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Officiële uitgave van Rijswijk.

Marktreglement gemeente Rijswijk 2012
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk;
gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet;
gelet op artikel 3 van de Marktverordening gemeente Rijswijk 2012, en
gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de
marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en);
B E S L U I T:
vast te stellen het Marktreglementgemeente Rijswijk 2012:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1.1 Begripsomschrijving
1.

In dit marktreglement wordt verstaan onder:
markt: de door het college ingestelde warenmarkt;
a.
standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen
b.
van de markthandel;
vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan
c.
een vergunninghouder;
dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan eenvergund.
ninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan welingenomen;
e.

standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelten
dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot deaankoop van
een artikel;

f.

standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te
standwerken;
vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor hetinnemen
van een standplaats;

g.
h.
i.
j.
k.

wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;
anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats, gerangschikt op
datum van toewijzing van een vaste standplaats;
marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college, voor het toezichthouden op de markt;
marktcommissie: de commissie die het college adviseert inzake marktaangelegenheden.

Artikel 1.2 Dag, tijd en plaats van de markt
1.
2.
3.

4.

De markt vindt plaats in Oud Rijswijk op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur rondom de Oude
Kerk in de Herenstraat, in de Kerkstraat, de Kerklaan, de Schoolstraat en de Tollensstraat.
Op donderdag van 08.00 uur tot 16.00 uur vindt de markt plaats op het Bogaardplein bij winkelcentrum In de Bogaard.
Het college kan op grond van dringende redenen, in afwijking van het eerste lid, bepalen
dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden:
op een andere dag;
a.
op een andere tijd;
b.
op een andere plaats.
c.
Het college is bevoegd te bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden op een andere dag indien
de in het eerste lid bedoelde dag samenvalt met een van de in artikel 2, eerste lid, onder b, van
de Winkeltijdenwet genoemde feestdagen.

Artikel 1.3 Inrichting van de markt
1.

1

Op het inrichtingsplan is per markt aangegeven waar de vaste standplaatsen zijn, waar de
standwerkersplaatsen zijn en waar de bakplaatsen zijn. De inrichtingsplannnen zijn als bijlagen
A toegevoegd aan dit reglement.
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2.
3.

De bakplaatsen dienen te voldoen aan de (brand)veiligheidseisen.
De branchering, alsmede het maximum aantal vergunninghouders per branche, is vastgesteld
per markt. De brancheringen zijn als bijlagen B toegevoegd aan dit reglement.

Artikel 1.4 Marktcommissie
1.
2.

De marktcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de markten, de winkeliersverenigingen
en de gemeente.
Deze commissie vergadert 4 keer per jaar en adviseert het college inzake marktaangelegenheden.

Hoofdstuk 2. Bepalingen over vergunningen
Artikel 2.1 Inhoud vaste standplaatsvergunning
1.

Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:
de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de
a.
vergunninghouder;
een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het
b.
nummer en de afmetingen daarvan;
de kraam of verkoopwagen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats
c.
gebruikt;
het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de
d.
vergunninghouder behoort;
de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn
e.
anciënniteitsdatum;
dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en
f.
dat hij zijn standplaats schoon oplevert;
de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;
g.
welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.
h.

2.

Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 2.2 Inschrijving op de anciënniteitlijst
Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde
lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen
voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort
artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

Artikel 2.3 Inschrijving op de wachtlijst
1.

2.

3.
4.

Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien hij voldoet aan de in
artikel 5 van de Marktverordening Rijswijk gestelde vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats
kan worden toegewezen.
Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:
de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de
a.
aanvrager;
de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;
b.
de soort artikelen die de aanvrager wil verhandelen of de branche waartoe hij behoort;
c.
de kraam of verkoopwagen die de aanvrager wil gebruiken.
d.
Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving.
De inschrijving op de wachtlijst blijft gehandhaafd, indien deze door de ingeschrevene jaarlijks
voor 1 januari schriftelijk wordt verlengd en de leges zijn voldaan.

