Richtlijnen voor de organisatie
van ambulante handel
en kermisactiviteiten
Deze richtlijnen gelden voor de ambulante handel,
markten, braderieën, brocantes, rommelmarkten en
kermisactiviteiten inbegrepen.
Als ambulante activiteit wordt beschouwd elke verkoop,
tekoopaanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop
aan de consument van producten en bijkomstig van
diensten die op deze producten betrekking hebben, door een
handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving
in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een
dergelijke vestiging beschikt.
Als markt wordt beschouwd een manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente,
om op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, personen samen te brengen die er producten of diensten
verkopen.
Als kermis wordt beschouwd een manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente
om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van
kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen.
Deze richtlijnen doen geen afbreuk aan de bevoegdheden van de lokale autoriteiten om
overeenkomstig de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
en kermisactiviteiten de ambulante activiteiten te reglementeren.

Algemene richtlijnen voor de ambulante handel
• Zorg ervoor dat steeds een afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen de bezoekers van
de ambulante handelszaak onderling en met de handelaars.
• Werk een corona-circulatieplan uit met duidelijke afbakening van wachtrijpad en doorlooppad via
linten of nadars, en breng in de wachtrij een markering van 1,5 meter afstand aan.
• Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne door middelen te voorzien om handen te ontsmetten met
geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen. Installeer deze op een manier dat ze bereikbaar zijn
voor de verkoper en de klant.
• Breng de preventiemaatregelen die gelden voor de ambulante handelszaak duidelijk zichtbaar aan.
• Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
• De betaalterminal moet na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden, of stel handgels of
oorstaafjes ter beschikking aan de klanten.
• Zorg voor een winkelsysteem waarbij enkel de koper het product dat hij of zij wil kopen aanraakt.
Als dit niet mogelijk is, beperk dan zoveel mogelijk het aantal manipulaties van het product door
zowel verkoper als koper.
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Bijkomende richtlijnen voor de markten en kermissen
• Markten en kermissen moeten vooraf worden goedgekeurd door het
gemeentebestuur, dat alle onderstaande richtlijnen moet aanpassen
aan de plaatselijke situatie.
• De kermis mag niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.
• Breng de preventiemaatregelen die gelden voor de markt duidelijk zichtbaar aan bij alle toegangen
van het marktgebied.
• De regels van social distancing worden nageleefd. Klanten, marktkramers en hun personeel houden
steeds 1,5 meter afstand van elkaar.
• Er wordt een circulatieplan ontwikkeld met met eenrichtingsverkeer, met aparte in- en uitgangen
tot de markt of de kermis. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan gemotiveerd worden
afgeweken door het lokale bestuur, dat zorgt voor een alternatieve oplossing.
• Maak een duidelijke afscheiding van de gangpaden en de wachtrijen, met behulp van linten en
nadarhekken. Gebruik grondmarkeringen en/of signalisaties om de afstand van 1,5 meter te
garanderen.
• Er moeten middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking worden gesteld aan de
ingang van de markt of de kermis en aan elk kraam.
• Het maximaal aantal bezoekers dat wordt toegelaten tot het kraam of de kermisattractie bedraagt
1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan een kraam.
• Er wordt een organisatie of systeem ingevoerd om te controleren hoeveel bezoekers er op de
markt of de kermis aanwezig zijn.
• Zorg voor een filtersysteem aan de ingangen van de markt of de kermis, om het aantal bezoekers te
beperken.
• Stel markt- of kermiskramen of kermisattracties op voldoende afstand van elkaar op, en zorg voor
een voldoende breed doorlooppad.
• Marktkramers, kermiskramers en hun personeel moeten een
mondmasker of een ander alternatief in stof dragen.
• Het wordt sterk aanbevolen dat markt- of kermisbezoekers ook een
mondmasker of een ander alternatief in stof dragen op de markt.
• Reinig en ontsmet na elk contact met bezoekers de onderdelen
van kermisattracties die in contact komen met bezoekers.
• In verband met het consumeren van voeding en drank
ter plaatse op de markt zijn de aanbevelingen in de Gids
voor een veilige heropstart van de horeca van toepassing. Er
wordt geen voeding of drank aangeboden in de vorm van
proevertjes voor de klanten.
• Boodschappen duren niet langer dan gebruikelijk en
noodzakelijk is.
• De algemene richtlijnen voor de ambulante handel gelden
eveneens voor de individuele markt- of kermiskramer op
de markt.
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