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Aanleiding 

In 2007 is in het kader van een grote herziening van verordeningen en de APV, het in Wassenaar 

geldende beleid ten aanzien van het verlenen van standplaatsvergunningen gewijzigd. Deze herziening 

had als doel met een dereguleringsactie de behandeling van vergunningen te vereenvoudigen. Sindsdien 

hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot een behoefte aan enkele 

wijzigingen: 

• Bezwaren tegen het innemen van standplaatsen aan de Langstraat en Ter Weerlaan. 

Omwonenden en winkeliers hebben bezwaren geuit tegen het innemen van deze standplaatsen; 

• De bestuurlijke wens een restrictief beleid te voeren ten aanzien van standplaatsen en het zoveel 

mogelijk terugbrengen van het aantal standplaatsen; 

• Een aantal standplaatsen voldoet niet aan de te hanteren criteria (zoals uiterlijk aanzien van de 

omgeving, openbare orde, overlast, verkeersvrijheid of –veiligheid); 

• Het aantal verzoeken tot innemen van standplaatsen bleek kleiner te zijn dan het aantal 

aangeboden standplaatsen. 

In deze nota geven wij aan hoe zaken zullen worden aangepakt. 

 

 

Doelstelling 

Deze notitie heeft als doel enkele noodzakelijke aanpassingen van het Standplaatsenbeleid vorm te 

geven, waardoor in de komende periode het Standplaatsenbeleid voldoet aan de volgende 

uitgangspunten: 

- Het aantal standplaatsen wordt teruggebracht in de periode 2012-2016; 

- De toetsingscriteria worden verhelderd; 

- In het kader van deregulering is een aantal noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd. 
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Hoofdstuk 1 beleidskader 

Dit hoofdstuk gaat in op het kader waarbinnen het college van burgemeester en wethouders 

vergunningen voor standplaatsen af kan geven of weigeren. Ook is het mogelijk om op basis van dit 

kader te handhaven als dit nodig is. Hier zal verder op worden ingegaan in hoofdstuk 2. In bijlage 1 

worden de voorchriften genoemd die gelden bij het afgeven van een standplaatsvergunning.  

 

1.1 Algemene uitgangspunten 

Op basis van artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Wassenaar 

is het verboden zonder vergunning een standplaats in te nemen. De volledige tekst van dit artikel staat in 

bijlage 2. Het juridisch kader is echter breder dan de APV, zie hiervoor bijlage 3.  

 

Het college hanteert een maximumstelsel voor vaste- en seizoensstandplaatsen. De bestaande locaties 

voor standplaatsen zijn getoetst aan de geformuleerde criteria. Door een maximumstelsel te hanteren 

kan er geen wildgroei ontstaan en hebben ondernemers een duidelijk kader waarbinnen zij kunnen 

ondernemen. Dit maximumstelsel geeft aan op welke locatie een standplaats beschikbaar wordt gesteld. 

Over het algemeen zijn de standplaatsen gesitueerd langs doorgaande routes met stopmogelijkheden of 

op plaatsen waar veel mensen wonen of werken. Er is voor gekozen geen standplaatsen toe te staan in 

het centrum winkelgebied vanwege de beleving van het voetgangers winkelgebied. 

 

Een onderscheid wordt gemaakt tussen standplaatsen: 

- Vaste standplaatsen (bv. bloemen): 

Dit zijn standplaatsen die het hele jaar kunnen worden ingenomen voor alle dagen van de week, 

met uitzondering van de zondag. Uitzondering hierop vormt de standplaats op het Rozenplein. 

Deze mag omwille van verkeersveiligheidsredenen alleen op vrijdag en zaterdag worden 

ingenomen. 

- Seizoenstandplaatsen (bv. oliebollen, ijs, kerstbomen): 

Deze kunnen alle dagen van de week gedurende de daarvoor geëigende periode worden 

ingenomen. 

- Tijdelijke of seizoensstandplaatsen (bv. politieke partijen): 

Tijdens evenementen of verkiezingstijd mogen zij voor een maximale duur van 14 dagen 

achtereenvolgens worden ingenomen. 

 

De standplaats dient te worden ingenomen met een mobiele verkoopinrichting die elke avond moet 

worden verwijderd en mag alleen gedurende de openingstijden van winkels geopend zijn voor verkoop. 

Er mag een uur voor openingstijd en een uur na sluitingstijd al worden ingericht. Dit wordt ook  

opgenomen in de vergunning. Alleen voor de met een * aangeduidde standplaats in tabel 1 en 3 kan in 

de vergunning worden bepaald dat dagelijks ontruimen wordt vervangen door periodieke ontruiming. In 
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dat geval dient een standplaats minimaal één keer per 14 dagen* (of zo veel meer als wenselijk wordt 

geacht) voor tenminste 24 uur te worden ontruimd. 