Artikel 2.4 Doorhalen van inschrijving op wachtlijst
De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:
indien de ingeschrevene zijn inschrijving niet jaarlijks voor 1 januari heeft verlengd;
a.
op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;
b.
bij overlijden van de ingeschrevene;
c.
wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is verleend, en hij
d.
deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;
indien niet meer aan de vereisten van artikel 5 Marktverordening Rijswijk wordt voldaan.
e.
bij het verstrekken van onjuiste gegevens;
f.
bij het niet aanvaarden van een vergunning kan men zich opnieuw inschrijven en wordt men
g.
onderaan de lijst geplaatst. De anciënniteitsdatum wordt aangepast.
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Artikel 2.5 Volgorde toewijzing vaste standplaatsen Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats
achtereenvolgens toegewezen aan:
a.

b.

de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen
heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst;
degene die zich op de wachtlijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op deze lijst.

Artikel 2.6 Overschrijving vaste standplaatsvergunning
1.

2.

3.
4.

In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval
van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de
echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam
samenwoonde.
Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind
of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor de vaste standplaats krijgen
indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft
gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.
Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de
vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.
Bij het verkrijgen van een vergunning door overschrijving start de opbouw van anciënniteit. De
anciënniteit van de oude vergunninghouder vervalt.

Artikel 2.7 Toewijzing dagplaats voor 09.00 uur
1.
2.

Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door de marktmeester,
namens het college, op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.
De dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de wachtlijst van de gegadigden
die zich daarvoor op de dag zelf aanmelden bij de marktmeester, met een
kopie van een legitimatie-bewijs, met een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
en met een HBD-pasje.

Artikel 2.8 Toewijzing standwerkersplaats
1.
2.
3.

De marktmeester wijst een standwerkersplaats toe door middel van loting.
Het is een ingeschrevene op de wachtlijst niet toegestaan deel te nemen aan de loting voor een
standwerkersplaats zolang deze inschrijving niet definitief is vervallen.
Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder
vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet
op eigen naam deelnemen aan de loting.

Hoofdstuk 3. Bepalingen over het gebruik van de standplaats
Artikel 3.1 Persoonlijk innemen standplaats; bijstand
1.

2.

De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de
standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. Officiële vervangers staan vermeld
op de vergunning met daarbij aangegeven de werkrelatie.
De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 3.2 Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden
1.

De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan demarktmeester.
Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt. Vergunninghouders
mogen één keer per vier weken afwezig zijn.

Artikel 3.3 Ontheffing en vervanging
1.

2.

3

In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit
artikel 3.2.
Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem toestemming verlenen zich op zijn
standplaats te laten vervangen door een met naam genoemd persoon. Toestemming kan alleen
worden verleend aan een familielid in de eerste graad (kind of echtgeno(o)t(e)) of iemand in
loondienst. Een verklaring van de belastingdienst is dan vereist.
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Artikel 3.4 Legitimatie en identiteit vergunninghouder
1.
2.

Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag
van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.
De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 3.5 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen
1.

2.
3.

Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 08.30 uur heeft ingenomen,
wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester
de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.
De vergunninghouder zorgt na afloop van de markt zelf voor zijn afvalverwerking en laat zijn
standplaats schoon en opgeruimd achter.
In het kader van de veiligheid moet de doorgang langs de kramen voor hulpverlenende instanties
2.50 meter zijn.

Hoofdstuk 4. Overgangs- en Slotbepalingen
Artikel 4.1 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2012.

Artikel 4.2 Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente Rijswijk 2012.
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 28 februari 2012 ,

Het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk.

de secretaris
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Bijlage A1 Inrichtingsplan voor de zaterdagmarkt, behorend bij Marktreglement Rijswijk

5

Cvdr 2017 nr. CVDR237825_1

3 oktober 2017

6

Cvdr 2017 nr. CVDR237825_1

3 oktober 2017

Bijlage A2 Inrichtingsplan voor de donderdagmarkt, behorend bij Marktreglement Rijswijk

Deze branchering geeft de gewenste branchering weer bij volledige bezetting van de markt.
Branche

maximum aantal vergunningen per branche

Aardappelen (ook gesneden en bewerkt, niet voor directe consumptie) 1
Beenbekleding

