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ARTIKEL 1: wekelijkse marktdag. 

1. Iedere woensdagnamiddag in Bocholt-centrum.  
2. Iedere woensdagvoormiddag in Kaulille-centrum. 
3. Wanneer een woensdag samenvalt met een wettelijke feestdag is er geen markt. Het college 

van burgemeester en schepenen kan in zulk geval beslissen om deze marktdag te 
verschuiven naar een andere. 

4. Het college van burgemeester en schepenen kan zowel occasioneel, periodiek, als permanent 
andere marktdagen aan de woensdag toevoegen, wanneer het college oordeelt dat hiertoe 
redenen bestaan en dit na advies van de marktcommissie 

ARTIKEL 2: openingsuren van de markten. 
1. Bocholt: woensdagnamiddag van 14u00 tot 18u00 
2. Kaulille: woensdagvoormiddag van 08u30 tot 12u00 
3. Wanneer het college van burgemeester en schepenen een' andere marktdag invoert, zal het 

ook de openingsuren, hiervoor bepalen. 
ARTIKEL 3: 

1. producten die niet het voorwerp mogen zijn van een ambulante activiteit op de wekelijkse 
markt: - farmaceutische producten, drogerijen en geneeskrachtige kruiden; 

a. medische of orthopedische apparaten, met inbegrip van 
breukbanden,massagetoestellen, hoorapparaten en apparaten voor elektrotherapie; 

b. optische artikelen en brillenmakersartikelen met inbegrip van lenzen en monturen 
(met uitzondering van niet-optische zonnebrillen); 

c. edele metalen en voorwerpen met behulp daarvan vervaardigd, edelgesteenten en 
halfedelstenen, echte parels, met inbegrip van gekweekte parels; 

d. wapens, munitie en vuurwerk; 
e. sterke dranken; 
f. artikelen waarvan de verkoop verboden is krachtens andere wettelijke of 

reglementaire bepalingen. 
2. Het college van burgemeester en schepenen kan op verzoek van de plaatselijke handel van 

dit verbod afwijken voor de handelaars tijdens occasionele manifestaties van de plaatselijke 
handelaars (o.a. jaarmarkten). 

3. Bovendien is elke tentoonstelling, verspreiding of verkoop van boeken, audiovisuele middelen 
of enig ander voorwerp dat aanzet tot geweld of tot het nazisme, het fascisme of om het even 
welke ideologie die in strijd is met de Universele Verklaring van de Mensenrechten verboden 
op de openbare markten. 

ARTIKEL 4: plaats van de markt 
1. Het college van burgemeester en schepenen wijst de pleinen, waar de wekelijkse markten 

doorgaan, aan. 
2. De standplaatsen op de markt worden ingedeeld volgens een plan opgemaakt door de 

diensten van de gemeente. 
3. Elke wijziging in de opstelling van de markt, waarbij het aantal standplaatsen wordt gewijzigd, 

hetzij vermeerderd, hetzij verminderd, wordt door het college van burgemeester en schepenen 
genomen. 

ARTIKEL 5: voorwaarden voor een standplaatstoekenning 
Een standplaats op de openbare markt wordt enkel toegekend aan houders van een machtiging om 
ambulante activiteiten uit te oefenen (zoals vermeld in artikel 3, tweede lid 1 ° en 3° van de wet van 25 
juni 1993) of aan personen die een erkenning bezitten voor verkopen met menslievend doel (conform 
artikel 2 tot 6 van het koninklijk besluit van 3 april 1995). 
ARTIKEL 6: abonnement 

1. Van de standplaatsen wordt 80 % vast toegekend aan abonnementen, 5 % daarvan wordt 
voorbehouden voor losse standwerkers. De overige 20 % is voor losse kramen. 

2. De abonnementen worden toegekend volgens de chronologische volgorde van de aanvragen, 
rekening houdend met de aard van het verkocht product en met de nood aan differentiatie 



binnen de markt. De marktcommissie wordt gemachtigd de samenstelling van de markt naar 
product vast te stellen en/of te wijzigen. 

