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Digitale loting losse standplaatsen 
Richtlijnen 

 
 

1. Definities 

Abonnement: een toelating van de stad aan een onderneming om een specifieke vaste 
standplaats in te nemen op een openbare markt en om er een hoofdcategorie producten of 
diensten te verkopen. 
 
Abonnementhouder: de onderneming aan wie één of meerdere vaste standplaatsen zijn 
toegekend. 
 
Kavel: een gedeelte van de openbare ruimte met een standaardafmeting van 3 meter diep 
en 3 meter breed. Elke kavel heeft een uniek kavelnummer. 
 
Kraam: het geheel van verkoopgelegenheid bestaande uit bijvoorbeeld een marktwagen, 
toonbank, verkooptafels en/of verkooptent. 
 
Markt: een manifestatie ingericht en voorafgaand toegelaten door de gemeente, om op 
vastgestelde plaatsen en tijdstippen, personen samen te brengen die er producten of 
diensten verkopen zoals bepaald in artikel 2,§1 van de wet op de ambulante handel (wet van 
25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten, BS 30/06/1993). 
 
Standplaats: één of meerdere naast elkaar liggende en aaneensluitende kavels die als één 
geheel aanschouwd moeten worden door toekenning via een abonnement, toelating 
organisatie of loting. 
 
Standplaats losse handelaar: twee naast elkaar liggende en aaneensluitende kavels die 
als één geheel aanschouwd moeten worden. 
 
Losse standplaats: een standplaats die door loting is toegekend. 
 

2. De standplaatsen 

Een standplaats voor een losse handelaar bestaat steeds uit twee kavels. De retributie zal 
ook steeds aangerekend worden voor 2 kavels. Er zullen op de marktdag zelf, op het terrein 
geen extra toewijzingen gebeuren voor losse handelaars, dit zal digitaal verlopen. 
 
Vrij liggende kavels kunnen op de marktdag zelf enkel worden ingenomen door 
abonnementhouders die een uitbreiding van hun standplaats willen innemen. Dit kan enkel 
na goedkeuring van de aanwezige marktleider. 
 

3. Kennisgeving aan de geïnteresseerden 

Op de stedelijke ondernemerswebsite wordt een luik voorzien voor losse handelaars. Dit luik 
omvat onder andere: 

 de link naar het registratieformulier voor digitale loting; 

 de markten waar losse handelaars op dat moment worden toegelaten via digitale 

loting. 
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4. De inschrijving 

Aan deelname aan de loting zijn volgende voorwaarden verbonden: 
1. per ondernemingsnummer wordt slechts 1 inschrijving voor de loting toegestaan; 

2. een onderneming met een abonnement op dezelfde openbare markt mag niet 

deelnemen aan de loting voor deze openbare markt; 

3. de onderneming moet haar machtiging ambulante activiteiten als werkgever 

uploaden, én de houder van deze machtiging moet persoonlijk op de markt aanwezig 

zijn en zich identificeren bij de marktleider door middel van zijn/haar identiteitskaart; 

4. de onderneming moet voor elke elektrische en gasinstallatie die ze gebruikt, op 

eerste verzoek geldige keuringsattesten kunnen voorleggen aan de marktleider; 

5. de onderneming heeft geen vervallen openstaande schulden bij de stad met 

betrekking tot de openbare markten, behalve ingeval van een lopend afbetalingsplan 

dat correct wordt nageleefd; 

6. de onderneming is in staat om de toegekende standplaats effectief in te nemen. 

7. De inschrijving voor de loting gebeurt door middel van een elektronische registratie 

op de ondernemerswebsite van de stad Antwerpen waarbij de handelaar voor alle 

markten van de komende maand aangeeft voor welke markt(en) hij/zij zich kandidaat 

stelt om kans te maken op een standplaats. Er kan ingeschreven worden tot en met 

de 15e dag van elke maand voor deelname op de markten van de maand die daarop 

volgt. 

 

5. De toewijzing van het recht om deel te nemen aan de 

marktdag 

Na afsluiten van de inschrijvingsdatum, zullen de inschrijvingen voor de loting worden 
opgedeeld in lijsten per markt en per maand. Aan elke inschrijver op elke lijst zal een 
identificatienummer worden toegekend. De Stad Antwerpen bepaalt discretionair het aantal 
toe te wijzen plaatsen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid of 
schadevergoeding. 
 
Opstartfase digitale loting: 

 Antwerpen – vrijdag – Sint-Jansplein; 

 Antwerpen – zaterdag – Oudevaartplaats en omgeving; 

 Antwerpen – zondag – Oudevaartplaats en omgeving. 

