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Adviesvraag: Ontwerp van decreet tot wijziging van de artikelen 8, 10 en 18 van de wet van 25 juni 1993 betreffende 
de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de 
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten 

Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Ontvangst adviesvraag: 25 juli 2016 

Adviestermijn: Tot 5 september 2016 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 29 augustus 2016 

 

   

Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 
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De heer Philippe Muyters 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

B-1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Wim Knaepen SERV_20160829_ambulante_handel_BR_wk 29 augustus 2016 

wknaepen@serv.be   

Ontwerpdecreet tot wijziging van de artikelen 8, 10 en 18 van de wet van 25 juni 1993 
betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en 
ontwerp van Besluit tot wijziging van het KB van 24 september 2006 betreffende de 
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten 

Mijnheer de minister 

 

U heeft de SERV om advies gevraagd over boven vernoemd ontwerp van decreet en 

ontwerp van besluit betreffende de uitoefing en organisatie van ambulante en 

kermisactiviteiten respectievelijk de uitoefening en organisatie van ambumlante activiteiten. 

In het kader van de 6° staatshervorming zijn een aantal bevoegdheden overgedragen aan 

Het Vlaams Gewest, waaronder de bevoegdheden inzake ambulante handel en 

kermisactiviteiten, vastgelegd in de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de 

organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en het koninklijk besluit van 24 september 

2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten. De doelstelling 

van het ontwerp van decreet en besluit van de Vlaamse regering is de wetgeving op de 

ambulante activiteiten te actualiseren en af te stemmen op de gewijzigde en steeds 

evoluerende socio-economische realiteit en de noden van een modern beheer van 

handelsactiviteiten. Conform de uitgangspunten in uw beleidsbrief Werk, Economie, 

Wetenschap en Innovatie 2015-2016 - namelijk vraaggericht en marktgedreven 

ondersteunen, vereenvoudiging van instrumenten, werd geconcludeerd een aantal uniforme 

basisregels op niveau van het Vlaams Gewest te behouden. Hierdoor wordt de ambulante 

handelaar beschermd tegen te uiteenlopende reglementen in verschillende gemeenten. De 

ervaring en praktijk toont aan dat socio-economische noden voortdurend wijzigen en zich 

ontwikkelen. Geen markt of stad is dezelfde. Ambulante handel is een zeer plaatsgebonden 

aangelegenheid die maatwerk behoeft. De inzet voor de wijzigingen van de wet zijn 

administratieve vereenvoudiging en verhoogde autonomie aan de steden en gemeenten. De 

wijzigingen aan het koninklijk besluit liggen in het verlengde. 
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Gelet op de inhoudelijke draagwijdte en de beoogde doelstellingen van de legistieke 

wijzigingsinitiatieven heeft de SERV hierbij geen bemerkingen vanuit sociaaleconomische 

invalshoek. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


