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Artikel 1 - Voorwerp en beschrijving van de concessie 

Het gemeentebestuur van Koksijde geeft in concessie het recht tot het houden van 7 
avondmarkten in 2020, ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2020.   
 
De concessie heeft betrekking op het houden van volgende avondmarkten: 
 
- Oostduinkerke-bad (Zeedijk): één avondmarkt in augustus; (de vrijdag van de vierdaagse); 
 

- Groendijk: één avondmarkt in juli en één avondmarkt in augustus;  
 
- Koksijde-bad (Zeedijk): één avondmarkt in juli en één avondmarkt in augustus; 
 
- Sint-Idesbald (Zeedijk): één avondmarkt in juli en één avondmarkt in augustus; 
 

Deze concessie kan, na expliciete goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, 
eventueel uitgebreid worden met 2 avondmarkten.  
In geen geval zal de gemeente Koksijde verantwoording schuldig zijn indien deze 2 bijkomende 
avondmarkten niet worden toegestaan. 
 

De data en de plaatsen van de avondmarkten worden jaarlijks vastgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen na overleg met de gemeentelijke vereniging voor 

vreemdelingenverkeer. 
 
Artikel. 2 – Jaarlijkse concessievergoeding  
 

§ 1.  De minimum concessievergoeding is vastgesteld op 38.000 euro per jaar voor de zeven 

avondmarkten. 

§ 2.  Indien het college van burgemeester en schepenen een bijkomende avondmarkt toestaat, 

is per bijkomende avondmarkt een vergoeding verschuldigd van één zevende van de 

concessievergoeding geboden voor 7 avondmarkten. 

§ 3.  De concessievergoeding wordt geregeld via een jaarlijkse factuur uitgereikt door de 

gemeente Koksijde voor aanvang van het seizoen, te betalen binnen de 15 kalenderdagen. 

§ 4.  De gemeente Koksijde behoudt zich het recht voor om de concessie in te trekken indien de 

concessievergoeding niet betaald wordt. 

§ 5.  Ingeval van niet betaling binnen de gestelde termijn leveren de verschuldigde bedragen 

van rechtswege en zonder verdere aanmaning ten voordele van het gemeentebestuur 

verwijlintresten op berekend naar rata van het aantal dagen vertraging (kalenderdagen), 

tegen het gewoon tarief der voorschotten in rekening courant vastgesteld door de nationale 

bank en geldig op de twintigste dag van de voorafgaande maand aan deze waarin de 

vertraging optreedt.  

§ 6.  Alle belastingen, retributies en taksen van welke aard of instelling die ze heft, inbegrepen 

de eventuele roerende voorheffing verschuldigd volgens WIB92 met betrekking tot het in 

concessie gegeven recht zijn ten laste van de inschrijver, voor de ganse concessieperiode, 

ook al worden ze na beëindiging van de concessieperiode aangerekend.  
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Artikel. 3 – Borg  

 

De concessionaris zal binnen de veertien dagen volgend op de betekening van de 
toewijzingsbeslissing een onvoorwaardelijke bankwaarborg op eerste verzoek van een door de NBB 
erkend financiële instelling overmaken aan het gemeentebestuur ter waarde van 20.000 euro. 
Deze bankwaarborg is niet opzegbaar gedurende de ganse concessieperiode en kan slechts 
ingetrokken worden na schriftelijke opdracht getekend door de burgemeester, de algemeen 
directeur en de financieel directeur.  

 

Artikel 4 - Wijze van inschrijving – toewijzing. 

§ 1.  Het college van burgemeester en schepenen verleent deze concessie na oproep tot 

inschrijving op de website van de gemeente Koksijde en in het informatieblad van de 
gemeente Koksijde Tij-dingen.  

 

§ 2.  De aanbiedingen/inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend gestuurd te worden 
uiterlijk 4 kalenderdagen voor de opening van de offertes (datum poststempel geldt als 
bewijs) onder dubbel en gesloten omslag, de binnenomslag draagt de vermelding ‘houden 

van 7 avondmarkten te Koksijde’, gericht aan het college van burgemeester en schepenen 
van de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.  

 

§ 3.  Komen niet meer in aanmerking, de aangetekende inschrijvingen die niet uiterlijk 4 
kalenderdagen voor de datum vastgesteld voor het openen van de biedingen aangetekend 
verstuurd werden.  