1

Buitenlandse snacks

1

Bijous/sieraden

1

Chocolade, drop en suikerwerken

2

Cosmetica, schoonmaak- en drogisterij-artikelen
Dierenbenodigdheden

1
1

Diversen

2

Gereedschappen en fietsonderdelen
Groenten en fruit

1
3

Hobby-artikelen en wenskaarten
Hollandse snacks

1
1

Huishoudtextiel

1

Kamer- en perkplanten

1

Kinderkleding ( incl babykleding t/m maat 176 )

1

Kleding (dames)

2

Kleding (heren)

1

Kleinvaktextiel, fournituren en wol

1

Koek, brood en banket ( excl stroopwafels)

2

Lederwaren

1

Noten en zuidvruchten

2

Olijven en tapenades

1

Ondergoed en nachtkleding
Poelier

7
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Reformartikelen

1

Schoenen en pantoffels

1

Snijbloemen

3

Speelgoed

1

Stoffen (per meter of coupon)

1

Stofzuigeraccessoires

1

Stroopwafels

1

Telefoonaccessoires

1

Vis

1

Vlees en vleeswaren

1

Zuivel

3

Totaal

-------46

Bijlage B2, Branchering voor de donderdagmarkt, behorend bij Marktreglement Rijswijk 2012, zoals
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2012
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Deze branchering geeft de gewenste branchering weer bij volledige bezetting van de markt.
Branche

maximum aantal vergunningen per branche

Aardappelen

1

Baby- en kinderkleding (t/m maat 176)

1

Beenbekleding ( kousen-sokken )

1

Bijouterieën, sieraden en haarmode

1

Bloemen en planten

1

Boter, kaas en eieren

2

Brood, koek en banket

1

Chocolade, drop en suikerwerken

1

Dierenbenodigdheden

1

Diversen

3

Drogisterij-artikelen

1

Groenten en fruit

2

Hobby-artikelen, wenskaarten en speelgoed
Kamerplanten

1
1

Kleding ( exclusief baby- en kinderkleding )

2

Lederwaren

1

Lingerie

1

Noten en zuidvruchten

1

Poelier

1

Reformartikelen

1

Schoenen en pantoffels

1

Stofzuigeraccessoires

1

Stroopwafels

1

Vis

1
--------

Totaal
Bijlagen bij “marktreglement
Bijlagen bij Marktreglement Rijswijk, zoals vastgesteld door het college van B&W op 28 februari 2012
Bijlage A1, Inrichtingsplan voor de zaterdagmarkt, behorend bij Marktreglement Rijswijk
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Bijlage A2, Inrichtingsplan voor de donderdagmarkt, behorend bij Marktreglement Rijswijk

Bijlage B1, Branchering voor de zaterdagmarkt, behorend bij Marktreglement Rijswijk 2012, zoals
vastgesteld door het college van b7W op 28 februari 2012

Deze branchering geeft de gewenste branchering weer bij volledige bezetting van de markt.
Branche

maximum aantal vergunningen per branche

Aardappelen (ook gesneden en bewerkt, niet voor directe consumptie) 1
Beenbekleding

1

Buitenlandse snacks

1

Bijous/sieraden

1

Chocolade, drop en suikerwerken

2

Cosmetica, schoonmaak- en drogisterij-artikelen
Dierenbenodigdheden

1
1

Diversen

2

Gereedschappen en fietsonderdelen
Groenten en fruit

1
3

Hobby-artikelen en wenskaarten
Hollandse snacks

1
1

Huishoudtextiel

1

Kamer- en perkplanten

1

Kinderkleding ( incl babykleding t/m maat 176 )
Kleding (dames)

2

Kleding (heren)

1

Kleinvaktextiel, fournituren en wol

1

Koek, brood en banket ( excl stroopwafels)

2

Lederwaren

1

Noten en zuidvruchten

10
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Olijven en tapenades

1

Ondergoed en nachtkleding
Poelier

1
1

Reformartikelen

1

Schoenen en pantoffels

1

Snijbloemen

3

Speelgoed

1

Stoffen (per meter of coupon)

