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VOORSTEL TOT EEN GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT 
BRADERIEËN EN BROCANTEMARKTEN. 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald lid 117, 
 
Gelet op het algemeen politiereglement, en meer bepaald lid 42, 
 
Gelet op de Wet d.d. 25 juni 1993 gewijzigd door de Wetten d.d. 4 juli 2005 en 20 juli 2006 betreffende 
de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten,  
 
Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante activiteiten; 
 
Gelet op de Wet d.d. 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming,  
 
Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 7 februari 1997 betreffende de algemene voedingsmiddelenhygiëne, 
 
IS BESLOTEN een nieuw gemeentelijk reglement op te stellen betreffende de organisatie van 
braderieën en brocantemarkten op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis. 
 
Lid 1 
 
In onderhavig reglement hebben de volgende termen de erachter vermelde betekenis : 
 
- Brocantemarkt: elk evenement dat door het gemeentebestuur is goedgekeurd en doorgaat  in een 

openbare plaats in aanwezigheid van zowel professionele als niet-professionele verkopers, 
eventueel aangevuld met ambulante handelaren 

- Niet-professionele verkoper: elke persoon die occasioneel goederen verkoopt die hij/zij bezit en die 
hij/zij niet heeft gekocht, gefabriceerd of geproduceerd om verder te verkopen. De persoon in 
kwestie verkoopt deze goederen in het kader van een normaal privébeheer.  

- Braderie: elk evenement dat door de gemeentelijke overheid is goedgekeurd met het oog op de 
verkoop van producten of diensten ter promotie van de lokale handelszaken. Een braderie wordt 
voorbehouden aan handelaren, ambachtslui, landbouwers, lokale telers en kwekers en door  de 
burgemeester of zijn gemachtigde uitgenodigde personen.  

- Organisator: elke persoon (fysieke persoon, rechtspersoon, vereniging) die de toestemming vraagt 
om een brocantemarkt of braderie in een publieke plaats te organiseren;  

 
 

Lid 2 
 
1. Elke brocantemarkt of braderie in een publieke plaats dient eerst de toelating van het College van 

Burgemeester en Schepenen hebben gekregen om te kunnen doorgaan. 
 

De toelatingsaanvraag dient schriftelijk ten minste 30 dagen voorafgaand aan het evenement zelf te 
worden ingediend bij het gemeentebestuur, dienst economische ontwikkeling, stadhuis,   Maurice 
Van Meenenplein 39 in 1060 Brussel en dient te zijn vergezeld van de volgende elementen: 
- De naam en de gegevens van de organisator van het evenement 
- Een plan met een beschrijving van de openbare ruimte die zal worden gebruikt (de afmetingen 

van de straten) 
- Het voorwerp, de datum en de openingsuren van het evenement, meer bepaald met vermelding 

van: 
o De toegangsuren voor de standhouders 
o Het tijdstip waartegen zij dienen klaar te zijn met uitstallen 
o Het tijdstip waartegen de voertuigen de plaats dienen te verlaten 
o Het tijdstip waarop het evenement stopt 
o Het tijdstip waartegen de standhouders de plaats dienen te verlaten 

 
2. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor elke toelatingsaanvraag te weigeren of 

desgevallend bepaalde voorwaarden op te leggen. 
 

Wat brocantemarkten betreft kan de toelating enkel gelden voor niet-professionele verkopers of bij 
uitbreiding ook voor niet-professionele verkopers. De toelating kan eveneens het thema van het 
evenement vastleggen. 

 
3. De toelating mag niet worden overgedragen zonder het expliciete, schriftelijke en voorafgaande 

akkoord van het gemeentebestuur. 
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4. De toelating wordt verstrekt onverminderd de noodzaak de vereiste administratieve of door de 

politiediensten uitgereikte vergunningen te verkrijgen en onder voorbehoud van de rechten van 
derden. 

 
5. Het college kan op elk moment en naargelang de omstandigheden de aan het evenement 

toegekende straten of openbare plaatsen wijzigen zonder dat de organisatoren recht hebben op 
enigerlei schadevergoeding.  

 
De toelating kan eveneens zonder enigerlei recht op schadevergoeding worden ingetrokken  in het 
licht van het algemeen belang of omwille van technische redenen (uitvoering van werkzaamheden, 
toegang tot de uitrusting van de openbare diensten, enz.) of indien de in de toelating opgelegde 
voorwaarden niet worden nageleefd. 

 
 
Lid 3 

 
1. De standplaatsen dienen door de organisator te worden verdeeld en hij alleen draagt hiervoor de 

verantwoordelijkheid. 
 