 

§ 4.  De opening der offertes heeft plaats op maandag 20 januari 2019 om 14u15 in de Abt 
Eliaszaal van het gemeentehuis. Na de opening mag een hoger bod worden gedaan, enkel 
door de personen of bedrijven die een regelmatige offerte hebben ingediend.  

Als regelmatige offerte wordt beschouw:  

• Aanbiedingen/inschrijvingen die schriftelijk en aangetekend gestuurd worden 

onder dubbel en gesloten omslag, de binnenomslag draagt de vermelding 
‘houden van 7 avondmarkten te Koksijde’, gericht aan het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 

Koksijde, uiterlijk 4 kalenderdagen voor de opening van de offertes  

• De aanbiedingen/inschrijvingen gedaan op het voorgeschreven model van 
inschrijving 

• De aanbiedingen/inschrijvingen met een minimum concessievergoeding van 
38.000 euro per jaar 

• De aanbiedingen/inschrijvingen die vergezeld zijn van een recent uittreksel uit 
het strafregister van de perso(o)n(en) die de offerte ondertekend(e)n 

• Een bewijs dat alle verplichtingen tegenover de R.S.Z. zijn nagekomen tot het 
laatste kwartaal voor de opening van de offertes 

• Verklaring dat de ondertekenaar van de aanbieding/inschrijving zelf of een door 
hem opgerichte firma niet failliet is verklaard 

 
De concessie wordt toegekend aan de hoogstbiedende. Aan deze opbiedingen mogen deelnemen de 
aanwezige kandidaat-concessiehouders die een regelmatige offerte hebben ingediend.  

 
De opbieding moet gebeuren met een minimum verhoging van 250 euro. Het college van 
burgemeester en schepenen zal een proces-verbaal van deze bewerkingen opstellen. De opbieder 

die het hoogste bod doet, zal gehouden zijn voormeld bod tijdens diezelfde zitting schriftelijk te 
bevestigen.  
 
Hierop wordt de opdracht door het college van burgemeester en schepenen toegewezen.  
Indien er geen opbiedingen zijn kan de opdracht toegewezen worden aan de regelmatige 
aanbieder/inschrijver met de hoogste totale concessievergoeding. 
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Artikel 5 – Aard van de concessie. 

§ 1.  De concessie is strikt persoonlijk, ongeacht of ze aan een fysisch persoon dan wel aan een 
rechtspersoon is verleend. Overdracht onder de levenden, ten welken titel ook, inbegrepen 
inbreng in een vennootschap of andere rechtspersoon, is strikt verboden. Onder 

voorbehoud van het bepaalde in artikel 1 eindigt de concessie derhalve in beginsel bij het 
overlijden van de concessiehouder of wanneer de handelsactiviteit wordt gestaakt. 

§ 2.  Deze concessie is in geen geval een exclusiviteitconcessie. Indien het gemeentebestuur dit 
wenst kunnen gelijkaardige concessies worden uitgeschreven.  

§ 3.  In afwijking op §1 is bij bedrijfsstopzetting overdracht van de concessie mogelijk aan de 

echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner, aan zijn afstammelingen of 

aangenomen kinderen of aan die van zijn wettelijk samenwonende partner of aan de 

echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen. Die overdracht is 

slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van het college van burgemeester 

en schepenen op voorlegging van het ontwerp van overdrachtsakte, die slechts mag worden 

aangegaan onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door het college van 

burgemeester en schepenen, aan wie het vrij staat het voorstel van overdracht al dan niet 

te aanvaarden. 

§ 4.   In afwijking van §1 kan de concessiehouder de concessie inbrengen in een vennootschap in 

de vorm van een personenvennootschap waarvan enkel hij en de personen waarvan sprake 

in §3 aandeelhouder zijn of een éénpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

De inbreng is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van het college van 

burgemeester en schepenen op voorlegging van het ontwerp van de akte van inbreng, die 

slechts mag worden aangegaan onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door 

het college van burgemeester en schepenen, aan wie het vrij staat het voorstel van inbreng 

al dan niet te aanvaarden. 