Voor deze markten wordt voor het toekennen van het aantal te bedelen standplaatsen, onder 
toezicht van een gerechtsdeurwaarder, een loting gehouden. Bij deze loting wordt gebruik 
gemaakt van de voormelde identificatienummers. De loting bepaalt de rangorde binnen elke 
voormelde lijst. 
 
Overeenkomstig het aantal door de Stad bepaalde toe te wijzen plaatsen zullen de 
beschikbare plaatsen worden ingevuld en toegewezen, volgens de rangorde zoals bepaald 
door de voormelde loting. Er wordt geen reservelijst opgesteld. 
De Stad Antwerpen/de organisatie van de markten is gerechtigd om discretionair, de 
toewijzing te annuleren, te beëindigen of op een ander tijdstip te laten plaatsvinden. Zij 
dienen geen reden op te geven. Er ontstaat voor hen geen aansprakelijkheid met betrekking 
tot eventueel ontstane directe of indirecte schade van de toegewezene(n) of derde(n). 
Eenmaal de toewijzing gebeurde, zal geen enkele klacht worden aanvaard, van welke aard 
ook. 
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Ten laatste elke 25e dag van de maand zal de stad Antwerpen het resultaat van de loting 
voor de daarop volgende maand communiceren op de stedelijke ondernemerswebsite. 
 

6. De toewijzing van de standplaats op de marktdag 

Op basis van de rangschikking op de toewijzingslijst worden de losse standplaatsen 
toegewezen en kan de overeenkomstige standplaats ingenomen worden op de toegekende 
marktdag(-en). De Stad Antwerpen/de organisatie van de markten handhaaft de orde 
gedurende de toewijzing naar de fysieke standplaats zonder dat hier verdere discussie over 
mogelijk is. 
Eenmaal de toewijzing gebeurde, zal geen enkele klacht worden aanvaard, van welke aard 
ook. 
 

7. Annulatie van de toewijzing 

Indien een marktdag en standplaats werd toegewezen, wordt de toegewezene geacht om op 
deze marktdag aanwezig te zijn. Indien de toegewezene meldt dat hij toch niet meer wenst 
deel te nemen aan de hem toegewezen marktdag, dient hij de Stad Antwerpen hierover te 
informeren per e-mail naar bedrijvenloket@antwerpen.be uiterlijk 24u na de melding van 
toewijzing. 
In dit geval, en alle andere gevallen waarin de toegewezen marktdag en standplaats niet 
meer door de toegewezene kan/mag worden ingevuld, beschikt de Stad Antwerpen over de 
mogelijkheid om een sanctie op te leggen, zie hoofdstuk 8. 
 

8. Sancties 

Indien de marktkramer zich: 

 niet houdt aan deze richtlijnen, het reglement voor de openbare markten van de Stad 

Antwerpen, van kracht zijnde besluiten van de Burgemeester of enige van toepassing 

zijnde (wettelijke) bepaling; 

 de toewijzing annuleert zonder motivatie en grondige reden; 

 zijn toegewezen standplaats niet inneemt op de marktdag zelf zonder grondige 

reden. 

dan kan de stad Antwerpen/de organisatie van deze markten beslissen dat hij niet in 
aanmerking komt om deel te nemen aan de eerstvolgende twee digitale lotingen. 
 
De Stad Antwerpen/de organisatie van de markten zijn hierbij niet aansprakelijk voor 
(in)directe of gevolgschade of enig andere schade van ongeacht welke aard gelijk in wiens 
hoofde. Indien de Stad Antwerpen/de organisatie van deze markten in het kader van deze 
beslissing een PV van vaststelling wenst, kan zij hiervoor beroep doen op een 
gerechtsdeurwaarder. 
 

9. Tijdens de markt 

De marktleider kan tijdens de markt, op basis van objectieve criteria, vaststellen dat 
bepaalde toegestane standplaatsen dienen te worden gewisseld/aangepast. Hij beslist dit 
desgevallend in eerste en laatste aanleg. Er ontstaat voor de Stad Antwerpen/de organisatie 
van de markten/ de marktleider hierdoor geen aansprakelijkheid of recht op 
schadeloosstellingen met betrekking tot eventueel hierdoor ontstane directe of indirecte 
schade van de toegewezene(n) of derde(n). Indien de marktleider in het kader van deze 
beslissing een pv van vaststelling wenst, kan hij hiervoor beroep doen op een 
gerechtsdeurwaarder. 
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Timing toewijzing 

 


