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Bijlage I – Lijst van markten georganiseerd op het openbaar domein door de Stad Brussel  
 

Naam Plaats Dag en uur Producten Nummer 

bijlage 

Markt Anneessens Anneessensplein Dinsdag van 8 u. tot 13 u. - 

behalve feestdagen 

Allerhande voorwerpen en producten, uitgezonderd de reeds 

gebruikte en ter plaatse te verbruiken producten 

III 

Markt 

Antwerpsesteenweg 

Antwerpsesteenweg 

(tussen de 

Masuistraat en het 

Jules de Troozplein) 

Woensdag van 8 u. tot 13 u. 

- behalve feestdagen 

Allerhande voorwerpen en producten, uitgezonderd de reeds 

gebruikte 

IV. 

Markt 

Citronebomen 

Citroenbomenlaan, 

vlakbij de metrostatie 

(Laken) 

Vrijdag van 15 u. Tot 19 u. – 

behalve feestdagen 

Voedingsmiddelen V 

Markt Palfyn Jan Palfynlaan Donderdag van 8 u. tot 13 u. 

- behalve op feestdagen 

Allerhande voorwerpen en producten, uitgezonderd de reeds 

gebruikte en ter plaatse te verbruiken producten 

VI 

Markt Peter Benoît Peter Benoîtplein Vrijdag van 8 u. tot 17 u. - 

behalve op feestdagen 

Allerhande voorwerpen en producten, uitgezonderd de reeds 

gebruikte 

VII 

Markt Bockstael Emile Bockstaelplein 

en uitbreiding  

Zaterdag van 8 u. tot 13 u. - 

behalve op feestdagen 

Allerhande voorwerpen en producten, uitgezonderd de reeds 

gebruikte 

VIII 

Biomarkt Sint-Katelijneplein Woensdag van 7.30 u. tot 15 

u. - behalve op feestdagen 

Biologische producten en producten van bedrijven in 

omschakeling  

X 

Markt Sint-Katelijne Sint-Katelijneplein Zaterdag van 8 u. tot 20 u. - Bloemen en voeding XI 
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behalve op feestdagen 

“Kunst- en 

Ambachtenmarkt” 

Agoraplein Vrijdag van 11u. tot 19u. en  

zaterdag, zondag van 10 u. 

tot 19 u. 

 - ook op feestdagen (sluiting 

heel de maand januari) 

Zelf ontworpen kunstvoorwerpen  XII 

“Antiekmarkt” Grote Zavel Zaterdag van 9 u. tot 17 u. 

 Zondag van 9 u. tot 15 u. - 

ook op feestdagen 

Voorwerpen van ten minste 30 jaar oud  XIII 

Fietsenmarkt Zuidlaan (verhoogde 

berm tussen de 

Nieuwlandstraat en 

de brug van de 

Noord-Zuid 

spoorwegverbinding) 

Zondag van 8 u. tot 14 u. - 

behalve op feestdagen 

Nieuwe of reeds gebruikte fietsen en motorfietsen XIV 

Vlooienmarkt Vossenplein Maandag tot vrijdag van 7 u. 

tot 14 u. 

 Zaterdag en zondag van 7 u. 

tot 15 u. - ook op 

feestdagen) 

Alle reeds gebruikte producten  XV 

Markt Alhambra  Antwerpsepoort Donderdag van 15u tot 19u - 

behalve op feestdagen 

Voedingsmiddelen incluis voeding om ter plaatse te eten XVIII 

Markt De Wand Wannecouterstraat Vrijdag van 14u tot 19u 

(vanaf 1ste Nov tot 31 Maart) 

etn van 14u tot 20u (vanaf 

Voedingsmiddelen incluis voeding om ter plaatse te eten XX 
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1
ste

 april tot 31 Okt) - 

behalve op feestdagen 
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Bijlage II – Lijst van productcategorieën die te koop zijn op de markten van de Stad Brussel 

 
Algemene 

categorie 

Product Definitie Onderworpen 

aan 

voorafgaande 

keuring 

Onderworpen 

aan een a 

posteriori 

keuring 

Tweedehands 

Reeds gebruikte artikelen, behalve 

textiel 

   

Tweedehands Reeds gebruikte artikelen 
   

Tweedehands Reeds gebruikte fietsen 
   

Antiek Antiek 
Product van minstens 30 jaar oud X X 

Kunst en 

ambachten Ambachten 

Een product dat vervaardigd werd buiten elk industrieel 

procedé om, ofwel volledig met de hand, ofwel met 

behulp van handgereedschap of zelfs machines, op 

voorwaarde dat de rechtstreekse manuele bijdrage van 

de ambachtsman de belangrijkste component blijft van 

het afgewerkte product. De bijzonderheid van het 

artisanale product is gebaseerd op zijn kenmerkende 

eigenschappen op esthetisch, artistiek, creatief, cultureel, 

decoratief, traditioneel of symbolisch vlak. 

X  

Kunst en 

ambachten Grafische kunstwerk 

Oorspronkelijke kunstwerken, die met 2D technieken 

zoals tekenkunst, graveerkunst, schilderkunst of foto 

worden vervaardigd, en die in minder dan 20 exemplaren 

worden reproduceert. X  

Kunst en 

ambachten Creative vrijetijdsbesteding 

Producten die met simpele technieken door het grote 

publiek kunnen worden vervaardigd, op basis van X  
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teruggewonnen stoffen of gewone materialen, en die de 

persoonlijke creativiteit van de ontwerper tonen. De 

regelmatige technieken zijn: assemblage van draden of 

stoffen; snijden, vouwen en plakken van papier, karton of 

servetten; modelleren van, bij voorbeeld, polymeerdeeg 

Varia 

Verkocht in kleine en grote 

hoeveelheden 

   

Varia Discount 
   

Standwerker Standwerker 
   

Huisraad Huishoudartikelen 
   

Huisraad Decoratieartikelen 
   

Huisraad 

Onderhoudsproducten en -

materialen 

   

Huisraad Tapijten 
   

Huisraad Gereedschap 
   

Huisraad Stof per meter 
   

Kleding en 

accessoires Modeaccessoires 

   

Kleding en 

accessoires Lederwaren en accessoires 

   

Kleding en 

accessoires 

Schoenen 

 

   

Kleding en 

accessoires 

Schoenen, modeaccessoires en 

textiel 

   

Kleding en Gemengd textiel 
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accessoires 

Kleding en 

accessoires 

Cosmetica, parfum en 

lichaamsverzorging 

   

Vrije tijd Vrijetijdsartikelen 
   

Vrije tijd Multimedia en accessoires 
   

Vrije tijd Sportartikelen 
   

Aard Accessoires en voeding voor dieren 
   

Aard Bloemen en planten 
   

Voedingsmiddelen Biobakkerij 
Product uit de biologische landbouw, d.w.z. de 

landbouwproductiemethode die de voorschriften van 

(EU-)verordening 834/2007 van 28 juni 2007 naleeft 

betreffende de biologische landbouw en de etikettering 

van biologische producten. Worden eveneens aanzien als 

biologische producten: de producten uit biologische 

landbouw van een bedrijf in omschakeling, de producten 

met biologische ingrediënten en de producten uit de jacht 

en de visvangst op voorwaarde dat deze werden bereid 

met 100 % biologische ingrediënten. De standhouder 

moet voor alle koopwaar het bewijs leveren dat het gaat 

om een product met een biologisch keurmerk van een 

erkend organisme.  