11

1

Stofzuigeraccessoires

1

Stroopwafels

1

Telefoonaccessoires

1

Vis

1

Vlees en vleeswaren

1

Zuivel

3

Totaal

-------46
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Bijlage B2, Branchering voor de donderdagmarkt, behorend bij Marktreglement Rijswijk 2012, zoals
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2012
Deze branchering geeft de gewenste branchering weer bij volledige bezetting van de markt.
Branche

maximum aantal vergunningen per branche

Aardappelen

1

Baby- en kinderkleding (t/m maat 176)

1

Beenbekleding ( kousen-sokken )

1

Bijouterieën, sieraden en haarmode

1

Bloemen en planten

1

Boter, kaas en eieren

2

Brood, koek en banket

1

Chocolade, drop en suikerwerken

1

Dierenbenodigdheden

1

Diversen

3

Drogisterij-artikelen

1

Groenten en fruit

2

Hobby-artikelen, wenskaarten en speelgoed
Kamerplanten

1
1

Kleding ( exclusief baby- en kinderkleding )

2

Lederwaren

1

Lingerie

1

Noten en zuidvruchten

1

Poelier

1

Reformartikelen

1

Schoenen en pantoffels

1

Stofzuigeraccessoires

1

Stroopwafels

1

Vis

1
--------

Totaal
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Bijlage B1 Branchering voor de zaterdagmarkt, behorend bij Marktreglement Rijswijk 2012,
zoals vastgesteld door het college van b7W op 28 februari 2012
Deze branchering geeft de gewenste branchering weer bij volledige bezetting van de markt.

13

Branche

maximum aantal
vergunningen per
branche

Aardappelen (ook gesneden en bewerkt, niet voor directe consumptie)

1

Beenbekleding

1

Buitenlandse snacks

1

Bijous/sieraden

1

Chocolade, drop en suikerwerken

2

Cosmetica, schoonmaak- en drogisterij-artikelen

1

Dierenbenodigdheden

1

Diversen

2

Gereedschappen en fietsonderdelen

1

Groenten en fruit

3

Hobbyartikelen en wenskaarten

1

Hollandse snacks

1

Huishoudtextiel

1

Kamer- en perkplanten

1

Kinderkleding ( incl babykleding t/m maat 176 )

1

Kleding (dames)

2

Kleding (heren)

1

Kleinvaktextiel, fournituren en wol

1

Koek, brood en banket ( excl stroopwafels)

2

Lederwaren

1

Noten en zuidvruchten

2

Olijven en tapenades

1

Ondergoed en nachtkleding

1

Poelier

1

Reformartikelen

1

Schoenen en pantoffels

1

Snijbloemen

3

Speelgoed

1

Stoffen (per meter of coupon)

1

Stofzuigeraccessoires

1

Stroopwafels

1

Telefoonaccessoires

1

Vis

1

Vlees en vleeswaren

1

Zuivel

3

Totaal
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Bijlage B2 Branchering voor de donderdagmarkt, behorend bij Marktreglement Rijswijk 2012,
zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2012
Deze branchering geeft de gewenste branchering weer bij volledige bezetting van de markt.

Branche

maximum aantal vergunningen per branche

Aardappelen

1

Baby- en kinderkleding (t/m maat 176)

1

Beenbekleding ( kousen-sokken )

1

Bijouterieën, sieraden en haarmode

1

Bloemen en planten

1

Boter, kaas en eieren

2

Brood, koek en banket

1

Chocolade, drop en suikerwerken

1

Dierenbenodigdheden

1

Diversen

3

Drogisterij artikelen

1

Groenten en fruit

2

Hobbyartikelen, wenskaarten en speelgoed

1

Kamerplanten

1

Kleding ( exclusief baby- en kinderkleding )

2

Lederwaren

1

Lingerie

1

Noten en zuidvruchten

1

Poelier

1

Reformartikelen

1

Schoenen en pantoffels

1

Stofzuigeraccessoires

1

Stroopwafels

1

Vis

1

Totaal
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