Tevens zal, in het kader van deregulering, na een proefperiode van 1 jaar de vergunning voor de 

standplaats voor 5 jaar worden verleend. Het eerste jaar wordt een vergunning verleend. Als nog aan alle 

criteria wordt voldaan zal vervolgens een een vergunning voor 5 jaar worden verleend. Dit heeft een 

lastenvermindering voor zowel de standplaatshouder als de gemeente tot gevolg. 

 

1.2 Toetsingscriteria 

In de APV is een aantal toetsingscriteria opgenomen op basis waarvan de aanvragen voor standplaatsen 

worden beoordeeld. In deze paragraaf worden deze criteria nader beschreven en aangevuld; ze zijn op 

alle standplaatsen van toepassing. 

 

Openbare orde (art. 5.2.3, lid 6a): 

- Brandveiligheid: op een afstand van minder dan vijf meter vanaf bebouwing mag geen 

standplaats worden ingenomen in verband met gevaar voor overslag van brand in het geval dat 

brand op de standplaats ontstaat. Mogelijkheden voor uitzonderingen op deze regel worden door 

de brandweer beoordeeld; 

- Sociale veiligheid: in het belang van de sociale veiligheid dient de openbare ruimte zoveel 

mogelijk open en controleerbaar te zijn. Een standplaats mag daarom niet op een zodanige 

locatie worden gesitueerd dat aan deze uitgangspunten afbreuk wordt gedaan. 

 

Voorkomen of beperken van overlast (art. 5.2.3, lid 6b): 

In het kader van de wet milieubeheer mag in de nabijheid van zogenaamde gevoelige bebouwing, 

zoals woonbebouwing, een medisch centrum, etc. niet gefrituurd, gebakken of gebraden worden. 

 

Bescherming van uiterlijk aanzien van de omgeving (art. 5.2.3, lid 6c): 

Hiervan is sprake in een situatie waarbij de presentatie van een standplaats afbreuk doet aan de 

ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. 

 

Verkeersvrijheid of –veiligheid (art. 5.2.3, lid 6d): 

Hierbij gaat het om het beperken van overlast, verkeersvrijheid en –veiligheid, het ordelijk en 

veilig verloop van de verkeersbewegingen. Kramen, karren en stallen mogen een vlotte 

doorstroom van voetgangers niet beletten. Ook gehandicapten in rolstoelen, scootmobielen etc. 

dienen voldoende doorgang te behouden bij de aanwezigheid van standplaatsen. Een standplaats 

mag geen verkeer- of parkeerhinder tot gevolg hebben. Standplaatsen mogen geen 

verkeersgevaarlijke situaties opleveren doordat zij bijvoorbeeld het zicht op naderend verkeer 

ontnemen. Bij de bepaling van de locaties voor standplaatsen wordt bovendien rekening 

                                                      
*
 Naar analogie van het aantal dagen dat een tijdelijke standplaats maximaal kan worden ingenomen. 
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gehouden met de toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten in geval van calamiteiten. Kabels, 

leidingen, rioolputten, e.d. dienen bereikbaar te zijn ten behoeve van reparatie of onderhoud. 

 

 

 

Verzorgingsniveau (art. 5.2.3 lid 6e): 

Het innemen van een standplaats mag niet tot gevolg hebben dat het verzorgingsniveau voor de 

consument ernstig in gevaar komt. In beginsel is de concurrentiepositie van een gevestigde 

winkelier geen reden om een standplaatsvergunning te weigeren. Slechts in twee gevallen is de 

concurrentiepositie van de gevestigde winkelier een reden om een standplaatsvergunning te 

weigeren. Ten eerste is het in uitzonderingsgevallen mogelijk om winkeliers in een nieuw opgezet 

winkelcentrum gedurende een bepaalde periode te beschermen tegen concurrentie van 

standplaatshouders. Ten tweede kan zich een situatie voordoen dat binnen het verzorgingsgebied 

in een bepaalde branche nog slechts een winkel is gevestigd die door de concurrentie van een 

standplaatshouder ten onder dreigt te gaan. 

 

Planologische strijd (art. 5.2.3 lid 6f): 

Standplaatsen mogen niet in strijd zijn met een geldend bestemmingsplan. Daarom worden 

standplaatsen in het bestemmingsplan vastgelegd. 