 X 

Voedingsmiddelen Bioslager/-vleeswaren 
 X 

Voedingsmiddelen Biofruit en -groenten 
 X 

Voedingsmiddelen Andere biovoeding  X 

Varia Non - food producten bio  X 

Voedingsmiddelen Slager/vleeswaren 
   

Voedingsmiddelen Brood en gebak 
   

Voedingsmiddelen 

Hoeveproducten (waaronder 

zuivelproducten) 
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Voedingsmiddelen Streekproducten 

Een product dat de lokale natuurlijke en culturele 

mogelijkheden tot hun recht laat komen. Het 

productieproces, de vorm of het gebruik ervan steunen 

op de overdracht van een traditionele vakkennis en het 

bestaan van een lokale productieketen. Het 

streekproduct verenigt een unieke oorsprong en 

specifieke productietechnieken en is verbonden met een 

bepaald gebied.  

  

Voedingsmiddelen Fruit en groenten 
   

Voedingsmiddelen 

Olijven, kruiden, specerijen, 

gedroogd fruit/delicatessen 

   

Voedingsmiddelen 

Gegrild gevogelte en afgeleide 

producten 

   

Voedingsmiddelen Visserijproducten 
   

Voedingsmiddelen Voeding - diversen 
   

Voedingsmiddelen Zoetwaren, chocolade en koekjes 
   

Voedingsmiddelen Bereide maaltijden 
   

 

 

De producten die in de hierboven lijst niet vermeld worden zijn in de regel op de markten van de Stad verboden. 

In bijzonder zijn de producten van godsdienstige of pornografische aard verboden.  
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Bijlage III - Organisatie van de markt op het Anneessensplein 
 

HOOFDSTUK 1:  BESCHRIJVING VAN DE MARKT 

 
§1. Plaats en openingstijden van de markt: 

Plaats: Anneessensplein 

Dag en openingstijden: dinsdag van 8 u. tot 13 u. 

Gesloten: De markt gaat niet door op feestdagen. 

 

§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten: 

Algemene markt met een gevarieerd aanbod In hoofdstuk 3 van de bijlage leest u welke producten 

waar te vinden zijn. 

Het product “gemengd textiel” is niet meer toegelaten op de losse standplaatsen. 

 

Algemene categorie Producten 

Aantal gespecialiseerde 

standplaatsen voor dit 

product 

Varia 

Verkocht in kleine en grote 

hoeveelheden 

1 

Kleding en accessoires 

Schoenen, mode accessoires en 

textiel 

2 

Kleding en accessoires 

Lederwaren en mode 

accessoires 

1 

Kleding en accessoires Modeaccessoires 
2 

Kleding en accessoires Gemengde textiel 
5 

Huisraad Huishoudartikelen 
1 

Voedingsmiddelen 

Zoetwaren, chocolade en 

koekjes 

2 

Voedingsmiddelen Fruit en groenten 
1 

Voedingsmiddelen 

Olijven, kruiden, specerijen, 

gedroogd fruit/delicatessen 

1 

Voedingsmiddelen Visserijproducten 
1 

Huisraad 

Onderhoudsproducten en -

materialen 

1 

 

§3. Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen: 

Totaal aantal standplaatsen: 23 

Diepte van de standplaatsen: 3 m 

Breedte van de standplaatsen: 3 m minimum - 12 m maximum 

 

§4. Infrastructuur en diensten voor de handelaars:  

Elektrische aansluitingen beschikbaar 

 

§5. Toewijzing van de standplaatsen:  

Standplaatsen met abonnement: 18 

Losse standplaatsen: 5 

Maximumaantal standplaatsen voor dezelfde abonnee: 1 

 

§6. Retributie aan de stad:  



11 
 

Prijs per meter van commerciële voorgevel/dag: € 3/dag (abonnement) - € 4/dag (losse plaatsen) 

Forfaitair bedrag voor infrastructuren: € 3/dag (abonnement en losse plaatsen) 

 
HOOFDSTUK 2:  VERLOOP VAN DE MARKT 

§1. Abonnees dienen ten laatste om 7.30 u. op de markt te zijn. De losse standplaatsen worden om 7.30 u. 

verdeeld via loting. Standplaatsen van abonnees die op dat moment niet aanwezig zijn, worden als 

vacant beschouwd en toegewezen aan een gelegenheidshandelaar. 

§2. De gelegenheidshandelaars worden om 7.30 u. aangeduid via loting. Handelaars die zich daarvóór niet 

hebben aangemeld bij de marktmeester, komen niet in aanmerking voor de loting en kunnen dit niet 

eisen. 

§3. Zolang de markt open is, is het verboden om er voertuigen te parkeren. Voertuigen dienen dus voor 8 

u. verplaatst te worden en zijn pas na 14 u. weer toegelaten. 

§4. De markt moet ten laatste om 14 u. vrijgemaakt zijn. Bij laattijdig vertrek zijn sancties mogelijk. 

 

HOOFDSTUK 3:  PLAN VAN DE MARKT EN VAN DE STANDPLAATSEN PER SPECIALITEIT 

 Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats 

 

 

Standplaats Product Breedte 

1 Zoetwaren, chocolade en koekjes 6 

2 Onderhoudsproducten en -materialen 8 

3 Verkocht in kleine en grote hoeveelheden 8 

4 Zoetwaren, chocolade en koekjes 10 

5 Gemengd textiel 6 

6 Schoenen, mode accessoires en textiel 10 

7 Visserijproducten 4 

8 Gemengd textiel 12 

9 Schoenen, mode accessoires en textiel 8 

11 Lederwaren en mode accessoires 6 

12 Modeaccessoires 6 

15 Huishoudartikelen 8 

16 Gemengd textiel 8 

17 Gemengd textiel 6 

18 Gemengd textiel 8 

19 
Olijven, kruiden, specerijen, gedroogd 

fruit/delicatessen 8 

20 Modeaccessoires 8 

21 Fruit en groenten 12 
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Bijlage IV 

  Organisatie van de markt op de Antwerpsesteenweg

HOOFDSTUK 1:       BESCHRIJVING VAN DE MARKT  

§1. Plaats en openingstijden van de markt:

Plaats: Antwerpsesteenweg, tussen de Masuistraat en het Jules de Troozplein
Dag en openingstijden: woensdag van 8 u. tot 13 u – Verkoop is toegelaten tot 13u30.
Gesloten: De markt gaat niet door op feestdagen.

§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten:

Algemene markt met een gevarieerd aanbod In hoofdstuk 3 van de bijlage leest u welke producten waar te 
vinden zijn.

