5 van artikel 43/4 van deze wet, behoren niet tot de wedkantoren in
de zin van dit besluit
(8) kansspel: elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard,
hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers of wedders, hetzij een winst van om
het even welke aard voor minstens één der spelers, wedders of inrichters van het spel of de
weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het
spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.
Onder kansspelen verstaat men evenwel niet de:
(a) spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het recht om maximaal
vijf keer gratis verder te spelen
(b) kaart- of gezelschapsspelen, alsook spelen uitgebaat door pretparken of door
kermisexploitanten naar aanleiding van kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen onder
soortgelijke omstandigheden die slechts een zeer beperkte inzet (*) vereisen en aan de speler
of gokker slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren
(*) de wet van 7 mei 1999 beperkt omschreven als maximaal 5x gratis verder te spelen of 0,22
cent per spel en een maximale winst van 6,22 euro (zie omzendbrief college van procureurs
generaal col 8/2004).
(9) inrichting: een handelsactiviteit waarvoor een vergunning is vereist
(10)privé-bureaus voor telecommunicatie, hierna belwinkels genoemd: zijn voor het publiek
toegankelijke vestigingseenheden die, hoe miniem ook, telecommunicatiediensten (zoals telefoon
en internet) verlenen
(11)vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een handelszaak verleend
door het college van burgemeester en schepenen
(12)uitbatingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het uitbaten van een handelszaak verleend
door de burgemeester
(13)exploitatiemap: is een map die in de vestigingen, die voorwerp zijn van dit reglement, ter inzage
moet liggen voor politiediensten en alle personen die gemachtigd zijn om controle uit te voeren.
Deze map bevat volgende informatie:
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(a) de uitbatingsvergunning
(b) de vestigingsvergunning (indien vereist)
(c) de handelaarsvergunning 'ethylalcohol en alcoholhoudende dranken' voor de detailhandel
zoals dag en/of nachtwinkels (dit geldt niet voor horeca inrichtingen)
(d) een kopie van alle attesten zoals bepaald en verkregen naar aanleiding van de in artikel 4
bepaalde onderzoeken van dit reglement, ook de verkregen attesten van de hogere
overheden zoals van het voedselveiligheidsagentschap, de vergunning van de
kansspelcommissie voor wedkantoren, …
ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED
§1-Alle nachtwinkels, belwinkels, wedkantoren, seksinrichtingen en shisha-cafés in het kernwinkelgebied
op het grondgebied van Landen, meer bepaald Stationsstraat, Stationsplein, Marktplein, Bondgenotenlaan
(nrs. 2 tot en met 14) zijn voor deze bestemmingen onderworpen zowel in het kader van de hoofdactiviteit
als in het kader van nevenactiviteit, verplicht om in het bezit te zijn van een uitbatingsvergunning.
De uitbatingsvergunning wordt uitgereikt door de burgemeester.
§2-Belwinkels, nachtwinkels en shisha-cafés in het voornoemde kernwinkelgebied zijn tevens verplicht om
in het bezit te zijn van een vestigingsvergunning. Deze verplichting geldt voor alle inrichtingen die, hoe
miniem ook, diensten aanbieden die betrekking hebben op het gebruik telecommunicatiediensten zoals
telefoon en internet.
De vestigingsvergunning wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen.
Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de exploitant een schriftelijke aanvraag in bij het
college van burgemeester en schepenen.
ARTIKEL 3. TOEKENNING UITBATINGSVERGUNNING
§1-De uitbatingsvergunning kan enkel worden toegekend voor:
(a) belwinkels, nachtwinkels, seksinrichtingen en shisha-cafés: indien zij reeds in het bezit zijn van een
vestigingsvergunning en na een voorafgaand administratief onderzoek
wedkantoren: na een voorafgaandelijk administratief onderzoek.
ARTIKEL 4. VOORAFGAAND ADMINISTRATIEF ONDERZOEK
§1-Het voorafgaand administratief onderzoek omvat:
(1) een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de brandveiligheid zoals nader omschreven in
afdeling 7 van het reglement inzake brandveiligheid goedgekeurd door de gemeenteraad van 31
januari 2006
(2) een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde niet-betwiste
vorderingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de instelling en de exploitant
(3) een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de conformiteit van de instelling met de
geldende stedenbouwkundige bepalingen, zowel op het gemeentelijk, Vlaams en federaal niveau.
Zo wordt onder meer nagegaan of de geldende regelgeving betreffende stedenbouw gerespecteerd
wordt, of de exploitant zijn zaak heeft ingepland overeenkomstig de voorschriften van de
stedenbouwkundige verordeningen, de gewestplannen, de plannen van aanleg of de ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
(4) een onderzoek naar de milieutechnische aspecten: nieuwe uitbatingen worden getoetst aan de 62
rubrieken van bijlage 1 – indelingslijst - van Vlarem II (inzonderheid rubriek 32).