§ 5.  In geval de concessie is toegestaan aan een vennootschap, is overdracht van de aandelen 

aan personen vermeld in §4 terloops de concessie slechts mogelijk na uitdrukkelijke 

schriftelijke instemming van het college van burgemeester en schepenen op voorlegging van 

de overdrachtsakte, die slechts mag worden aangegaan onder opschortende voorwaarde van 

goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, aan wie het vrijstaat het 

voorstel van overdracht al dan niet te aanvaarden. 

§ 6.  In afwijking van §1 gaan in geval van overlijden van de concessiehouder de rechten en 

plichten over op zijn wettelijke erfgenamen. Ieder van hen kan de lopende exploitatie 

voortzetten voor de duur van de concessie. Indien er echter meerdere erfgenamen zijn 

dienen zij binnen de drie maanden na het overlijden aan het gemeentebestuur mede te delen 

wie van hen de lopende exploitatie zal verderzetten en/of om de verlenging zal vragen, met 

mededeling, in dit laatste geval, van de passende stukken waaruit blijkt dat daaromtrent 

tussen de erfgenamen een akkoord is bereikt.   

§ 7.  Inbreuk op bovenstaande bepalingen zal voor het gemeentebestuur een reden zijn om de 

concessie meteen te herroepen zonder enig recht op schadevergoeding. 

§ 8.   De gemeente kan gelet op het precair karakter van de domeinconcessie, steeds een einde 

stellen aan de concessie om redenen van algemeen belang en zonder recht op 

schadevergoeding. Wordt o.m. geacht een reden van algemeen belang te zijn, maar niet 

limitatief; de exploitatie door de concessiehouder op een wijze die de openbare rust 

verstoort, tumult verwekt en de rust van de badgasten, wandelaars en omwoners verstoort. 

 

Artikel 6 – Verbreking van de overeenkomst. 

Het gemeentebestuur heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder dat enige opzeg 
of schadeloosstelling vereist is, de concessie te verbreken indien het openbaar belang dit zou eisen 

of indien de concessiehouder in gebreke zou blijven om de voorwaarden van de 
concessieovereenkomst na te leven. 
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Artikel 7 – Voorwaarden met betrekking tot de uitbating. 

§ 1.  De avondmarkten worden gehouden van 17 uur tot 23 uur. Het oprijden naar de 
standplaats en het opstellen van de kramen gebeurt vanaf 15 uur.  De kramen moeten 
uiterlijk tegen 24 uur van de marktplaatsen verwijderd zijn. Het opstellen en afbreken en 

het lossen en laden van de koopwaren moet in alle stilte gebeuren. De marktkramers 
moeten in elk geval hun waren op behoorlijke wijze verpakken of inbinden.  
 

§ 2.  Het voorzien van elektrische stroom en het plaatsen van elektrische aansluitingen voor de 
standhouders gebeurt vanaf 14 uur. 

 
§ 3.  Er mogen geen kramen worden geplaatst voor de bestaande geopende handelszaken, 

 
§ 4.  Geen enkele vast gevestigde handelszaak mag een kraam of wagen in zijn onmiddellijk 

buurt geplaatst krijgen welke gelijke of gelijkaardige producten verkoopt  
 
§ 5.  Behalve de gevestigde handelszaken moeten de standhouders zich beperken tot 

vensterverkoop.  Kramen met verbruiksplaatsen zijn niet toegelaten.  
 

§ 6.  Er mogen geen identieke kramen naast en/ of voor elkaar geplaatst worden, 

 
§ 7.  Het aantal kramen van een bepaalde soort moet tot het strikte minimum beperkt worden, 
 
§ 8.  Per avondmarkt dient een aantal oude ambachten te worden voorzien, 
 

§ 9.  Loterijen, tombola's, kans- en/of geldspelen zijn verboden op de markten. 
 

§ 10.  Er mogen geen kermisattracties geplaatst worden. 
 

§ 11.  Aan alle handelaars, over de breedte van de zaak, en verenigingen van Koksijde dient 
gratis standplaats te worden verleend, 

 

§ 12.  De opening tussen de linker- en de rechterkant van de kramen moet minimum 4m 
bedragen, dit om de brandweer doorgang te verlenen. 

 
§ 13.  Op de plaatsen waar avondmarkten worden gehouden, mogen geen andere voertuigen 

worden geplaatst dan deze die speciaal als verkoopswagen zijn ingericht. Alle andere 

voertuigen zullen geplaatst worden, rekening houdend met de van kracht zijnde 
politiereglementen. 

