ALGEMENE TOELICHTING
In verband met de behoefte aan duidelijker en eenvoudiger regels is er voor gekozen om de
modelmarktverordening 2001 af te slanken, in die zin dat de kaderstellende bevoegdheden van de
raad en de uitvoerende bevoegdheden van onder andere het college uit elkaar zijn getrokken.
De raad geeft het college op grond van artikel 3 van de marktverordening gemeente Heumen 2010 de
bevoegdheid nadere regels te stellen. Met dit reglement wordt hieraan invulling gegeven. Getracht
wordt om hiermee een duidelijk handvat aan te reiken voor de marktmeester.
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsomschrijving
Aangezien het reglement feitelijk een uitwerking is van artikel 3 van de marktverordening gemeente
Heumen 2010, is het wenselijk de gehanteerde begrippen hierbij aan te laten sluiten.
In de verordening wordt verstaan onder:
a. markt: de door het college ingestelde warenmarkt;
b. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de
markthandel;
c. vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een
vergunninghouder;
d. standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat
publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een
artikel;
e. vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van
een standplaats;
f. wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;
g. marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.
Artikel 1b. Marktoverleg
Met de vaststelling van dit marktreglement is gekomen tot opheffing van de marktcommissie. In de
praktijk kwam deze commissie slechts bij elkaar bij wijziging van marktzaken (en dus vaak ook jaren
niet). Om alle marktkooplieden te betrekken bij marktzaken en om het overleg regulier in te bedden,
is de bepaling van artikel 1b opgenomen.
Hoofdstuk 2. Bepalingen over vergunningen
Artikel 2. Inhoud vaste standplaatsvergunning
In dit artikel wordt weergegeven welke onderdelen een vaste standplaatsvergunning ten minste
weergeeft. Tevens is hierbij beleid aangegeven ten aanzien van de verzorging en veiligheid van de
standplaats. Dit is gebaseerd op de Handreiking veiligheid markten. Dit is een uitgave die tot stand is
gekomen met behulp van de HBD, CVAH en de VNG, en opgesteld door het onderzoeks- en
adviesbureau SGBO in 2008. De handreiking geeft richtlijnen voor maatregelen voor zowel gemeenten
als ondernemers.
Onder het eerste lid, onderdeel a, is expliciet opgenomen dat naam én voornamen van de
vergunninghouder in de vergunning worden opgenomen. Dit vergemakkelijkt de identificatie van de
vergunninghouder. Ook de eis van het tweede lid dient dit laatste doel.
Onder een duidelijke omschrijving, bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt bij voorkeur gedacht aan
een tekening of plattegrond waarop de afmetingen van de standplaatsen en de nummering daarvan
zijn aangegeven.
Ingevolge het vermelde onder c worden in de vergunning de verkoopmaterialen (kramen, tafels,
(verkoop)wagens en dergelijke) opgesomd die de vergunninghouder bij het innemen van de
standplaats mag gebruiken.
Artikel 3. Volgorde toewijzing vaste standplaatsen
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In dit artikel is de volgorde van toewijzing van vaste standplaatsen op de markt geregeld.
Indien het college een branche-indeling heeft vastgesteld, zal hiermee bij de toewijzing van vaste
standplaatsen rekening dienen te worden gehouden.
Hoofdstuk 3. Bepalingen over het gebruik van de standplaats
Artikel 5. Persoonlijk innemen standplaats; bijstand
In artikel 6 is bepaald dat de vergunninghouder in principe verplicht is zelf op zijn standplaats
aanwezig te zijn.
De vergunninghouder kan zich doen bijstaan op grond van het tweede lid.
Artikel 6. Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden
In dit artikel worden de uitzonderingen gegeven op het uitgangspunt dat de vergunninghouder zelf op
de standplaats aanwezig dient te zijn. Het is wel noodzakelijk dat de marktmeester (en bij afwezigheid
van de marktmeester: bij de receptie van het gemeentehuis) van elke verhindering tot marktbezoek
zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld. Dit dient minimaal een week van te voren geschieden.
Het college (en de marktmeester in mandaat) kan bepalen dat kortstondige afwezigheid zonder
mededeling of ontheffing is toegestaan. Dit is van belang voor vergunninghouders, bijvoorbeeld voor
veilingbezoek, inkoop, bezoek aan vergaderingen en overige bedrijfs- en sociale verplichtingen.