3. De abonnementen worden toegekend voor 12 maanden. De duur van een abonnement loopt 
van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar. Enkel abonnementen afgeleverd in 
de loop van het jaar zijn van beperkte duur en lopen tot en met 31 december van datzelfde 
jaar. 

4. Marktkramers die in de loop van het jaar een abonnement nemen, betalen een bedrag per 
maand voor de resterende periode tot het einde van dat jaar. Elke begonnen maand wordt 
daarbij als een volle maand aanzien. 

5. Bij het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden, evenals elk van de volgende 
periodes van 12 maanden, worden de abonnementen stilzwijgend voor 12 maanden verlengd 
mits betaling van de verschuldigde retributie. 

6. Het niet tijdig betalen van het abonnementsgeld houdt automatisch de opzegging van het 
abonnement in. 

7. De aanvrager kan zijn abonnement stopzetten wanneer hij 3 maanden voor het verstrijken van 
de lopende periode een aangetekende brief verstuurt naar het college van burgemeester en 
schepenen. 

ARTIKEL 7: Kandidaat-abonnementhouders voor een vaste plaats. 
1. De aanvrager die een vaste standplaats wil, moet een abonnement aanvragen. 
2. De aanvragen voor één of meerdere standplaatsen worden gericht aan het college van 

burgemeester en schepenen met een aangetekende brief. De aanvraag moet de volgende 
gegevens bevatten: 

a. de soort van producten die te koop worden aangeboden; 
b. in voorkomend geval het nummer van de kaart voor het uitoefenen van ambulante 

activiteiten, het inschrijvingsnummer in het handelsregister en het B.T.W.-nummer; 
c. de lengte en de breedte van de standplaats; 
d. gebruik van kraam of wagen. 

3. De aanvrager ontvangt een gedateerd en genummerd ontvangstbewijs. De aanvragen worden 
naarmate ze binnenkomen en zonder dat stukken opengelaten of geschrapt worden, 
opgetekend in het marktregister. 

ARTIKEL 8: Losse standwerkers 
1. De vrije standplaatsen worden toegewezen door de marktleider. 
2. De betaling van het standgeld gebeurt tegen afgifte van een kwijting uitgereikt door de 

ambtenaar of beambte daartoe aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. 
ARTIKEL 9: saturatiepercentage en plaatsgeving 
Om variatie in het aanbod te behouden en te bevorderen en de leefbaarheid van het marktgebeuren 
te waarborgen voert het college van burgemeester en schepenen een saturatiepercentage in voor 
bepaalde artikelen per markt. Het college van burgemeester en schepenen stelt, na advies van de 
betrokken marktcommissie, vast voor welke artikelen een saturatiepercentage geldt en welk 
percentage toegepast wordt: 

- maximum 30 % voedingsartikelen 
- maximum 30 % textiel- en lederproducten 
- maximum 20 % diverse 
- maximum 20 % losse plaatsen 

Het quotum (maximale aantal plaatsen) voor zowel de markt van Bocholt en Kaulille bedraagt 40 
kramen. 
Het college van burgemeester en schepenen kan zonder rekening te houden met de saturatie – op 
advies van de marktcommissie – aanvragen voor abonnementen en losse standwerkers weigeren dan 
wel aanvaarden om de leefbaarheid van markt te vrijwaren.   
ARTIKEL 10: marktregister van de vaste plaatsen 
Een marktregister van elke  toegewezen standplaats wordt bijgehouden met de vermelding 
van volgende gegevens: 

- naam, voornaam en adres van de persoon aan wie de standplaats 
toegewezen is: wanneer betrokkene de standplaats verkregen heeft als 
overnemer, dan wordt de hoedanigheid van de overnemer vermeld; 

- het nummer van de kaart voor het uitoefenen van de ambulante activiteiten, 
inschrijvingsnummer in het handelsregister en BTW-nummer, 

- de aard van de koopwaar; 
- de duur van het gebruiksrecht 

 



ARTIKEL 11: marktcommissie 
1. Er wordt een marktcommissie opgericht met het doel het gemeentebestuur te adviseren over 

de punten vermeld in onderhavig reglement. Zij waakt over de stipte naleving van de 
bepalingen van onderhavig reglement. 

