Hoofdstuk VI
-

Manifestaties waarbij particulieren hun goederen kunnen verkopen

De basistekst goedgekeurd in de gemeenteraad op datum van 30 juni 2008; bekendgemaakt op datum van 1
juli 2008;
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van6 september 2010 , bekendgemaakt op datum van 13
september 2010;
Voorafgaand advies van de bevoegde minister gevraagd op datum van18 juni 2008 en van 18 augustus
2010.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 27 juni 2011, bekendgemaakt op datum van 28 juni 2011.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 25 juni 2012, bekendgemaakt op datum van 27 juni 2012.
Voorafgaand advies van de bevoegde minister gevraagd op datum van 27 maart 2012.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 30 december 2013, bekendgemaakt op datum van 9 januari
2014.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 30 juni 2014, bekendgemaakt op datum van 3 juli 2014.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 30 juni 2015, bekendgemaakt op datum van 16 juli 2015.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 27 juni 2016, bekendgemaakt op datum van 5 juli 2016.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 26 juni 2017, bekendgemaakt op datum van 6 juli 2017.

Deel 1

Algemene bepalingen

Artikel 1
Overeenkomstig artikel 6 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten (BS 29/09/2006), is het verboden om zonder voorafgaande toestemming van de
burgemeester of zijn afgevaardigde een manifestatie in te richten waarbij particulieren hun goederen kunnen
verkopen, zelfs wanneer deze manifestatie op privéterrein plaatsvindt.48
Deel 2