Algemene categorie Producten

Aantal gepecialiseerde 
standplaatsen voor het 
product

Varia Verkocht in kleine en grote
hoeveelheden 6

Huisraad Huishoudartikelen 10

Huisraad Stof per meter 5

Huisraad Tapijten 1

Huisraad Onderhoudsproducten en
matérialen 2

Kleding en accessoires Modeaccessoires 1

Kleding en accessoires Schoenen, modeaccessoires en
textiel 11

Kleding en accessoires Lederwaren en accessoires 1

Kleding en accessoires Gemengd textiel 15

Kleding en accessoires Cosmetica, parfum en
lichaamsverzorging

1

Voedingsmiddelen Fruit en groenten 26

Voedingsmiddelen
Olijven, kruiden, specerijen,
gedroogd fruit/delicatessen 2

Voedingsmiddelen Visserijproducten 2

Voedingsmiddelen Zoetwaren, chocolade en
koekjes

4

Voedingsmiddelen Voeding - diversen 1

Voedingsmiddelen Brood en gebak 1



§3. Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen:

Totaal aantal standplaatsen: 101
Diepte van de standplaatsen: maximaal 4 m 
Breedte van de standplaatsen: 3 m minimum - 12 m maximum

§4. Infrastructuur en diensten voor de handelaars: 

Elektrische aansluitingen beschikbaar

§5. Toewijzing van de standplaatsen: 

Standplaatsen met abonnement: 88
Losse standplaatsen: 13
Maximumaantal standplaatsen voor dezelfde abonnee: 1

§6. Retributie aan de stad: 

Prijs per meter van commerciële voorgevel/dag: € 3/dag (abonnement) - € 4/dag (losse plaatsen)
Forfaitair bedrag voor infrastructuren: € 3/dag (abonnement en losse plaatsen)

HOOFDSTUK 2:              VERLOOP VAN DE MARKT  
§1. Abonnees dienen ten laatste om 7.30 u. op de markt te zijn. De losse standplaatsen worden om 7.30

u. verdeeld via loting. Standplaatsen van abonnees die op dat moment niet aanwezig zijn, worden als
vacant beschouwd en toegewezen aan een gelegenheidshandelaar.

§2. De gelegenheidshandelaars worden om 7.30 u. aangeduid via loting. Handelaars die zich daarvóór niet
hebben aangemeld bij de marktmeester, komen niet in aanmerking voor de loting en kunnen dit niet
eisen.

§3. Zolang de markt open is, is het verboden om er voertuigen te parkeren. Voertuigen dienen dus voor 8
u. verplaatst te worden en zijn pas na 13 u. weer toegelaten.

§4. De markt moet ten laatste om 14 u. vrijgemaakt zijn.
§5. Bij het vrijmaken van de markt rijden vrachtwagens de markt op in de richting van de Masuistraat en

de markt weer af in de richting van de Jules de Troozstraat.

HOOFDSTUK 3: SPECIALE REGELS VOOR DE MARKT  

§1. Het uitdelen van plastic « kassazakjes » voor eenmalig gebruik is verboden in de verkoopruimte van 
detailhandelaars. We verstaan onder « kassazakjes » : de zakjes die, tegen betaling of gratis, ter 
beschikking worden gesteld in de verkooppunten voor het verpakken van de waren van de klanten als 
ze aan de kassa voorbijkomen. De zakjes die worden aangeboden als primaire verpakking voor 
voedingswaren in bulk worden niet als kassazakjes beschouwd.

§2. Het verbod is niet van toepassing op herbruikbare plastic zakjes die beantwoorden aan de vereisten 
inzake herbruikbare verpakkingen:

- de fysieke eigenschappen en kenmerken van de verpakking moeten onder normaal te verwachten 
gebruiksvoorwaarden een aantal omlopen mogelijk maken; 

- gebruikte verpakking moet kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften voor de arbeidskrachten; 

- er  moet  worden voldaan aan de specifieke eisen ten aanzien van terugwinbare verpakkingen 
wanneer de verpakking niet langer wordt gebruikt en derhalve afval is geworden.



HOOFDSTUK 3:              PLAN VAN DE MARKT EN VAN DE STANDPLAATSEN PER SPECIALITEIT  
Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats

Standplaats Product Breedte
1 Schoenen, modeaccessoires en textiel 12
2 Fruit en groenten 12
4 Voeding - diversen 10
6 Schoenen, modeaccessoires en textiel 12
7 Gemengd textiel 12
8 Zoetwaren, chocolade en koekjes 3
9 Gemengd textiel 8

10 Lederwaren en accessoires 10
11 Verkocht in kleine en grote hoeveelheden 8
12 Gemengd textiel 10
13 Huishoudartikelen 7
14 Gemengd textiel 8
15 Stof per meter 8
16 Huishoudartikelen 8
17 Tapijten 12
18 Gemengd textiel 8
20 Schoenen, modeaccessoires en textiel 12
21 Schoenen, modeaccessoires en textiel 6
22 Huishoudartikelen 6
23 Gemengd textiel 9
24 Stof per meter 8
26 Olijven, kruiden, specerijen, gedroogd

fruit/delicatessen
7

27 Onderhoudsproducten en matérialen 10
28 Onderhoudsproducten en matérialen 8
30 Huishoudartikelen 10
31 Huishoudartikelen 9
32 Gemengd textiel 10
33 Schoenen, modeaccessoires en textiel 8
34 Stof per meter 6
35 Huishoudartikelen 10
36 Fruit en groenten 12
37 Fruit en groenten 10
38 Fruit en groenten 12



39 Fruit en groenten 12
40 Fruit en groenten 12
41 Fruit en groenten 12
42 Fruit en groenten 10
43 Fruit en groenten 10
44 Fruit en groenten 12
45 Fruit en groenten 12
46 Fruit en groenten 12
47 Fruit en groenten 10
48 Fruit en groenten 6
49 Fruit en groenten 9
50 Fruit en groenten 8
51 Fruit en groenten 12
53 Schoenen, modeaccessoires en textiel 8
54 Huishoudartikelen 10
55 Huishoudartikelen 6
56 Fruit en groenten 9
57 Fruit en groenten 2
58 Visserijproducten 12
59 Fruit en groenten 8
60 Fruit en groenten 10
61 Olijven, kruiden, specerijen, gedroogd

fruit/delicatessen
12

62 Schoenen, modeaccessoires en textiel 8
63 Gemengd textiel 8
64 Verkocht in kleine en grote hoeveelheden 10
65 Huishoudartikelen 12
66 Gemengd textiel 11
67 Visserijproducten 6
68 Brood en gebak 4
70 Zoetwaren, chocolade en koekjes 8
71 Zoetwaren, chocolade en koekjes 8
72 Gemengd textiel 6
73 Huishoudartikelen 8
74 Gemengd textiel 8
76 Verkocht in kleine en grote hoeveelheden 9
78 9
79 Verkocht in kleine en grote hoeveelheden 12
81 Fruit en groenten 4
82 Schoenen, modeaccessoires en textiel 8
83 Verkocht in kleine en grote hoeveelheden 6
84 Schoenen, modeaccessoires en textiel 6
85 Stof per meter 7
86 Modeaccessoires 10
87 Schoenen, modeaccessoires en textiel 8
88 Verkocht in kleine en grote hoeveelheden 8



89 Tapijten 12
90 Gemengd textiel 8
92 Stof per meter 6
93 Gemengd textiel 10
94 Zoetwaren, chocolade en koekjes 8
95 Fruit en groenten 6
96 Fruit en groenten 12
97 Fruit en groenten 8
98 Fruit en groenten 12
99 Gemengd textiel 8
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Bijlage V - Organisatie van de markt Citroenbomen 
 

HOOFDSTUK 1:  BESCHRIJVING VAN DE MARKT 

 
§1. Plaats en openingstijden van de markt: 

Plaats: Modelwijk 

Dag en openingstijden: vrijdag van 15 u. tot 19 u. 

Gesloten: De markt gaat niet door op feestdagen. 