Tijdens braderieën mogen enkel lokaal gevestigde handelaren, die op een door de organisator 
opgestelde lijst staan vermeld, een zelf uit te baten kraam voor hun winkel plaatsen op voorwaarde 
dat de aangeboden goederen identiek zijn aan diegene die in de winkel zelf worden verkocht en 
voldoen aan lid 32 § 3 van de Wet d.d. 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming. 
 
De vrije standplaatsen in de straten die niet worden ingenomen door lokale handelaren zullen aan 
brocanteurs worden toegewezen of uitsluitend op voorstel van de organisatoren aan ambulante 
handelaren in levensmiddelen of ambachtelijke producten. 

 
2. Tijdens het evenement dient elke professionele verkoper zich te identificeren door middel van een 

leesbare vermelding op een goed zichtbaar op de standplaats geplaatst bord. Dit bord dient de 
gegevens te vermelden zoals bepaald door lid 21 § 2 van het Koninklijk Besluit d.d. 24 september 
2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten. 

 
3. Indien de organisator of de deelnemers met de toelating van de organisatie decoratieve elementen 

of andere voorwerpen plaatsen in bomen, in en boven de straten, aan balkons enz., dient de 
organisator deze op het einde van het evenement, de brocantemarkt of de braderie te verwijderen 
en in elk geval niet later dan 48 uur erna. 

 
 
Lid 4 
 
1. De standplaatsen dienen op elk moment de vrije doorgang te laten aan het publiek en mogen de 

toegang tot de huizen van de buurtbewoners niet belemmeren 
 

De organisatoren dienen te zorgen voor de juiste veiligheidsmaatregelen en dienen er in het 
bijzonder op te letten dat de toegang vrij is voor de voertuigen van de hulpdiensten. 

 
De organisatoren dienen ervoor te zorgen dat de rust van de omwonenden niet wordt verstoord. 

 
2. De goederen dienen te worden uitgestald op tafels of displays en kleren aan rekken of staande 

kapstokken. De verkoop van massagoed, in kisten of dozen, is verboden. Textielhandelaren dienen hun 
waren passend en mooi gerangschikt te presenteren. 

 
3. De verkoop van levensmiddelen dient te voldoen aan de van kracht zijnde wetgeving, meer bepaald 

conform het Koninklijk Besluit d.d. 7 februari 1997 betreffende de algemene voedingsmiddelenhygiëne  
en aan de wettelijke bepalingen die de ambulante handel voor ambulante handelaren regelen. 

 
4. De organisator dient ervoor te zorgen dat het barbecuemateriaal in orde is (elektrische barbecue of op 

houtskool) en de buurt geen overlast bezorgt door storende of misselijkmakende rook. Hij dient er tevens 
voor de zorgen dat de trottoirs en straten niet worden beschadigd en dat deze na het evenement worden 
gereinigd. 
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Lid 5 
 
De organisator en de standhouders dienen ervoor te zorgen dat de plaats waar het evenement doorgaat 
in goede staat en schoon blijft bewaard. 
Zij zullen elk bevel van de burgemeester of zijn gemachtigde opvolgen. 
Zij dienen de plaats op de in de toelating vermelde datum en tijdstip te verlaten. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Lid 6 
 
Op het einde van het evenement dient elke deelnemer om het even welk afval op te ruimen en te 
verwijderen.  
 
Bij niet-naleving van deze verplichting zal het gemeentebestuur de noodzakelijke maatregelen nemen 
om ervoor te zorgen dat de plaats schoon en vrij wordt en dit op kosten van de standhouders. 
 
 
Lid 7 
 
De braderieën en brocantemarkten die reglementair door het college zijn toegelaten vallen volledig 
onder de verantwoordelijkheid van de organisatoren. 
 
De organisatoren zijn zowel ten opzichte van derden als het gemeentebestuur verantwoordelijk voor 
enigerlei verliezen, ongevallen, schade en de uit de organisatie van het evenement voortvloeiende 
gevolgen. De organisatoren dienen voor elk evenement een verzekeringspolis voor burgerlijke 
aansprakelijkheid af te sluiten. 
 
 
Lid 8 
 
Onverminderd schadevergoeding en andere maatregelen met het oog op herstel worden alle inbreuken 
op onderhavig reglement en waarvoor de wet, het decreet of ordonnantie geen specifieke sanctie 
voorziet bestraft met een administratieve boete van ten hoogste 250€ en dit conform lid 119bis van de 
nieuwe gemeentewet.  
 

 
 