(5) een moraliteitsonderzoek, dat bestaat uit een onderzoek naar:
(a) vaststellingen en /of veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor inbreuken op de
zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid zoals bepaald in het koninklijk
besluit van 3 april 1953 inzake slijterijen van gegiste dranken en voor inbreuken op de
mensenhandel, zoals bedoeld in hoofdstuk III–ter van Titel VIII van boek II van het
Strafwetboek
(b) recente vaststellingen en of veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor inbreuken op de
wet op het racisme en/of xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of wegens daden
van weerspannigheid ten overstaan van politie- of andere overheidsdiensten
(c) ernstige aanwijzingen van fraude
(d) ernstige aanwijzingen van het herhaaldelijk organiseren in private doch voor het publiek
toegankelijke plaatsen van illegale activiteiten, die betrekking hebben op de verkoop, de
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aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen, slaapmiddelen,
verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor
de vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare
veiligheid en rust in het gedrang komt
(e) vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke verplichtingen die
verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet naleving van
vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden (onder meer
leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, arbeidskaart) administratieve
verplichtingen ten aanzien van de kruispuntbank voor ondernemingen, sociaal- en
arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de
exploitatie (onder meer aangifte- en bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en
fiscale verplichtingen, vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen
en toelatingen met betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking
tot de openingsuren, voedselveiligheid, rookverbod, …
§2-Het moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het
publiek toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant
en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen moeten
meerderjarig zijn en een bewijs van goed zedelijk gedrag voor te leggen (type: model 2), een uittreksel uit
het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend
behoorlijk beëdigd en vertaald;
§3-Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de
exploitatie van de instelling, moet de exploitant verklaren dat niemand van hen valt onder de
weigeringsgronden bepaald in (a) tot en met (e) van dit artikel §1, (5);
§4-Alle voormelde personen moeten het bewijs leveren van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een
officiële woonplaats;
§5. Het moraliteitsonderzoek wordt verricht door de politie. De burgemeester kan steeds alle nuttige
inlichtingen inwinnen bij de politie en beslist discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek
zwaarwichtig genoeg is om de uitbatingsvergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij
hij/zij steeds het gevaar voor de openbare orde voor ogen zal houden.
ARTIKEL 5. BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR SHISHA-CAFÉS
Voor shisha-cafés zijn er volgende bijkomende voorwaarden:
(a) een shisha-café is enkel mogelijk in een handelszaak, die uitsluitend als drankgelegenheid, zoals
bedoeld in artikel 1- definities van dit reglement, wordt uitgebaat.
(b) het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer zoals bedoeld in de wet van 22
december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk
voor het publiek en ter bescherming van de werknemers tegen tabaksrook en haar
uitvoeringsbesluiten (hierna genoemd: de wet op het rookverbod). Het gebruik van een waterpijp is
niet toegelaten op terrassen of andere aanhorigheden van de handelszaak.
ARTIKEL 6. VESTIGINGSVERGUNNING - BIJKOMENDE BEPALINGEN
§1-Inrichtingen, die onderworpen zijn aan de bepalingen van dit reglement, en op datum van de
goedkeuring van dit reglement reeds gevestigd zijn in het kernwinkelgebied moeten niet beschikken over
een vestigingsvergunning. Deze inrichtingen moeten enkel over een uitbatingsvergunning beschikken (zie
overgangsperiode vermeld in artikel 11).
§2-Inrichtingen, die onderworpen zijn aan de bepalingen van dit reglement, en die openen vanaf de
goedkeuring van dit reglement, moeten in het bezit zijn van een uitbatings- en vestigingsvergunning.
Onder nieuwe inrichtingen wordt verstaan:
(1) elke nieuwe locatie, die als één van voornoemde inrichtingen zal worden uitgebaat
(2) elke locatie die reeds bestond vóór de goedkeuring van dit reglement en waarvan de
exploitant wijzigt daags na de goedkeuring van dit reglement.
§3-De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege wanneer de exploitant of de eigenaar van de inrichting
wijzigt.
§4-Een vestigingsvergunning van een nieuwe belwinkel, nachtwinkel, shisha-café of seksinrichting wordt
door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op grond van de:
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2.1.
RUIMTELIJKE LIGGING VAN DE HANDELSZAAK
Er wordt geen vestigingsvergunning verleend indien er zich gelijkaardige en reeds bestaande inrichtingen
binnen een straal van 500 m van deze nieuwe inrichting gevestigd zijn in het kernwinkelgebied.