 

§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten: 

Voedingsmiddelen 

 

§3. Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen: 

Totaal aantal standplaatsen: 5 

Diepte van de standplaatsen:  3m 

 

§4. Retributie aan de stad:  

Prijs per meter van commerciële voorgevel/dag: € 3/dag (abonnement) - € 4/dag (losse plaatsen) 

Forfaitair bedrag voor infrastructuren: € 3/dag (abonnement en losse plaatsen) 

 
HOOFDSTUK 2: PLAN VAN DE MARKT: 
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Bijlage VI - Organisatie van de markt in de Jan Palfynstraat. 
 

Verwijderd door het Raad van … 
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Bijlage VII  - Organisatie van de markt op het Peter Benoîtplein 
 

HOOFDSTUK 1:  BESCHRIJVING VAN DE MARKT 

 

§1. Plaats en openingstijden van de markt: 

Plaats: Peter Benoîtplein 

Dag en openingstijden: vrijdag van 8 u. tot 17 u. 

Gesloten: De markt gaat niet door op feestdagen. 

 

§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten: 

Algemene markt met een gevarieerd aanbod In hoofdstuk 3 van de bijlage leest u welke producten 

waar te vinden zijn. 

 

Algemene categorie Producten 

Aantal gespecialiseerde 

standplaatsen voor het 

product 

Kleding en accessoires Gemengd textiel 
2 

Voedingsmiddelen 

Hoeveproducten (waaronder 

zuivelproducten) 

1 

Voedingsmiddelen Fruit en groenten 
1 

Voedingsmiddelen 

Gegrild gevogelte en afgeleide 

producten 

1 

Voedingsmiddelen Brood en gebak 
1 

Aard Bloemen en planten 
1 

 

§3. Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen: 

Totaal aantal standplaatsen: 15 

Diepte van de standplaatsen: maximaal 3 m 

Breedte van de standplaatsen: minimaal 3 m - maximaal 8 m 

 

§4. Infrastructuur en diensten voor de handelaars:  

Elektrische aansluitingen beschikbaar 

 

§5. Toewijzing van de standplaatsen:  

Standplaatsen met abonnement: 6 

Losse standplaatsen: 9 

Maximumaantal standplaatsen voor dezelfde abonnee: 1 

 

§6. Retributie aan de stad:  

Prijs per meter van commerciële voorgevel: € 3/dag (abonnement) - € 4/dag (losse plaatsen) 

Forfaitair bedrag voor infrastructuren: € 3/dag (abonnement en losse plaatsen) 

 

HOOFDSTUK 2:  VERLOOP VAN DE MARKT 

 

§1. Abonnees dienen ten laatste om 7.30 u. op de markt te zijn. De losse standplaatsen worden om 7.30 u. 

verdeeld via loting. Standplaatsen van abonnees die op dat moment niet aanwezig zijn, worden als 

vacant beschouwd en toegewezen aan een gelegenheidshandelaar. 
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§2. De gelegenheidshandelaars worden om 7.30 u. aangeduid via loting. Handelaars die zich daarvóór niet 

hebben aangemeld bij de marktmeester, komen niet in aanmerking voor de loting en kunnen dit niet 

eisen. 

§3. Zolang de markt open is, is het verboden om er voertuigen te parkeren. Voertuigen dienen dus voor 8 

u. verplaatst te worden en zijn pas na 17 u. weer toegelaten. 

§4. De markt moet ten laatste om 18 u. vrijgemaakt zijn.  

 

HOOFDSTUK 3:  PLAN VAN DE MARKT EN VAN DE STANDPLAATSEN PER SPECIALITEIT 

 

 Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats 

Standplaats Product Breedte 

1 Gemengd textiel 12 

3 Gemengd textiel 8 

7 Fruit en groenten 10 

9 Bloemen en planten 6 

10 Hoeveproducten (waaronder zuivelproducten) 6 

12 Brood en gebak 6 

13 Gegrild gevogelte en afgeleide producten 8 

 



23 
 

 



24 
 

 

Bijlage VIII  - Organisatie van de markt op het Emile Bockstaelplein en 

Strijderssquare 
 

 

HOOFDSTUK 1:  BESCHRIJVING VAN DE MARKT 

 
§1. Plaats en openingstijden van de markt: 

Plaats: Emile Bockstaelplein en deel van Strijderssquare 

Dag en openingstijden: zaterdag van 8 u. tot 13 u – Verkoop is toegelaten tot 13u30. 

Gesloten: De markt gaat niet door op feestdagen. 

 

§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten: 

Algemene markt met een gevarieerd aanbod  

 

Algemene categorie Producten 

Aantal gespecialiseerde 

standplaatsen voor het 

product 

Varia 
Verkocht in kleine en grote 

hoeveelheden 
3 

Huisraad 
Huishoudartikelen 1 

Huisraad 
Stof per meter 1 

Huisraad Decoratieartikelen 
1 

Kleding en accessoires Schoenen 
2 

Kleding en accessoires Schoenen, modeaccessoires en 

textiel 5 

Kleding en accessoires 
Lederwaren en accessoires 1 

Kleding en accessoires 
Gemengd textiel 16 

Kleding en accessoires Cosmetica, parfum en 

lichaamsverzorging 
1 

Vrije tijd Vrijetijdsartikelen 1 

Vrije tijd 
Multimedia en accessoires 1 

Natuur 
Bloemen en planten 1 

Voedingsmiddelen 
Fruit en groenten 15 

Voedingsmiddelen Olijven, kruiden, specerijen, 

gedroogd fruit/delicatessen 
1 

Voedingsmiddelen Zoetwaren, chocolade en 

koekjes 
2 

Voedingsmiddelen Gegrild gevogelte en afgeleide 

producten 
1 

Voedingsmiddelen 
Voeding - diversen 2 

 

 

§3. Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen: 
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Totaal aantal standplaatsen: 90 

Diepte van de standplaatsen: maximaal 3,50 m 

Breedte van de standplaatsen: minimaal 3 m - maximaal 12 m 

 

§4. Infrastructuur en diensten voor de handelaars:  

Elektrische aansluitingen beschikbaar 

 

§5. Toewijzing van de standplaatsen:  

Standplaatsen met abonnement: 54 

Losse standplaatsen: 36 

Maximumaantal standplaatsen voor dezelfde abonnee: 1 

 

§6. Retributie aan de stad:  

Prijs per meter van commerciële voorgevel: € 3/dag (excl.BTW)(abonnement) - € 4/dag (excl.BTW) (losse 

plaatsen) 

Forfaitair bedrag voor infrastructuren: € 3/dag (excl.BTW) (abonnement en losse plaatsen) 

 

HOOFDSTUK 2:  VERLOOP VAN DE MARKT 

 

§1. Abonnees dienen ten laatste om 7.30 u. op de markt te zijn. De losse standplaatsen worden om 7.30 u. 

verdeeld via loting. Standplaatsen van abonnees die op dat moment niet aanwezig zijn, worden als 

vacant beschouwd en toegewezen aan een gelegenheidshandelaar. 

§2. De gelegenheidshandelaars worden om 7.30 u. aangeduid via loting. Handelaars die zich daarvóór niet 

hebben aangemeld bij de marktmeester, komen niet in aanmerking voor de loting en kunnen dit niet 

eisen. 

§3. Zolang de markt open is, is het verboden om er voertuigen te parkeren. Voertuigen dienen dus voor 8 u. 

verplaatst te worden en zijn pas na 13 u. weer toegelaten. 

§4. De markt moet ten laatste om 14 u. vrijgemaakt zijn. 