 

Aanvullende criteria: 

- De maximale omvang van een verkoopinrichting staat aangegeven per standplaats. Het 

maximum is per locatie bepaald en wordt aangegeven in de vergunning; 

- Standplaatsen komen niet in aanmerking voor een terras. Dit wordt voorbehouden aan 

horecagelegenheden; 

- Per natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt per dag(en) één standplaatsvergunning verleend; 

- De natuurlijke persoon dient de standplaats na afloop van de vergunning leeg en in 

oorspronkelijke staat op te leveren; 

- Overdracht van een standplaats is alleen toegestaan aan familie in de eerste of de tweede graad, 

of aan een medewerker die aantoonbaar 3 jaar in loondienst is. Overnamekandidaten dienen aan 

alle in dit beleid gestelde aanvraagvoorwaarden te voldoen. 

 

Toetsingscriteria tijdelijke of seizoensstandplaatsen: 

Tijdelijke standplaatsen zijn standplaatsen die worden ingenomen voor een bepaald ‘evenement’. Deze 

worden veel gebruikt door onder meer politieke partijen en goede doelen. In tabel 3 zijn locaties 

opgenomen voor seizoensstandplaatsen. Het is onmogelijk beleid voor alle tijdelijke situaties op te 

stellen. Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft de plicht elke aanvraag te 

beoordelen met inachtneming van de APV en de beleidsregels. 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tijdelijke standplaats zijn in elk geval: 
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- Er moet binnen het voetgangersgebied 1,5 meter ruimte voor voetgangers, rolstoelen en 

scootmobielen overblijven; 

- De standplaats moet een tijdelijk karakter hebben en mag gedurende maximaal 14 

achtereenvolgende dagen worden ingenomen; 

- Er moet binnen het verkeersgebied 3,5 meter beschikbaar blijven voor hulpverleningsvoertuigen. 

 

1.3 Locaties voor standplaatsen 

In navolgende tabel staat een opsomming van alle door het college vastgestelde standplaatslocaties en 

hoe de standplaatsen nu ingenomen worden. Indien nodig wordt aanvullende informatie omtrent de 

locaties opgenomen in de vergunningen. 

 

Tabel 1: Locaties standplaatsen 

Locatie Product Dagen Oppervlakte (m2) 

Berkheistraat * Snacks Donderdag t/m zondag 13,75 

Oostdorperweg Bloemen Zaterdag 19 

Stadhoudersplein * Vis Maandag t/m zaterdag - 

Stadhoudersplein Snacks Zaterdag 5 

Stadhoudersplein Kaas Dinsdag 10 

Wiegmanweg Snacks Vrijdag en zaterdag 10 

Rozenplein Bloemen Vrijdag en zaterdag 35 

Voor de met een * aangeduidde standplaats kan in de vergunning worden bepaald dat dagelijks ontruimen wordt vervangen door 

periodieke ontruiming. 

 

Twee standplaatsen zijn met permanente bebouwing ingevuld, op het Stadhoudersplein en aan de Van 

Zuylen van Nijeveltstraat/Van Oldenbarneveltweg. Deze komen in dit beleid dan ook niet meer aan de 

orde. Een aantal standplaatsen zal op basis van de hiervoor genoemde toetsingscriteria (zie paragraaf 

1.2) niet worden voortgezet. Voor deze locaties in tabel 2 wordt een uitsterfbeleid gehanteerd. Deze 

komen te vervallen bij het aflopen van de vergunning. 

 

Tabel 2: Te vervallen standplaatsenlocaties  

Locatie Product Dagen Oppervlakte (m2) 

Langstraat  Groente Zaterdag 10 

Ter Weerlaan Snacks Woensdag t/m zondag 30 

Oostdorperweg Niet bezet   

Stadhoudersplein bij Etos Niet bezet   

Charlottestraat Niet bezet   

 

Zoals aangegeven worden standplaatsen in het centrum winkelgebied niet toegestaan. Als gevolg hiervan 

komt de standplaats in dit gebied te vervallen. Voor de standplaats aan de Ter Weerlaan geldt dat deze 

op basis van het huidige ruimtelijke inzicht niet in stand kan blijven. Voor het huidige gebruik is 
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daarnaast sprake van strijdigheid met de Woningwet. De standplaats aan de Oostdorperweg (bij het 

pleintje met het beeld van de kolenman) kan, vanwege het uiterlijk aanzien en de afbreking van de 

ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving en de Haven, niet worden gehandhaafd. Deze standplaats is 

niet bezet en kan vervallen. De standplaatsen aan de Charlottestraat en aan het Stadhoudersplein zijn 

niet in gebruik en kunnen vervallen.  

In navolgende tabel staat een opsomming van alle door het college vastgestelde tijdelijke of 

seizoensstandplaatsen. Indien nodig wordt aanvullende informatie omtrent de locaties opgenomen in de 

vergunningen. 