2.2.
DE HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN RUST
Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politiediensten met
betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze handelszaak en
tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.
§5-De aanvrager van een vestigingsvergunning levert het bewijs dat hij kan beschikken over de
aangevraagde vestigingsplaats.
§6-Over de aanvraag van een vestigingsvergunning wordt beslist volgens het FIFO-principe (first in, first
out).
§7-Er is geen vestigingsvergunning overeenkomstig dit reglement verplicht voor wedkantoren, zoals die zijn
gedefinieerd in artikel 1 van dit reglement. Hierop zijn de bepalingen van de wet op kansspelen van 7 mei
1999 van toepassing.
ARTIKEL 7. UITZONDERINGEN UITBATINGSVERGUNNING
In de hiernavolgende limitatief opgesomde gevallen moet geen uitbatingsvergunning worden aangevraagd:
(a) occasionele drankgelegenheden: drankgelegenheden die naar aanleiding van om het even welke
gebeurtenis van voorbijgaande aard ten hoogste twaalf maal per jaar en telkens voor niet langer
dan vijftien dagen (opeenvolgend) worden gehouden en dit met een maximum van 24
kalenderdagen per jaar
(b) drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen voor de hele duur van de
tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant
(c) reizende drankgelegenheden: drankgelegenheden gehouden in voertuigen, kramen, tenten of
andere inrichtingen die van de ene naar de andere plaats worden overgebracht
(d) mobiele wedkantoren: een tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, die wordt
geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de plaats van een evenement, een gebeurtenis,
een sportwedstrijd of een sportcompetitie. Een mobiel wedkantoor mag geen andere
weddenschappen afsluiten dan deze die betrekking hebben op dat evenement, die wedstrijd of die
competitie.
ARTIKEL 8. BIJKOMENDE VOORSCHRIFTEN BIJ DE UITBATING VAN DE IN DIT REGLEMENT OPGESOMDE INRICHTINGEN
(a) De exploitatiemap moet steeds op de eerste vordering van de politie of van een bevoegd
controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.
(b) De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de ondertekening door de burgemeester.
(c) De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering uitmaken ten opzichte
van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag, met inbegrip van
elke bestemmingswijziging onmiddellijk en schriftelijk te melden aan de burgemeester.
(d) De burgemeester kan steeds beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of
bepaalde voorwaarden te koppelen aan de uitbatingsvergunning.
(e) De uitbatings- en/of de vestigingsvergunning worden afgeleverd aan een exploitant voor een
welbepaalde inrichting, waardoor zij niet kunnen overgedragen worden aan een andere exploitant,
of naar een andere locatie.
(f) De bepalingen van dit reglement en in het bijzonder de uitbatingsvoorwaarden, vermeld in artikel
4, moeten gedurende de volledige uitbating nageleefd worden.
(g) Met uitzondering van nachtwinkels kunnen vergunningsplichtige exploitanten niet meer dan 5%
van de bruto oppervlakte van de inrichting gebruiken voor de verkoop van algemene
voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
(h) Tijdens de exploitatie moet minstens één toegangsdeur van de inrichting onmiddellijk zowel van
binnen als van buiten, zonder tussenkomst van een derde geopend kunnen worden.
(i) Het is verboden om ramen van nachtwinkels, belwinkels, shisha-cafés en wedkantoren, die
zichtbaar zijn op de openbare weg, tijdens de uitbating ondoorzichtig te maken zodat de inkijk
ernstig bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt (bijvoorbeeld door gebruik van folie, gekleurd of
ondoorzichtig glas, ...
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(j) Nachtwinkels moeten op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel”
dragen.
ARTIKEL 9. PROCEDURE TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN UITBATINGS- EN/OF VESTIGINGSVERGUNNING
(a) Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de exploitant een schriftelijke aanvraag in
bij de burgemeester, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.
(b) Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de exploitant een schriftelijke aanvraag in
bij het college van burgemeester en schepenen, aan de hand van een daartoe voorzien
aanvraagformulier. Volgende documenten moeten hierbij minstens gevoegd worden:
i.
een uittreksel uit het strafregister van maximaal 3 maanden oud (model in toepassing
van artikel 596.1. van het wetboek van strafvordering – nieuw model)
ii.
een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde)
iii.
een kopie van het huurcontract of eigendomsakte
(c) De aanvraag is ontvankelijk, wanneer de aanvraag betrekking heeft op een bestemming die
stedenbouwkundig toelaatbaar is op de plaats van aanvraag.
(d) De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten ontbreken, vermeld in het aanvraagformulier.