Onder bijzondere omstandigheden wordt tevens ziekte van de vergunninghouder verstaan. Een
verplichting van de vergunninghouder om een geneeskundige verklaring te overleggen is niet meer in
de marktverordening opgenomen, omdat de KNMG-artsenfederatie (de beroeporganisatie voor artsen)
haar leden ontraadt die informatievoorziening over hun patiënten te verstrekken. De federatie
hanteert het standpunt dat van de behandelend arts, die een vertrouwensrelatie heeft met zijn
patiënt, niet verwacht mag worden dat deze een onbevooroordeeld advies uitbrengt. Er bestaat geen
wettelijke basis op grond waarvan het college de vergunninghouder zou kunnen verplichten een
geneeskundige keuring te ondergaan. Het college kan de vergunninghouder wel aanbieden zich door
bijvoorbeeld de GG&GD of Arbodienst te laten onderzoeken om zijn ziekte aan te tonen.
Artikel 7. Ontheffing en vervanging
Onder bijzondere omstandigheden wordt tevens ziekte van de vergunninghouder verstaan.
Tweede lid: In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college de vergunninghouder
van een vaste standplaats toestaan zich op zijn standplaats te laten vervangen. Een maximumtermijn
van zes weken is voor vakantie gebruikelijk.
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Artikel 8. Legitimatie en identiteit vergunninghouder
Eerste lid: In dit verband is artikel 5:16a van de Awb van belang. Hierin staat beschreven dat een
toezichthouder bevoegd is van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als bedoeld in
artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.
Tweede lid: Bij herhaling is gebleken dat de kopers op de markt er behoefte aan hebben te weten bij
wie zij hun inkopen hebben gedaan. In de praktijk wordt hier echter weinig de hand aan gehouden.
Het moet ook door iedere bonafide marktkoopman of -koopvrouw van belang worden geacht. Het
vormen van een vaste klantenkring kan hierdoor tevens worden bevorderd. Vermelding van adres en
woonplaats wordt in verband met gevaar van inbraak bij de koopman, die tijdens de markt immers
van huis is, niet wenselijk geacht.
Artikel 9. Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen
Het marktterrein behoort tot de openbare weg. Teneinde het marktterrein tijdens de markt vrij te
maken van alle verkeer dient het college een verkeersbesluit te nemen. Ten onrechte geparkeerde
auto’s kunnen met toepassing van bestuursdwang, op kosten van de eigenaars, van het marktterrein
worden verwijderd nog vóór de eigenlijke opbouw van de markt. Voorwaarde is wel dat de tijden
waarop het terrein beschikbaar moet zijn ten behoeve van de markt, duidelijk worden medegedeeld.
Het is van belang de in het eerste lid gegeven tijdspanne zo ruim te nemen dat hieraan in de regel
kan worden voldaan. Veelal worden de tijden vastgesteld in overleg met de instanties die de belangen
van de ambulante handel behartigen.
Het tweede lid maakt duidelijk dat het in het algemeen, in het belang van de orde op de markt, de
vergunninghouder niet kan worden toegestaan de markt op willekeurige, vóór de sluitingstijd gelegen,
momenten te verlaten. Het college dient invulling te geven aan de bijzondere omstandigheden die
ontheffing mogelijk maken.
Op grond van het derde lid is het mogelijk dat over een vaste standplaats beschikt kan worden ten
gunste van een andere koopman, indien de vergunninghouder de markt op een bepaalde dag niet
bezoekt. Daartoe is bepaald dat de vaste standplaats vóór een bepaald uur ingenomen moet zijn.
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel 10. Intrekken oude regeling
Oude regelingen die met de vaststelling van dit reglement overbodig zijn geworden, worden
ingetrokken.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Voor wat betreft de inwerkingtreding van het reglement wordt logischerwijze aansluiting gezocht bij
de inwerkingtreding van de marktverordening, op basis waarvan deze nadere regels zijn opgesteld.
Artikel 12. Citeertitel
In de citeertitel wordt een jaartal opgenomen om het reglement te onderscheiden van eventuele
voorgaande reglementen.
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