2. De marktcommissie vergadert minimum tweemaal per jaar en verder zo dikwijls als dit voor de 
goede gang noodzakelijk is. De vergaderingen zijn niet openbaar.  De commissie kan geldig 
vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden. 

3. De marktcommissie kan als volgt samengesteld worden: 
- een lid van het college van burgemeester en schepenen; 
- de marktleider(s); 
- afgevaardigden van de marktkramers; 
- afgevaardigden van de plaatselijke handelaars of middenstands- vereniging 
- afgevaardigden van de horecavereniging 
- afgevaardigden van de politiezone Noordoost-Limburg 

4. Naargelang van de onderwerpen, die in de commissievergadering worden behandeld, kunnen 
één of meer leden, die van deze commissie deel uitmaken zich laten verontschuldigen. 
Personen waarvan wordt geoordeeld dat hun aanwezigheid nuttig zou zijn voor de bespreking 
van een bepaald onderwerp, kunnen worden uitgenodigd om de vergadering van de 
commissie bij te wonen enkel voor de bespreking van dat bepaalde onderwerp. 

ARTIKEL 12: tijdelijke of definitieve verplaatsing of opschorting van een vaste plaats. 
1. De burgemeester beslist op advies en na overleg met de marktcommissie of enkele of alle 

abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats tijdelijk verliezen zonder enig recht op 
schadevergoeding door:  

- werken aan openbare of privé-gebouwen: 
- werken van openbaar nut; 
- jaarlijkse kermis en evenementen. 
In deze gevallen zal het college van burgemeester en schepenen, indien mogelijk, een 
andere standplaats beschikbaar stellen. 

2. Het college van burgemeester en schepenen beslist, in overleg met de marktcommissie, of 
enkele abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats definitief verliezen door wijzigingen in 
de verkeerscirculatie, aanleg van nuts- of groenvoorzieningen of renovatie van openbaar 
domein. In deze gevallen krijgen de betrokkenen een voorlopige standplaats toegewezen en 
hebben zij voorrang op de chronologische wachtlijst voor een betere standplaats.  

3. Het recht op verworven standplaats wordt ingetrokken als: 
- betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen de goede gang van zaken blijft storen, 

en tegen het marktreglement blijft handelen; 
- betrokkene niet langer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante 

activiteiten; 
- betrokkene driemaal opeenvolgend afwezig is zonder voorafgaandelijke verwittiging. 

ARTIKEL 13: onderverhuring 
Onderverhuring van standplaatsen is enkel en alleen mogelijk na schriftelijke aanvraag bij, en 
toestemming van de marktcommissie. 
ARTIKEL 14: organisatie van de markt 

1. De kramen mogen opgesteld worden vanaf: - 8u00 (Kaulille) - 13u00 (Bocholt) 
2. De kramen moeten opgeruimd zijn ten laatste om: - 13u00 (Kaulille) - 19u00 (Bocholt) 
3. Personen aan wie een standplaats is toegewezen, moeten een , doorgang van 2 meter 

voorzien voor de toegankelijkheid van woningen en gevestigde handelszaken. 
4. Personen, die een standplaats op één van de markten toegewezen krijgen, moeten hun 

kramen zo opstellen dat, rekening houdend met de meest vooruitspringende delen, de 
voorkant van de rijen van de kramen een rechte lijn vormen. Tussen de rijen kramen moet aan 
de voorzijde een vrije doorgang van 3,5 meter breedte gelaten worden, voor het verkeer van 
de voertuigen van hulp- en veiligheidsdiensten. 

5. De standplaatsen die bij het begin van de markt (zie artikel 2) niet ingenomen zijn, worden 
door de marktleider toegewezen aan losse deelnemers. 