 

HOOFDSTUK 3:  PLAN VAN DE MARKT EN VAN DE STANDPLAATSEN PER SPECIALITEIT 

 
 Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats 

 

 

Emplacement Activité Métrage 

2 Gemengd textiel 11 

3B Gemengd textiel 9 

6 Bloemen en planten 11 

7 Gemengd textiel 11 

8 Schoenen, modeaccessoires en textiel 9 

9 Fruit en groenten 15 

10 Multimedia en accessoires 11 

12 Voeding - diversen 12 

13 Gemengd textiel 15 

14 Fruit en groenten 13 

15 Gemengd textiel 13 

17 Gemengd textiel 9 

18 Zoetwaren, chocolade en koekjes 13 

20 Schoenen, modeaccessoires en textiel 9 

21 Verkocht in kleine en grote hoeveelheden 9 
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22 Gemengd textiel 15 

23 Zoetwaren, chocolade en koekjes 13 

24 Huishoudartikelen 13 

25 Stof per meter 13 

27 Schoenen 13 

29 Voeding - diversen 12 

30 Vrijetijdsartikelen 11 

31 Gemengd textiel 13 

32 Fruit en groenten 15 

34 Schoenen, modeaccessoires en textiel 15 

35 Gemengd textiel 13 

36a, 40a Fruit en groenten 15 

37 Gemengd textiel 11 

38 Schoenen, modeaccessoires en textiel 11 

39 Fruit en groenten 15 

41 
Olijven, kruiden, specerijen, gedroogd 

fruit/delicatessen 
11 

44 Gemengd textiel 11 

45 Fruit en groenten 15 

46 Verkocht in kleine en grote hoeveelheden 9 

47 Gemengd textiel 10 

48 Schoenen 11 

51 Lederwaren en accessoires 9 

52 Gemengd textiel 13 

53 Decoratieartikelen 13 

54 Verkocht in kleine en grote hoeveelheden 13 

55 Fruit en groenten 15 

57 Cosmetica, parfum en lichaamsverzorging 6 

58 Schoenen, modeaccessoires en textiel 11 

61 Fruit en groenten 15 

62 + 63 Gemengd textiel 15 

64 Gemengd textiel 15 

65 Fruit en groenten 15 

66 Gegrild gevogelte en afgeleide producten 10 

67 Fruit en groenten 12 

68 Fruit en groenten 12 

69 Fruit en groenten 9 

70 Fruit en groenten 12 
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Bijlage IX - Organisatie van de schildersmarkt in de Boterstraat 
 

Verwijderd door het Raad van 03/10/2016 
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Bijlage X - Organisatie van de biomarkt op het Sint-Katelijneplein 
 

HOOFDSTUK 1:  BESCHRIJVING VAN DE MARKT 

 
§1. Plaats en openingstijden van de markt: 

Plaats: Sint-Katelijneplein 

Dag en openingstijden: woensdag van 7.30 u. tot 15 u. 

Gesloten: De markt gaat niet door op feestdagen. 

 

§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten: 

Biomarkt met producten uit de biologische landbouw (zie definitie van producten in bijlage II), die 

gecertificeerd zijn door een erkend organisme. 

 

Algemene categorie Producten 

Aantal gespecialiseerde 

standplaatsen voor het 

product 

Onderworpen 

aan een a 

posteriori keuring 

Voedingsmiddelen Biobakker 
1 X 

Voedingsmiddelen Bioslager/-vleeswaren 
1 X 

Voedingsmiddelen Biofruit en -groenten 
2 X 

Voedingsmiddelen Andere biovoeding 
1 X 

 

 

§3. Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen: 

Totaal aantal standplaatsen: 6 

Diepte van de standplaatsen: maximaal 3 m 

Breedte van de standplaatsen: minimaal 3 m - maximaal 10 m 

 

§4. Infrastructuur en diensten voor de handelaars:  

Elektrische aansluitingen beschikbaar 

 

§5. Toewijzing van de standplaatsen:  

Standplaatsen met abonnement: 5 

Losse standplaatsen: 2 

Maximumaantal standplaatsen voor dezelfde abonnee: 1 

 

§6. Retributie aan de stad:  

Prijs per meter van commerciële voorgevel: € 3/dag (abonnement) - € 4/dag (losse plaatsen) 

Forfaitair bedrag voor infrastructuren: € 3/dag (abonnement en losse plaatsen) 

 

HOOFDSTUK 2:  VERLOOP VAN DE MARKT 

§1. Abonnees dienen ten laatste om 7.30 u. op de markt te zijn. De losse standplaatsen worden om 7.30 u. 

verdeeld via loting. Standplaatsen van abonnees die op dat moment niet aanwezig zijn, worden als 

vacant beschouwd en toegewezen aan een gelegenheidshandelaar. 

§2. De gelegenheidshandelaars worden om 7.30 u. aangeduid via loting. Handelaars die zich daarvóór niet 

hebben aangemeld bij de marktmeester, komen niet in aanmerking voor de loting en kunnen dit niet 

eisen. 

§3. Zolang de markt open is, is het verboden om er voertuigen te parkeren. Voertuigen dienen dus voor 8 

u. verplaatst te worden en zijn pas na 14 u. weer toegelaten. 
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§4. De markt moet ten laatste om 15 u. vrijgemaakt zijn.  

 

HOOFDSTUK 3:  ORGANISATIE VAN DE JURY EN/OF CONTROLES 

 

§1. De Stad Brussel behoudt zich het recht voor om de certificering van de bioproducten op de markt de 

controleren, zowel bij abonnees als bij gelegenheidshandelaars. Dit biedt de klanten de zekerheid dat 

de productief effectief afkomstig zijn van de biologische landbouw. 

§2. De controles worden uitgevoerd door een erkend organisme via het bezoek van een medewerker ter 

plaatse. Die vraagt de handelaars naar bewijsmateriaal voor hun goederen, overeenkomstig de 

definitie van het product zoals beschreven in dit reglement. 

§3. De handelaars zijn verplicht om de documenten voor te leggen die de controleurs opvragen. 

 

HOOFDSTUK 4:  PLAN VAN DE MARKT EN VAN DE STANDPLAATSEN PER SPECIALITEIT 

 Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats 

 

Standplaats Producten Breedte 

3 Andere biovoeding 6 

4 Biofruit en -groenten 6 

5 Bioslager/-vleeswaren 6 

6 Biofruit en -groenten 13 
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Bijlage XI - Organisatie van de markt op het Sint-Katelijneplein

HOOFDSTUK 1:           BESCHRIJVING VAN DE MARKT  

§1. Plaats en openingstijden van de markt:
Plaats: Sint-Katelijneplein
Dag en openingstijden: zaterdag van 9 u. tot 17 u.
Gesloten: De markt gaat niet door op feestdagen.

§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten:
Algemene markt met bloemen, voedingsmiddelen en non-food producten. In hoofdstuk 3 van de 
bijlage leest u welke producten waar te vinden zijn.