 
§ 14.  De kramen, zeilen en welke voorwerpen ook, mogen noch aan bomen, beplantingen, palen, 

enz., noch met pinnen in de grond vastgemaakt worden. Er mag aan de beplantingen, 
palen, afsluitingen, tegels, enz., geen schade worden aangebracht. 
Indien een marktkramer de bevloering van zijn standplaats beschadigt of bevuilt, zullen de 
herstellings- of reinigingskosten hem integraal worden aangerekend. 

 
§ 15.  De concessiehouder zal publiciteit voeren voor de avondmarkten door tenminste drie 

advertenties te plaatsen in twee dagbladen en twee weekbladen. Van deze publiciteit dient 
aan het gemeentebestuur de nodige bewijsstukken te worden geleverd. 

 
§ 16.  De bepalingen van het marktreglement op de openbare markten te Koksijde en het 

algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde zijn integraal van toepassing op de 

avondmarkten. De concessiehouder ziet toe op de naleving van de reglementen. 
 

Artikel 8 – Afval. 

Bij het verlaten van de markt dient elke standhouder de hem toegewezen plaats en de aanpalende 
ruimte te ontdoen van alle afval en bodembevuiling zodat de standplaats netjes en volledig 
opgeruimd achtergelaten wordt. De standhouders moeten zelf hun afval meenemen na afloop van 
de markt. 
Het achterlaten van afval zal beschouwd worden als sluikstorten waarop het toepasselijk 
belastingsreglement eventueel vermeerderd met een politiestraf, van toepassing is. Herhaling van 
de feiten kan leiden tot het weigeren van de standplaats. 
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Iedere standhouder en/of zijn personeel moet de nodige maatregelen treffen om bevuiling van de 

standplaats en de omgeving ervan door weggeworpen verpakkingen en dergelijke te voorkomen 

door o.a. 
- zelf afvalrecipiënten rond zijn marktkraam of winkelauto te plaatsen, zodanig dat hijzelf als 

zijn klanten en voorbijgangers er gebruik van kunnen maken; 
- zijn standplaats na afloop van de markt op te vegen. 

 
De standhouder moet de gepaste maatregelen treffen ter voorkoming van elke vorm van 

beschadiging aan de bevloering. Het is te allen tijde verboden om het even wat in de bevloering te 
slaan, vast te hechten of te verankeren. 
 
De standhouder moet tegen alle vormen van bevuiling van de bevloering, veroorzaakt door o.m. 
vetten, oliën of andere sporennalatende stoffen de gepaste preventieve maatregelen treffen. Hij 
moet daartoe de bodem op afdoende wijze beschermen, indien enig risico op bevuiling bestaat. 

 
De concessiehouder draagt de eindverantwoordelijkheid voor de opkuis van de markt. 
De concessiehouder of een door hem aangestelde verantwoordelijke moet ter plaatse blijven tot 
iedereen weg is, zodat hij/zij controle kan doen op opkuis van de markt en sluiten van de 
slagbomen die toegang verlenen tot de Zeedijk. 

 

Artikel 9 - Electriciteit. 

Alle verbruik van elektrische stroom evenals de elektrische aansluitingen vallen volledig ten laste 
van de concessiehouder. 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en verzekeringen. 

§ 1.  Ten aanzien van de uitbating draagt het gemeentebestuur geen enkele 

verantwoordelijkheid. Het college van burgemeester en schepenen kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor ongevallen. De concessiehouder dient verzekerd te zijn tegen 

gebeurlijke ongevallen. Tevens dient zijn burgerlijke aansprakelijkheid te worden gedekt 

door een verzekeringspolis. De concessiehouder is verplicht een attest van deze 

verzekeringen over te maken aan het college van burgemeester en schepenen. 

§ 2.  De concessiehouder zal de bevelen van het college van burgemeester en schepenen 

uitvoeren voor wat betreft de maatregelen aangaande de veiligheid van de ingerichte 

dienst.  

§ 3.  Telkens als dit gevraagd wordt, legt de concessiehouder het bewijs voor dat de vervallen 

premies betaald zijn. 

 

Artikel 11 – Andere besluiten en regelgevingen. 