De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van dit feit, om de
ontbrekende documenten in te dienen.
(e) Na de datum van ontvangstmelding van de aanvraag, volgen controles zoals vermeld in artikel 4. Bij
negatieve controles wordt een hoorzitting en een regularisatietermijn voorzien.
(f) Binnen de termijn van 90 kalenderdagen na de ontvangstmelding van de aanvraag of vanaf het
tijdstip waarop de aanvrager de aanvullende documenten indiende wordt een beslissing genomen.
Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier , mag deze termijn één maal worden
verlengd voor maximaal dezelfde duur.
Om dwingende redenen van algemeen belang, met name van onder andere de openbare orde, rust,
veiligheid en/of de openbare gezondheid wordt bij het uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde
of verlengde termijn, de vergunning geacht te zijn geweigerd.
ARTIKEL 10. WEIGERINGSGRONDEN - UITBATINGSVERGUNNING
§1-De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning indien:
(a) de openbare orde, rust, veiligheid en/of gezondheid in het gedrang komen
(b) één of meerdere van de onderzoeken, vermeld in artikel 4, en die voorafgaan aan het verlenen van
de uitbatingsvergunning, negatief is (zijn)
(c) er geen vestigingsvergunning kan worden voorgelegd in het geval van belwinkels, nachtwinkels,
shisha-cafés of seksinrichtingen.
§2-Een nieuwe aanvraag van dezelfde uitbater, voor dezelfde plaats én voor dezelfde bestemming, volgend
op een geweigerd aanvraag kan ten vroegste zes maanden na de datum vermeld in de weigeringsbeslissing
worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid. Deze nieuwe aanvraag moet vergezeld zijn van een
schriftelijke verklaring ondertekend door de uitbater, waarin is bevestigd dat alle voorwaarden, vermeld in
dit reglement, vervuld zijn.
ARTIKEL 11. OVERGANGSPERIODE
§1-Bestaande nachtwinkels, belwinkels, seksinrichtingen, en shisha-cafés, die gevestigd zijn vóór de
goedkeuring van dit reglement genieten een overgangsperiode van één jaar, die ingaat op de dag van de
inwerkingtreding van dit reglement om een uitbatingsvergunning aan te vragen.
§2-Het bewijs van de aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt
verleend of geweigerd. Bij weigering heeft de exploitant 6 maanden de tijd om zich in orde te stellen met
de voorwaarden, opgelegd door dit reglement, zo niet kan de burgemeester de sluiting van de vestiging
bevelen op basis van de artikelen 134ter, 134quater en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
ART. 12. GEVALLEN VAN VERVAL VAN RECHTSWEGE VAN EEN UITBATINGS- EN VESTIGINGSVERGUNNING
§1-De uitbatings- en de vestigingsvergunning vervallen van rechtswege in geval van:
(a) het feitelijk onderbreken van de exploitatie van de inrichting langer dan een periode van zes
maanden
(b) faillissement
(c) veroordeling tot gerechtelijke verzegeling
(d) ontbinding van de rechtspersoon
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(e) schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank voor
ondernemingen.
§2-De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege:
(a) binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning geen aanvraag werd gedaan voor
het verkrijgen van een uitbatingsvergunning
(b) wanneer de uitbatingsvergunning voor het pand, waarvoor de vestigingsvergunning werd
aangevraagd, wordt geweigerd, geschorst en/of ingetrokken
wanneer de handelszaak werd gesloten.
ARTIKEL 13. ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN MAATREGELEN
§1-Elke overtreding van dit reglement wordt bestraft met:
(a) een gemeentelijke administratieve geldboete tot 350,00 euro
(b) een administratieve schorsing of intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning
(c) een tijdelijke of definitieve sluiting van de instelling.
§2-Meer bepaald kan de burgemeester de uitbatingsvergunning tijdelijk of definitief intrekken, de instelling
tijdelijk of definitief sluiten indien:
(a) de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot geluidshinder wat zal blijken uit een door de
politie samengesteld dossier
(b) de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot enige andere vorm van overlast, van aard om
de openbare orde te verstoren wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier
(c) geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste gegevens waardoor
de veiligheid in het gedrang kan komen
(d) van verschillende en/of herhaaldelijke vaststellingen, waaruit blijkt dat niet meer voldaan is aan de
voorwaarden, vermeld in dit reglement.
§3-In alle gevallen waarbij een administratieve sanctie van schorsing of intrekking van de vergunning werd
opgelegd kan de burgemeester bijkomende voorwaarden opleggen vooraleer over te gaan tot het verlenen
van een uitbatingsvergunning.
§4-Onverminderd het voorgaande, kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning
de inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten.
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