6. Losse deelnemers zijn verplicht de plaatsen in te nemen die hen toegewezen worden door de 
marktleider. 

7. De verkoop mag aanvangen om: - 9u00 (Kaulille) - 14u00 (Bocholt) 
8. Het is verboden, voor de aanvang van de markt, koopwaren of welke voorwerpen dan ook 

neer te leggen met het doei standplaatsen voor te behouden, om welke reden dan ook. 



9. Het is verboden het marktplein, bomen, verlichtingspalen, ... te beschadigen en/of hier iets 
aan vast te hechten. De standhouder zal verantwoordelijk gesteld worden voor de door hem 
aangebrachte schade. 

10. Dieren, die marktbezoekers vergezellen, moeten aan de leiband gehouden worden. 
11. Het gebruik van een geluidsinstallatie is verboden. Enkel de verkopers van muziekartikelen 

mogen een muziekinstallatie bedienen, op voorwaarde dat de geluidssterkte niet meer dan 75 
decibel bedraagt, gemeten op 5 meter van de geluidsbron. 

12. Markthandelaren die levende dieren te koop aanbieden moeten in orde zijn met de daartoe 
bestemde wetgeving. De dieren die op de markt verkocht of tentoongesteld worden moeten in 
gezonde en zuivere toestand zijn. Een veearts, opgeroepen door de politie, heeft het recht de 
dieren te onderzoeken op ziekten of te keuren op verwaarlozing. 

13. De standhouders moeten hun afval zelf verzamelen en meenemen. Standhouders, die direct 
consumeerbare producten verkopen, moeten een afvalcontainer/vuilniszak aan hun kraam 
plaatsen. 

14. De standhouders mogen geen vergoedingen noch voordeel aanbieden, geven of aanvaarden 
voor de ingebruikname van een standplaats. 

15. Elektriciteitsaansluiting gebeurt uitsluitend door aansluiting op de daartoe voorziene 
stroomverdelingskasten. 

16. Standhouders die voedingswaren verkopen moeten alle voorschriften van het ministerie van 
volksgezondheid stipt naleven. Volgens de aard van de goederen moeten prijs, gewicht, 
volume, maten of aantal stuks aangeduid worden op de koopwaren of de prijslijst. 

17. Vrachtwagens mogen enkel en alleen geplaatst worden mits goedkeuring van de 
marktcommissie. 

ARTIKEL 15: aansprakelijkheid 
1. Het gemeentebestuur en de marktcommissie zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, brand of 

welke schade ook, die aan de standhouders of aan derden berokkend wordt zowel binnen de 
wagens als op de openbare weg. 

2. De standhouders zijn verplicht zich te verzekeren wat betreft hun burgerlijke 
verantwoordelijkheid, de risico's van brand en het verhaal van buren. De kwitantie van de 
laatst betaalde verzekeringspremie moet getoond worden op vraag van de marktleider en/of 
politie. Eventueel kan inzage van de verzekeringspolis gevraagd worden. 

ARTIKEL 16: leidinggevende ambtenaar 
Iedere standhouder moet zich houden aan de bevelen van de marktleider, als afgevaardigde van het 
college van burgemeester en schepenen. 
ARTIKEL 17: betwistingen 
Alle betwistingen en onvoorziene gevallen in verband met de markt worden beslecht door het college 
van burgemeester en schepenen na advies van de marktcommissie. 
ARTIKEL 18: inbreuken 
Inbreuken op deze verordeningen kunnen vastgesteld worden door: 

- de agenten van politiezone Noordoost-Limburg; 
- de marktleider of diens ververvanger uit de marktcommissie. 

Inbreuken op deze verordeningen worden gestraft met politiestraffen, voor zover door wetten, 
algemene of provinciale verordeningen die op dit vlak zouden bestaan, geen andere straffen zijn 
voorzien. 
ARTIKEL 19: opheffing 
Het politiereglement van 29 maart 2000 (en de aanpassing dd. 14 juni 2000) aangaande de markten 
wordt opgeheven. 