Specifieke bepalingen

Artikel 2
De gemeente richt op haar grondgebied volgende manifestatie in waarbij particulieren hun goederen kunnen
verkopen:
De antiek-, kunst-, en curiosamarkt
Omgeving kasteel en hal Cultuurhuis “de Warande”.
De tweedehands boekenmarkt op de Jacobsmarkt.
Artikel 3
De antiek-, kunst-, en curiosamarkt in en rond het Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout
wordt gehouden elke zondagvoormiddag (behalve op verkiezingsdagen en uitzonderingen bepaald door het
college van burgemeester en schepenen) van 07.00 uur tot 12.30 uur.
De marktzone in de omgeving van het kasteel werd afgebakend met bruine verkeersborden met wit opschrift
‘einde marktzone’ en de plaatsen gemarkeerd met nagels met een tussenafstand van 3 meter.
Er zijn geen standplaatsen voor de toegangsweg naar de Warande noch op de zone (ca. 6 meter) voor het
standbeeld van Jozef Simons. Er mogen geen standplaatsen worden ingenomen op de plaats van de bushalte in
de Warandestraat, noch op de zwarte mat.
Er mogen nooit standplaatsen ingenomen worden in de afgebakende zones voorzien voor aanplantingen en
rustbanken. Afwijkingen in verband met plaats en duur kunnen, op verzoek van de Raad van Bestuur van de
Hiermee wordt bedoeld de verkoop door particulieren op rommelmarkten, antiek- en/of curiosamarkten, of
themamanifestaties die aan een plaatselijke traditie beantwoorden en die toegankelijk zijn voor particuliere verkopers. De
wet van 4 juli 2005 laat toe dat de particulier zijn goederen verkoopt voor zover deze verkoop niet het kader van en normaal
beheer van een privépatrimonium overstijgt. De particulier moet hiervoor geen leurkaart hebben. Dergelijke vorm van
ambulante handel is niet onderworpen aan de regels van de ambulante handel.
Een vereniging die een “garageverkoop” organiseert, moet de toestemming hebben van de burgemeester om dergelijke
manifestatie te kunnen inrichten.
Geen gemeentelijke administratieve sanctie bij een inbreuk op artikel 1, wel de sancties voorzien in de wet (want inbreuk op
art 6 van het koninklijk besluit).
48
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Warande door de burgermeester toegestaan worden in functie van stedelijke organisaties en/of organisaties in
samenwerking met de stad.
Deel 3 Specifieke bepalingen m.b.t. de antiek-, kunst- en curiosamarkt in en rond Cultuurhuis de
Warande
Artikel 4
Toegestane verkoopwaar
Mogen te koop worden aangeboden:
- kunstvoorwerpen: o.a. schilderijen, beeldhouwwerk, grafiek, kunstfoto’s, kunstambachtelijke voorwerpen
(deze opsomming is niet beperkend);
- antieke en oude voorwerpen; te weten de voorwerpen die omwille van hun ouderdom en aard niet meer in de
normale handel zijn opgenomen;
- curiosa: voorwerpen die – gezien hun eigenaardig karakter – niet in de normale handel, behoudens in de
antiekhandel, zijn opgenomen;
- tweedehandshandtassen;
- pompoenen, noten, kastanjes, sierfruit (enkel bedoeld als decoratie; niet als voeding);
- tweedehands video’s, cd’s, dvd’s (niet gekopieerd);
- tweedehands spelconsoles en toebehoren, tweedehands videospelletjes (niet gekopieerd)
- tweedehands elektronische apparaten (behoudens de uitzonderingen genoemd in artikel 5);
Artikel 5
Verboden koopwaar
Mogen niet te koop worden aangeboden:
- voorwerpen die nieuw zijn en courant in de handel worden aangeboden met uitzondering de voorwerpen
aangehaald in artikel 4;
- voorwerpen die niet courant in de handel worden aangeboden, maar noch als antiek of oud, noch als kunst,
noch als curiosavoorwerp kunnen worden aanzien;
- allerhande dranken;
- voedingswaren;
- dieren;
- farmaceutische producten (o.a. geneeskrachtige planten, enkelvoudig of vermengd);
- medische of orthopedische apparaten,
- vuurwapens (ook onklaar gemaakte), onderdelen en ammunitie;
- bloemen, planten, zaden en al wat behoort tot het plantenrijk en kan geplant worden voor het voortbrengen
van planten;
- tabakswaren;
- bont (nertsen, pelsen en aanverwanten);
- opgezette dieren;
- ivoor;
- fietsen, kinderfietsen, bromfietsen, motorfietsen of onderdelen ervan, auto-onderdelen (diefstalgevoelige
elementen);
- elektronische dragers en aanverwanten met porno;
- gsm’s en autoradio’s (diefstalgevoelig);
Artikel 6
Antiekmarkt in de hal van het Cultuurhuis ‘de Warande’
De deelnemers mogen hun stand slechts opstellen van 07.00 uur tot 07.30 uur. Het portaal moet steeds open
blijven. De ruimte voor de ingang is geen parking. De auto’s van de deelnemers mogen er slechts komen om te
laden of te lossen. Lossen is toegestaan tot maximaal 07.30 uur, terug inladen is slechts toegestaan vanaf 12.00
uur. De markt eindigt op 12.00 uur. Om 12.30 uur dient de hal vrij te zijn.
Artikel 7
Antiekmarkt op de buitenzone rond het Cultuurhuis ‘de Warande’
De deelnemers mogen de marktzone buiten de Warande slechts betreden van 07.00 uur. Er mag slechts tot
07.30 uur koopwaar worden gelost door gewoontestandhouders en tot 08.00 uur door losse standhouders.
Na deze uren moeten de wagens van de standhouders reglementair worden geparkeerd buiten de marktzone.
Wagens mogen ten vroegste om 12.00 uur de marktzone oprijden om terug te laden.
Om 13.00 uur dient de marktzone vrij te zijn.
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Artikel 8
In het gebouw wordt door de marktleid(st)ers wekelijks een andere plaats toegekend aan iedere deelnemer (er
zijn geen gewoontestandplaatsen). Prioriteiten worden verleend in volgorde van aanvraag. Wie een standplaats
wenst, dient deze te reserveren bij de dienst markten (0477-60.85.47) voor 13.00 uur zaterdag. Iedere
deelnemer heeft maximaal recht op twee tafels.
Artikel 9
Op de marktzone buiten het gebouw moeten de standen aaneensluitend ingenomen worden.
9.1
9.2
9.3

Gewoontestandplaatsen:
Broedersstraat (west);
Kasteelplein (zuid);
Losse standplaatsen
Kasteeldreef (noord);
Kasteelplein (noord);
Warandeplein, Plein bovenop de ondergrondse parking op de zones die worden aangeduid door de
marktleiding;
Aanvraag gewoontestandhouders