De bepalingen van dit lastenboek doen uiteraard in geen enkele mate afbreuk aan de bepalingen van 

internationale verdragen, die rechtstreeks in België toepasselijk zijn, aan de wetten, decreten, 

besluiten, verordeningen of reglementen die voor de exploitatie van de standplaats strengere of in 

dit lastenboek niet voorziene bepalingen mochten bevatten, noch aan de sanctieregeling die in die 

publiekrechtelijke regelgeving is voorzien. 

 

Artikel 12 – Maatregelen. 

§ 1.  Wanneer de concessiehouder gedurende de exploitatie inbreuken begaat op de onderhavige 

bepalingen, zal hiervan een schriftelijk verslag overgemaakt worden aan het college van 

Burgemeester en Schepenen door de toezichthoudende diensten van het gemeentebestuur  

§ 2.  Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing, gegeven door het college van 

burgemeester en schepenen. De ingebrekestelling zal via mail bezorgd worden en per 

aangetekend schrijven bevestigd worden aan de concessiehouder. 

§ 3.  In geval van herhaling kan het college van burgemeester en schepenen de verleende 

concessie schorsen. 

§ 4.  In geval van tweede of meerdere herhaling, en indien de inbreuk van aard is de openbare 
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rust te verstoren, tumult te veroorzaken en/of de rust van de badgasten, wandelaars en 

omwoners in het gedrang te brengen, zal het college de verleende concessie definitief kunnen 

herroepen, zonder daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

§ 5.  In de gevallen van § 3 en 4 zal de betrokkene per elektronische post, bevestigd door een 

aangetekend schrijven of door een door de politiediensten ter hand gesteld document: 

• in kennis worden gesteld van de datum en aard van de bij herhaling vastgestelde 

inbreuk(en) met kopie van het door de bevoegde politionele of gemeentelijke 

ambtenaar opgemaakt proces-verbaal, verslag of vaststellingsakte en van de aard 

van de maatregel die het college zich voorneemt te nemen; 

• meegedeeld worden waar en wanneer hij van het dossier kennis kan nemen; 

• meegedeeld worden dat hij op de aangegeven dag en uur door het college, of een 

afgevaardigde ervan, desgewenst in aanwezigheid van een raadsman, zal gehoord 

worden, tenzij hij verkozen heeft voorafgaandelijk zijn verweer per elektronische 

post, bevestigd door een aangetekend schrijven, te laten gelden. 

Per elektronische post, bevestigd bij aangetekend schrijven of afgegeven door de 

politiediensten, zal het college kennis geven van de beslissing die het heeft genomen.  De 

betrokken concessiehouder dient er onmiddellijk gevolg aan te geven, bij gebreke waaraan 

de gemeente, op kosten van de betrokken concessiehouder, alle nodige maatregelen zal 

kunnen treffen om de uitbating te sluiten, desnoods door verzegeling. 

§ 6.  Alle betwistingen in verband met de concessieovereenkomst zullen worden behandeld bij de 

Rechtbank van Veurne. 

 
 
 
Zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2019, 
 

 
 
 
 
 

Joeri STEKELORUM  
 Charlotte Castelein 

algemeen directeur, voorzitter 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Inzake de concessie op het recht tot het houden van 7 avondmarkten  

te Koksijde jaar 2020  
 
 
Ik, ondergetekende (naam, voornaam en adres): 
 
.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
Telefoon: ……………………………………………………………………………… 

 
Fax: ……………………………………………………………………………………… 
 

E-mail: …………………………………………………………………………………… 
 
 
(in geval wordt opgetreden voor een vennootschap of vereniging) 

handelend in naam van (naam, rechtsvorm en adres): 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

verklaar te bieden de jaarlijkse som van: 
 
in cijfers: ……………………………………………………………………… 
 
in letters: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
voor de concessie op het recht tot het houden van 7 avondmarkten te Koksijde – 2020  

 
 
Een recent uittreksel uit het strafregister wordt toegevoegd (niet ouder dan drie maanden). 
 
Door in te schrijven voor deze concessie verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van 
uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken. 

Alvorens over te gaan tot open aanbesteding worden de kandidaten getoetst aan de 
juridische criteria overeenkomstig de wet op de overheidsopdrachten. 
 
Bovendien verklaar ik al de schikkingen die worden vermeld in onderhavig lastenboek en waarvan ik 
kennis heb genomen, stipt na te leven. 
 
 

Gedaan te .............................  
 

Op ........................................  
 
 
 
 

 
(handtekening) 
 