Algemene categorie Producten

Aantal gespecialiseerde 
standplaatsen voor het 
product

Aard Bloemen en planten
1

Voedingsmiddelen Fruit en groenten
1

Voedingsmiddelen
Zoetwaren, chocolade en 
koekjes

1

Kleding en accessoires Gemengd textiel
1

Kleding en accessoires
Cosmetica, parfum en 
lichaamsverzorging

1

Kleding en accessoires Modeaccessoires
1

§3. Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen:
Totaal aantal standplaatsen: 8
Diepte van de standplaatsen: maximaal 3 m
Breedte van de standplaatsen: minimaal 3 m - maximaal 10 m

§4. Infrastructuur en diensten voor de handelaars: 
Elektrische aansluitingen beschikbaar

§5. Toewijzing van de standplaatsen: 
Standplaatsen met abonnement: 6
Losse standplaatsen: 2
Maximumaantal standplaatsen voor dezelfde abonnee: 1

§6. Retributie aan de stad: 
Prijs per meter van commerciële voorgevel: € 3/dag (abonnement) - € 4/dag (losse plaatsen)
Forfaitair bedrag voor infrastructuren: € 3/dag (abonnement en losse plaatsen)

HOOFDSTUK 2:              VERLOOP VAN DE MARKT  
§1. Abonnees dienen ten laatste om 8.30 u. op de markt te zijn. De losse standplaatsen worden om 8.30

u. verdeeld via loting. Standplaatsen van abonnees die op dat moment niet aanwezig zijn, worden als
vacant beschouwd en toegewezen aan een gelegenheidshandelaar.

§2. De gelegenheidshandelaars worden om 8.30 u. aangeduid via loting. Handelaars die zich daarvóór niet
hebben aangemeld bij de marktmeester, komen niet in aanmerking voor de loting en kunnen dit niet
eisen.



§3. Zolang de markt open is, is het verboden om er voertuigen te parkeren. Gedetailleerd plan van de
productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats.

§4. De markt moet ten laatste om 18 u. vrijgemaakt zijn. 

HOOFDSTUK 3:              PLAN VAN DE MARKT EN VAN DE STANDPLAATSEN PER SPECIALITEIT  

Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats

Standplaats Product Breedte
1 Cosmetica,parfums en 

lichaamsverzorging
6

2 Textiel 6
3 Fruit en groenten 7
5 Bloemen en Planten 8
6 Modeaccessoires 4
7 Zoetwaren, chocolade en koekjes 3
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Bijlage XII - Organisatie van de kunst- en ambachtenmarkt op het 

Agoraplein 
 

HOOFDSTUK 1:  BESCHRIJVING VAN DE MARKT 

 
§1. Plaats en openingstijden van de markt: 

Plaats: Agoraplein 

Dag en openingstijden: Feestdagen van 10 tot 20 u., vrijdag van 11 tot 19 u en  zaterdag en zondag van 10 u. 

tot 19 u. De markt sluit heel de maand januari. 

 

§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten: 

Markt met ambachtelijke producten zoals beschreven in de productcategorie in bijlage II en hieronder. 

Algemene categorie Producten 

Aantal gespecialiseerde standplaatsen voor het 

product 

Onderworpen 

aan keuring 

Kunst en ambachten Ambachten 
 X 

 

§3. Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen: 

Totaal aantal standplaatsen: 21 

Diepte van de standplaatsen: 3 m 

Diepte van de standplaatsen: 3 m 

Gebruik van CANOPY-tenten van 3 m op 3 m in de kleuren van de Stad Brussel, te leveren door de handelaar. 

 

§4. Infrastructuur en diensten voor de handelaars:  

Elektrische aansluitingen beschikbaar 

Vereniging van handelaars: agoraartcraftmarket@gmail.com 

 

§5. Toewijzing van de standplaatsen:  

Standplaatsen met abonnement: 16 

Losse standplaatsen: 5 

Maximumaantal standplaatsen voor dezelfde abonnee: 1 

Men kan kiezen tussen een weekendabonnement en een weekendabonnement met vrijdag inbegrepen. 

 

§6. Retributie aan de stad:  

Prijs per meter van commerciële voorgevel: € 3/dag (abonnement) - € 4/dag (losse plaatsen) 

Forfaitair bedrag voor infrastructuren: € 3/dag (abonnement en losse plaatsen) 

 

HOOFDSTUK 2:  VERLOOP VAN DE MARKT 

§1. Zaterdag en zondag is de standplaats voorbehouden voor abonnees tot 9.30 u. Als de abonnee niet 

aanwezig is voor 9.30 u., wordt zijn standplaats toegewezen via loting aan niet-abonnees en abonnees 

die van plaats willen veranderen.  

§2. Vrijdag en feestdagen (behalve bij een weekendabonnement met vrijdag inbegrepen) worden de 

standplaatsen toegewezen via loting.  Abonnees kunnen hun standplaats aanhouden indien ze ten 

laatste om 9.30 u. aanwezig zijn.  Als de abonnee niet aanwezig is voor 9.30 u., wordt zijn standplaats 

toegewezen via loting aan niet-abonnees en abonnees die van plaats willen veranderen.  

§3. Zolang de markt open is, is het verboden om er voertuigen te parkeren. Voertuigen dienen dus voor 8 

u. verplaatst te worden en zijn pas na sluiting van markt weer toegelaten. 

§4. De markt dient ten laatste 1 uur na sluitingstijd vrijgemaakt te zijn.  

 

HOOFDSTUK 3:  BIJZONDERE MODALITEITEN VOOR KANDIDATUREN 
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§1. Alleen kandidaten die uitsluitend ambachtelijke producten aanbieden, maken kans op een standplaats 

op de Agoramarkt.  

 

§2. Kandidaten dienen te voldoen aan de algemene vereisten voor het indienen van kandidaturen zoals 

beschreven in artikel XX van dit reglement. Daarnaast zijn volgende documenten/gegevens vereist: 

- Een gedetailleerde lijst van de ambachtelijke producten die ze verkopen en voor elk product een 

beschrijving van de gebruikte techniek, de grondstoffen, de facturen van de aangekochte 

grondstoffen, en foto's van vóór, tijdens en na het vervaardigen van het product;  

- Verschillende foto's van de ambachtsman/-vrouw aan het werk in zijn/haar atelier;  

- De gemiddelde vraagprijs van een product en de prijs van de grondstoffen die nodig zijn voor het 

vervaardigen van het product, op basis van bewijsstukken (ingaande en uitgaande facturen, kopie van 

de tarieven; 

- Indicatie van de tijd die nodig is om een product te vervaardigen en beschrijving van de verschillende 

stappen in het proces.  

 

§3. De kandidaturen worden vervolgens onderzocht door een selectiecomité, dat een aantal keer per jaar 

samenkomt.  Het comité bestaat uit de schepen van Handel of zijn vertegenwoordiger, een 

vertegenwoordiger van de Stad en een of twee onafhankelijke experts. 

 

§4. Na het bestuderen van de dossiers beoordeelt het selectiecomité de kandidaturen. Daarbij houden ze 

rekening met het criterium van "ambachtelijk product" zoals bepaald in bijlage II van het reglement. 

Het selectiecomité behoudt zich het recht voor om de kandidaten op te roepen indien nodig, of om 

het atelier van de kandidaten te bezoeken. 

 

§5. De producten dienen te voldoen aan de drie volgende cumulatieve voorwaarden:  

 

- Alle producten die de kandidaat-standhouder verkoopt, dienen vervaardigd te worden zonder industriële 

processen;  

 Industrie wordt gedefinieerd als geheel van activiteiten gericht op de massaproductie van 

 goederen. Producten die in grote hoeveelheden worden vervaardigd of waarvan de vervaardiging een 

voorwaarde is voor massaproductie, beantwoorden dan ook niet aan de definitie van ambachtelijk product.  