Om in aanmerking te komen voor een gewoontestandplaats dient een schriftelijke aanvraag (met vermelding van
naam, adres en telefoonnummer en toevoeging van 2 pasfoto’s) te worden ingediend bij de dienst Markten,
Campus Blairon 200 te 2300 Turnhout.
De aanvraag wordt met een volgnummer opgenomen in een registerboek, op basis waarvan de dienst Markten
een gewoontestandplaats zal toekennen. Elke standhouder met een gewoontestandplaats krijgt een badge, die
hij/zij ten allen tijde bij zich dient te hebben ter controle.
Aan de hand van een lijst met de gewoontestandhouders worden de plaatsen wekelijks gecontroleerd op naam,
nummer en pasfoto. Standhouders met een gewoontestandplaats dienen hun koopwaar te lossen tussen 07.00
uur en 07.30 uur.
Bij afwezigheid van de betreffende gewoontestandhouder wordt vanaf 07.30 uur de plaats ingenomen door een
losse standhouder.
Deze mogen op hun beurt tot respectievelijk 08.00 uur hun koopwaar lossen.
Na het lossen moeten alle wagens van de marktzone verwijderd worden en reglementair worden geparkeerd. Het
is verboden om met de auto op het plein boven op de ondergrondse parking te komen.
Onderlinge ruiling van gewoontestandplaatsen is niet toegestaan. Indien een gewoontestandhouder niet
aanwezig kan zijn op de antiekmarkt, dient deze dit te melden aan de marktleid(st)ers. Indien een standhouder
met een gewoontestandplaats drie keer na elkaar onwettig afwezig is, wordt de betreffende standplaats
toegewezen aan de volgende kandidaat gewoontestandhouder in het registerboek. Gewoontestandhouders die
drie maanden na elkaar hun standplaats niet benutten, worden hun gewoontestandplaats ingetrokken. De
geschrapte gewoontestandhouder kan steeds een plaats innemen bij de losse standhouders en desgewenst een
nieuwe schriftelijke aanvraag indienen voor een gewoontestandplaats.
Iedere afwezigheid dient op voorhand schriftelijk te worden gemeld aan de marktleid(st)ers persoonlijk, d.m.v.
brief tegen ontvangstbewijs, fax of mail.
De marktleid(st)er blijft wekelijks bij elke gewoontestandhouder (evenals bij de losse standhouders) de
retributiekosten ontvangen.
Artikel 10
Iedere deelnemer zorgt zelf voor de volledige opruiming van zijn stand. Er mogen geen materialen of afval
worden achtergelaten op de marktzone.
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Artikel 11
Wanneer een standhouder die in het gebouw een standplaats reserveerde niet aanwezig is, zal deze persoon de
volgende 4 weken geen tafel kunnen reserveren.
Deel 4

Specifieke bepalingen m.b.t. de tweedehands boekenmarkt op de Jacobsmarkt

Artikel 12
-De tweedehands boekenmarkt wordt georganiseerd op de Jacobsmarkt tijdens de Opening Toeristisch seizoen
van 08u00 tot 12u30.
- Er mogen geen standplaatsen ingenomen worden voor toegangen van woningen of appartementen. Verder
dient er 1.5m vrij te blijven tussen de standplaats en de gevel van de gebouwen.
- Er mogen geen standplaatsen ingenomen worden in de groencirkel op de Jacobsmarkt, eveneens niet op de
zone waar terrasvergunningen voor werden afgeleverd door de stad Turnhout.
Artikel 13
Mogen te koop worden aangeboden:
- Tweedehands boeken
- Tweedehands partituren
- Tweedehands tijdschriften, stripverhalen en prentkaarten
- Tweedehands vinylplaten
- Verzamelobjecten op papieren dragers (postzegels, sigarenbandjes, bierviltjes, doodsprentjes,
landkaarten)
Andere goederen mogen niet te koop worden aangeboden.
Artikel 14
De tweedehands boekenmarkt op de Jacobsmarkt gaat door op het terrein zoals aangeduid op bijgevoegd plan.
Artikel 15
De standplaatsen dienen aaneengesloten te worden ingenomen volgens beschikbaarheid. De marktmeester
duidt de standplaatsen aan.
Artikel 16
Iedere deelnemer zorgt zelf voor de volledige opruiming van zijn stand. Er mogen geen materialen of afval
worden achtergelaten op de marktzone.

Uniform gemeentelijke politieverordening – 2017 (UGP versie 14)

59

Uniform gemeentelijke politieverordening – 2017 (UGP versie 14)

60

Deel 5 Specifieke bepalingen m.b.t. de antiek-, kunst-, en curiosamarkt in en rond het Cultuurhuis de
Warande en de tweedehands boekenmarkt op de Jacobsmarkt.
Artikel 17
17.1

-

Handelaars:
de marktruime bestemd voor handelaars-antiquairs en handelaars-ambachten, is beperkt tot 1/3 van de
beschikbare marktruimte;
deze handelaars moeten vooraf hun aanvraag tot deelname indienen;
indien de aanvraag tot deelname groter is dan de beschikbare ruimte, zal er een beurtrol worden
opgesteld;
er mag noch rond de antiekmarkt, noch op de ingenomen ruimte reclame gevoerd worden voor
goederen die zouden verkocht worden in de zetel van firma of de woonplaats;
de handelaars moeten er zich toe verinden de antiekmarkt niet te gebruiken in hun (eventuele)
publiciteit;
alleen die producten die tentoongesteld worden, mogen te koop worden aangeboden;
handelaars moeten in hun stand melding maken van naam, adres, ondernemingsnummer en dienen ten
allen tijde te schikken naar de wet op de handelspraktijken. Het naleven hiervan kan ten allen tijde door
de bevoegde diensten gecontroleerd worden;
zij moeten streven naar een variëteit in de aangeboden voorwerpen.

-

Niet-handelaars:
op de ingenomen ruimte mag geen reclame gevoerd worden die zou verwijzen naar het eigen adres;
zij moeten zich ertoe verbinden de antiekmarkt niet te gebruiken in hun (eventuele) reclame;
alleen die producten die tentoongesteld worden, mogen te koop worden aangeboden;
zij moeten streven naar een variëteit in de aangeboden voorwerpen.

-

17.2

Artikel 18
De marktleid(st)er waakt over het goede verloop van de markt en int de standgelden. Zo nodig wordt bijstand
van de politie ingeroepen.
Artikel 19
Het niet naleven van één der artikelen van dit reglement kan aanleiding geven tot volledige of tijdelijke uitsluiting
van deelname. Deze uitsluiting wordt door de marktleidster of zijn afgevaardigde tijdelijk uitgesproken en kan
definitief bekrachtigd worden door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 20
Onvoorziene gevallen worden door het college van burgemeester en schepenen van Turnhout beslecht.
Artikel 21
21.1 Jeugdbewegingen en verenigingen met een menslievend doel hebben de mogelijkheid om een
verkoopsstand te plaatsen op de zondagse antiek- en curiosamarkt aan de Warande.
Handelaars of privépersonen zijn uitgesloten van deze regeling.
De standplaats wordt toegekend na het indienen van een schriftelijke aanvraag bij de dienst markten,
Campus Blairon 200, 2300 Turnhout. De aanvraag dient minstens drie weken op voorhand te gebeuren.
21.2 Per zondag kan slechts één vereniging op de antiekmarkt een verkoopsstand plaatsen. Bij meerdere
aanvragen worden deze genoteerd in een registerboek en toegekend volgens datum van aanvraag.
21.3 Jeugdverenigingen of verenigingen met een menslievend doel kunnen maximaal twee keer per jaar een
standplaats aanvragen voor de zondagse antiek- en curiosamarkt.
21.4 De jeugdvereniging of vereniging met een menslievend doel dient zich in de verkoopsstand duidelijk
kenbaar te maken, d.m.v. een uithangbord met daarop naam en adres van de vereniging, alsook de naam
van de verantwoordelijke.
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21.5 De standplaats die door de marktleid(st)er wordt toegekend aan de jeugdverenigingen of verenigingen
met een menslievend doel bedraagt maximaal drie meter. Voor deze standplaats dient dezelfde retributie
te worden betaald als die welke geldt voor de andere standhouders.
21.6 Door de jeugdverenigingen of verenigingen met een menslievend doel mogen geen frisdranken of
alcoholische dranken worden verkocht.
Deel 6

Specifieke bepalingen m.b.t. de maandelijkse tweedehands textielmarkt op Nieuwe Kaai

Artikel 22
De tweedehands textielmarkt wordt georganiseerd op de Nieuwe Kaai maandelijks op zondagnamiddag (behalve
op verkiezingsdagen en uitzonderingen bepaald door het college van burgemeester en schepenen) van 14u00 tot
17u00. Mocht het plein van de Nieuwe Kaai niet beschikbaar zijn, kan de tweedehands textielmarkt op de Grote
Markt doorgaan.
Artikel 23
Mogen te koop worden aangeboden:
- tweedehands kleding;
- tweedehands textiel;
- tweedehands schoenen;
- tweedehands handtassen.
Mogen niet te koop worden aangeboden:
- bont (nertsen, pelsen en aanverwanten);
- lederwaren, ongeacht de grondstof waaruit ze vervaardigd zijn;
- stockverkoop.
Andere goederen mogen niet te koop worden aangeboden.
Artikel 24
De tweedehands textielmarkt op de Nieuwe Kaai gaat door op het terrein zoals aangeduid op bijgevoegd plan.
Artikel 25
Deelnemers mogen de marktzone slechts betreden van 13u00. Er mag slechts tot 13u30 koopwaar gelost
worden.
Na het lossen moeten alle wagens van de marktzone verwijderd worden en reglementair worden geparkeerd.
Wagens mogen ten vroegste om 16u30 de marktzone oprijden om terug te laden.
Om 17u30 dient de marktzone vrij te zijn.
Artikel 26
De standplaatsen dienen aaneengesloten te worden ingenomen volgens beschikbaarheid. De marktmeester
duidt de standplaatsen aan.
Artikel 27
Iedere deelnemer zorgt zelf voor de volledige opruiming van zijn stand. Er mogen geen materialen of afval
worden achtergelaten op de marktzone.
Artikel 28
Sancties
Inbreuken op de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21.6, 23, 25, 26 en 27 worden bestraft met een
gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder
minderjarig of meerderjarig is.
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