 

- Alle producten die de kandidaat-standhouder verkoopt, dient hij zelf te maken, met de hand, met behulp van 

handwerktuigen of mechanische middelen, op voorwaarde dat de manuele component de belangrijkste blijft 

van het eindproduct;  

 Om te vermijden dat ambachtelijke producten doorverkocht worden, dienen de producten 

 vervaardigd zijn door de kandidaat-standhouder zelf;  

 Om te vermijden dat eindproducten gewoon samengevoegd worden, moet de manuele bewerking van 

de kandidaat-standhouder de belangrijkste component van het eindproduct te blijven. Voor de  beoordeling 

van dit criterium wordt er rekening gehouden met de prijs van het eindproduct, de prijs en de aard van de 

grondstoffen en de tijd en de verschillende stappen van het productieproces.  

 

- De producten dienen zich te onderscheiden door hun esthetische, artistieke, culturele, decoratieve, 

traditionele of symbolische karakter.  Als het product aan geen enkel van de criteria beantwoordt, wordt het 

niet als een ambachtelijk product beschouwd.  

 

§6. Als een productgamma niet voldoet aan bovenvermelde voorwaarden, dan wordt de kandidatuur 

verworpen, al gaat het om een beperkt aantal producten vergeleken met de andere gamma's. Dit 

betekent immers dat niet alle producten ambachtelijk zijn. 
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§7. De selectie en de uiteindelijke beslissing van de jury wordt bekrachtigd door het College van 

Burgemeesters en Schepenen. 

 

HOOFDSTUK 5:  PLAN VAN DE MARKT EN VAN DE STANDPLAATSEN PER SPECIALITEIT 

 

 Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats 
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Bijlage XIII - Organisatie van de antiekmarkt op de Grote Zavel 
 

HOOFDSTUK 1:  BESCHRIJVING VAN DE MARKT 

 
§1. Plaats en openingstijden van de markt: 

Plaats: Grote Zavel 

Dag en openingstijden: zaterdag van 9 tot 17 u. en zondag van 9 u. tot 15 u. 

Gesloten: De markt gaat door op feestdagen. 

 

§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten: 

Antiekmarkt, om “antiek” producten te verkopen, zoals bepaald in bijlage II die elke categorie van producten 

definieert. 

 

Algemene categorie Producten 

Aantal gespecialiseerde standplaatsen voor het 

product 

Onderworpen 

aan keuring 

Antiek Antiek 64 X 

 

 

§3. Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen: 

Totaal aantal standplaatsen: 64 

Diepte van de standplaatsen: maximaal 3 m 

Breedte van de standplaatsen: 3 m minimum - 6 m maximum 

Tenten of parasols in de kleuren van de Stad Brussel, te leveren door de marktvereniging  

 

§4. Infrastructuur en diensten voor de handelaars:  

Elektriciteit  

Huur van tenten / montage / bewaking / opslag georganiseerd door private partners (contact door de 

vereniging) 

Vereniging van handelaren: asblsablon@gmail.com 

Website van de markt: www.sablon-antiques-market.com  

 

§5. Toewijzing van de standplaatsen:  

Standplaatsen met abonnement:  56 

Losse standplaatsen: 8 

Maximumaantal standplaatsen voor dezelfde abonnee: 1 

 

§6. Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats  

Prijs per meter van commerciële voorgevel: € 3/dag (abonnement) - € 4/dag (losse plaatsen) 

Forfaitair bedrag voor infrastructuren: € 3/dag (abonnement en losse plaatsen) 

 

HOOFDSTUK 2:  VERLOOP VAN DE MARKT 
§1. Abonnees dienen ten laatste om 8.30 u. op de markt te zijn. De losse standplaatsen worden om 8.30 u. 

verdeeld via loting. Standplaatsen van abonnees die op dat moment niet aanwezig zijn, worden als 

vacant beschouwd en toegewezen aan een gelegenheidshandelaar. 

§2. De gelegenheidshandelaars worden om 8.30 u. aangeduid via loting. Handelaars die zich daarvóór niet 

hebben aangemeld bij de marktmeester, komen niet in aanmerking voor de loting en kunnen dit niet 

eisen. 

§3. Zolang de markt open is, is het verboden om er voertuigen te parkeren. Voertuigen dienen dus voor 8 

u. verplaatst te worden en zijn pas na sluiting van markt weer toegelaten. 

§4. De markt dient ten laatste 1 uur na sluitingstijd vrijgemaakt te zijn.  
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§5. De verkoop mag enkel in kramen gebeuren. Deze kramen moeten conform zijn met het door de Stad 

Brussel voorgeschreven model en moeten door de Stad goedgekeurd worden voor hun eerste gebruik 

en installatie op de markt. De kramen mogen, onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaar en via 

de bewaking die de marktvereniging aanbiedt, op de markt blijven tijdens de nachten van vrijdag op 

zaterdag en van zaterdag op zondag. 

 

HOOFDSTUK 3:  ORGANISATIE VAN DE SELECTIE EN DE CONTROLES 

 

§1. Alleen kandidaten die uitsluitend antiekproducten aanbieden, maken kans op een standplaats op de 

Zavelmarkt, ongeacht of zij een abonnement of losse plaatsen vragen. 

§2. Naast de algemene formaliteiten voor het indienen van de kandidaturen zoals voorzien in dit 

reglement, dienen de kandidaten hun producten te laten onderzoeken door een expert, die door de 

Stad aangeduid wordt. Daardoor kunnen zij uitgenodigd worden zich te plaatsen op een losse 

standplaats tot op het ogenblik waarop de expert, aangeduid door de Stad om controles uit te voeren 

ter plaatse, is geweest, zonder dat dit de Stad bindt om de kandidaturen te weerhouden na deze 

controle.  

§3. De kandidaturen worden vervolgens onderzocht door een selectiecomité, dat bestaat uit de schepen 

van Handel of zijn vertegenwoordiger, een vertegenwoordiger van de Stad en een of twee 

onafhankelijke experts. De experten kunnen hun appreciatie schriftelijk overmaken na de controle van 

de producten ter plaatse.  

§4. Na het bestuderen van de dossiers beoordeelt het selectiecomité de kandidaturen. Daarbij houden ze 

rekening met de definitie van "antiekproduct" zoals bepaald in bijlage II van het reglement. Het 

selectiecomité eigent zich het recht toe om de kandidaten op te roepen indien nodig, of om de 

standhouders op de markt te bezoeken zonder voorafgaande verwittiging. 

§5. De selectie van de jury wordt voorgelegd aan het College van Burgemeesters en Schepenen, die de 

uiteindelijke beslissing neemt. 

§6. Controles kunnen ook plaatsvinden in de vorm van een bezoek ter plaatse door de expert. Die vraagt 

de handelaars naar bewijsmateriaal voor hun goederen, overeenkomstig de definitie van het product 

zoals beschreven in dit reglement. 

§7. De handelaars zijn verplicht om de documenten voor te leggen die de door het College van 

Burgemeester en Schepenen aangestelde experts opvragen. 

 

HOOFDSTUK 4:  PLAN VAN DE MARKT EN VAN DE STANDPLAATSEN PER SPECIALITEIT 

 

 Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats 
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Bijlage XIV - Organisatie van de fietsenmarkt op de Zuidlaan 
 

HOOFDSTUK 1:  BESCHRIJVING VAN DE MARKT 

 
§1. Plaats en openingstijden van de markt: 

Plaats: Zuidlaan, onder de spoorbrug 

Dag en openingstijden: zondag van 8 u. tot 14 u. 

Gesloten: De markt gaat niet door op feestdagen. 

 

§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten: 

Markt met uitsluitend tweedehandsfietsen. 

Algemene categorie Producten 

Aantal gespecialiseerde standplaatsen voor het product 

Tweedehands Tweedehands fietsen 5 

 

 

§3. Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen: 

Totaalaantal standplaatsen: 5 

Diepte van de standplaatsen: 4 m 

Breedte van de standplaatsen: maximaal 8 m 

 

§4. Infrastructuur en diensten voor de handelaars:  

/ 

 

§5. Toewijzing van de standplaatsen:  

Standplaatsen met abonnement: 1 

Losse standplaatsen: 4 

Maximumaantal standplaatsen voor dezelfde abonnee: 1 

 

§6. Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats  

Prijs per meter van commerciële voorgevel: € 3/dag (abonnement) - € 4/dag (losse plaatsen) 

Forfaitair bedrag voor infrastructuren: € 3/dag (abonnement en losse plaatsen) 

 

HOOFDSTUK 2:  VERLOOP VAN DE MARKT 

Abonnees en gelegenheidshandelaars dienen ten laatste om 8 u. op de markt te zijn en ten laatste om 

15 u. de markt te verlaten. 

 

 
HOOFDSTUK 3:  PLAN VAN DE MARKT EN VAN DE STANDPLAATSEN PER SPECIALITEIT 
 
 Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats 
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Bijlage XV - Organisatie van de Vlooienmarkt op het Vossenplein 
 

HOOFDSTUK 1:  BESCHRIJVING VAN DE MARKT 

 
§1. Plaats en openingstijden van de markt: 

Plaats: Vossenplein 

Dag en openingstijden: Van maandag tot vrijdag van 7 u. tot 14 u., van zaterdag tot zondag en op 

feestdagen van 7 u. tot 15 u. 

 

§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten: 

Markt met uitsluitend tweedehandsartikelen. 

Algemene categorie Producten 

Aantal gespecialiseerde 

standplaatsen voor het product 

Tweedehands Reeds gebruikte artikelen, behalve textiel 
334 

Tweedehands Reeds gebruikte artikelen 
2 

 

§3. Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen: 

Totaalaantal standplaatsen: 370 

Diepte van de standplaatsen: 3 m 

Diepte van de standplaatsen: 3 m 

 

§4. Infrastructuur en diensten voor de handelaars:  

Website van de markt: www.marcheauxpuces.be 

 

§5. Toewijzing van de standplaatsen:  

Standplaatsen met abonnement: 336 

Losse standplaatsen: 34 

Maximumaantal standplaatsen voor dezelfde abonnee/gelegenheidshandelaar: 2 

 

§6. Retributie aan de Stad:  

Forfaitaire prijs per standplaats van 3m²: € 100/maand (abonnement) - € 12/dag (losse plaatsen) 

 

HOOFDSTUK 2:  VERLOOP VAN DE MARKT 

§1. Abonnees dienen ten laatste om 8 u. op de markt te zijn. 

§2. De gelegenheidshandelaars worden om 8 u. aangeduid via loting. Handelaars die zich daarvóór niet 

hebben aangemeld bij de marktmeester, komen niet in aanmerking voor de loting en kunnen dit niet 

eisen. 

§3. Zolang de markt open is, is het verboden om er voertuigen te parkeren. Voertuigen dienen dus voor 9 

u. verplaatst te worden en zijn pas na 14 u. (in de week) of 15 u. (weekends en feestdagen) weer 

toegelaten. 

 

HOOFDSTUK 3:  PLAN VAN DE MARKT EN VAN DE STANDPLAATSEN PER SPECIALITEIT 

 

 Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats. 
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Bijlage XVI - Organisatie van de markt Bruegel’Art op Kapelleplein  
 

 

Verwijderd door het Raad van 26/06/2017 
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Bijlage XVII - Organisatie van de creatieve vrijetijdsbesteding markt op 

Zwaardstraat 
 

 

Verwijderd door het Raad van 26/06/2017 
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Bijlage XVIII - Organisatie van de Alhambra markt 
 

Verwijderd door het Raad van … 
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Bijlage XIX - Organisatie van de Sint-Lambrechtsplein markt 
 

 

Verwijderd door het Raad van … 



Annexe XX
Organisatie van de “DeWandwijk” markt

HOOFDSTUK 1:       BESCHRIJVING VAN DE MARKT  

1 Plaats en openingstijden van de markt:
Plaats: in de Wand wijk in Laeken - Wannecouterlaan
Dag en openingstijden: vrijdag van 14u. tot 19u. in de winter (vanaf 1ste november tot 31 maart) 

                   en van 14u. tot 20u. un de zomer (vanaf 1ste april tot 31 oktober). 
Gesloten: De markt gaat niet door op feestdagen.

2 Te koop aangeboden producten en activiteiten:
Voedingsmiddelen

Algemene categorie Producten

Aantal gespecialiseerde 
standplaatsen voor het 
product

Voedingsmiddelen Streekproducten 1

Voedingsmiddelen Fruit en/of groenten 2

Voedingsmiddelen
Hoeveproducten (waaronder 
zuivelproducten) 

1

Voedingsmiddelen Brood en gebak 1

Voedingsmiddelen Voeding - diversen 1

Voedingsmiddelen
Olijven, kruiden, specerijen, 
gedroogd fruit/delicatessen

1

3 Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen:
Totaal aantal standplaatsen: 14
Diepte van de standplaatsen: maximaal 3 m

4 Infrastructuur en diensten voor de handelaars: 
Elektrische aansluitingen beschikbaar

5 Toewijzing van de standplaatsen: 
Standplaatsen met abonnement: 4
Losse standplaatsen: 10
Maximumaantal standplaatsen voor dezelfde abonnee: 1

6 Retributie aan de stad: 
Prijs per meter van commerciële voorgevel: € 3/dag (abonnement) - € 4/dag (losse plaatsen)
Forfaitair bedrag voor infrastructuren: € 3/dag (abonnement en losse plaatsen)

HOOFDSTUK 2:              VERLOOP VAN DE MARKT  

1 Abonnees dienen ten laatste om 13.30u. op de markt te zijn.  De losse standplaatsen worden om
13.30u.  verdeeld  via  loting.  Standplaatsen  van  abonnees  die  op  dat  moment  niet  aanwezig  zijn,
worden als vacant beschouwd en toegewezen aan een gelegenheidshandelaar.



2 De gelegenheidshandelaars worden om 13.30u. aangeduid via loting. Handelaars die zich daarvóór
niet hebben aangemeld bij de marktmeester, komen niet in aanmerking voor de loting en kunnen dit
niet eisen.

3 Zolang de markt open is, is het verboden om er voertuigen te parkeren. Voertuigen dienen dus voor
14u. verplaatst te worden en zijn pas na 19u. in de winter (vanaf 1ste november tot 31 maart) en pas
20u. in de zomer (vanaf 1ste april tot 31 oktober) weer toegelaten.

4 De markt moet ten laatste om 20u in de winter (vanaf 1ste november tot 31 maart) en om 21u. in de
zomer (vanaf 1ste april tot 31 oktober) vrijgemaakt zijn.

HOOFDSTUK 3:              PLAN VAN DE MARKT EN VAN DE STANDPLAATSEN PER SPECIALITEIT  

Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats
Standplaats Product Breedte

2 Streekproducten 11m
3 Fruit en/of groenten 7m
8 Hoeveproducten (waaronder 

zuivelproducten)
2m

9 Fruit en/of groenten 3m
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