 

Tabel 3: Locaties seizoensstandplaatsen 

Voor de met een * aangeduidde standplaats kan in de vergunning worden bepaald dat dagelijks ontruimen wordt vervangen door 

periodieke ontruiming. 

 

De seizoensstandplaatsen aan de Oostdorperweg en Berkenlaan (beide niet aangegeven in de tabel) zijn 

niet in gebruik genomen en komen met inwerkingtreding van dit beleid te vervallen. 

 

1.4 Nieuwe aanvragen 

Bij een nieuwe aanvraag voor een standplaats zal gezocht worden naar een beschikbare locatie binnen de 

hiervoor aangewezen plaatsen. Per standplaats is het mogelijk om te bepalen welke goederen er wanneer 

verhandeld mogen worden. Dit heeft echter negatieve effecten, zoals wekelijks verschillende invulling van 

de standplaats. Dit is zowel voor consumenten als standplaatshouders onwenselijk, als beleidslijn wordt 

daarom gekozen dat het niet mogelijk is dat één standplaats wekelijks door verschillende ondernemers 

wordt gebruikt om dezelfde producten aan te bieden.  

                                                      
†
 Voor deze locaties is het toegestaan af te wijken van de verplichting om dagelijks de standplaats te ontruimen. 

Locatie Product Maanden Dagen  Oppervlakte (m2) 

Van Hogendorpstraat† Oliebollen 15 nov. t/m Dec. Alle 19,5 

Berkheistraat * Kerstbomen 15 nov. t/m Dec.  Alle 50 

Zijdeweg, landbouw * Kerstbomen 15 nov. t/m Dec. Alle Eigen terrein 

Meijendelseweg IJs Apr. t/m Okt. Vrijdag t/m 

zaterdag 

2 

Clingendael IJs Apr. t/m Nov. Alle 2 

Berkheistraat Kenteken 

graveren 

Juni 1 n.v.t. 

Langstraat Politieke 

partijen 

Verkiezingstijd 1 n.v.t. 

Strandopgang Uitdelen van 

samples 

Zomer Enkele dagen n.v.t. 
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Er is voor gekozen om bij het standplaatsenbeleid de branchering geen rol meer te laten spelen. Tevens 

is ervoor gekozen geen wachtlijst meer bij te houden. 

Om onenigheid over het ‘recht op standplaats’ te voorkomen, geldt de regel dat bij wijziging, nieuw 

aanbieden van standplaatsen of bij het niet verlengen van de vergunning via een advertentie in een 

landelijk dagblad de mogelijkheid voor het innemen van betreffende plaats bekend wordt gemaakt. 

Volgorde van binnenkomst bepaalt wie de plek krijgt. Bij gelijktijdige binnenkomst wordt geloot. 

 

1.5 Bijzondere gevallen 

Het komt voor dat bedrijven of instellingen een tijdelijke standplaats willen innemen. Anno 2012 gaat het 

vaak om: voorlichting, graveren van fietsen, uitverkoop van winkeliers, goede doelen, verkoop bij 

evenementen terreinen, etc. Voor de meeste gevallen geldt dat een vergunning verleend kan worden 

voor: 

Maximaal 6 keer per jaar per locatie of bedrijf/instelling, of twee weken aaneengesloten. 

Omdat het onmogelijk is beleid op te stellen voor alle bijzondere gevallen behoudt het college van 

burgemeester en wethouders van Wassenaar zich het recht voor dergelijke aanvragen te beoordelen en 

per keer te bepalen of het maken van een uitzondering wenselijk is, met inachtneming van de 

toetsingscriteria. 

 

1.6 Afspraken tussen college en ondernemer 

De standplaatshouder vindt in de APV een aantal algemene richtlijnen waar hij/zij zich op kan richten. 

Voor het in gebruik nemen van een standplaats is een vergunning nodig van het college van 

Burgemeester en Wethouders. Deze vergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en 

wethouders van Wassenaar en binnen 6 weken wordt uitsluitsel gegeven over de aanvraag*. Aan een 

vergunning worden door het college voorschriften verbonden. Voor de voorschriften wordt verwezen naar 

bijlage 1. Deze voorschriften gelden overigens ook als er sprake is van een van rechtswege verleende 

vergunning. 

Een standplaats wordt door het college per hele dag vergund. De bepaling van de legeskosten vindt als 

volgt plaats: 

- Voor een heel jaar: 6 dagen x 52 weken = 312 dagen; 

- Tijdelijke standplaats (bv. per seizoen): aantal dagen dat de plaats wordt gebruikt; 

- Plaatsen die 1 tot 5 dagen per week in gebruik zijn: 52 x aantal dagen per week. 

                                                      
*
 Deze termijn is ontleend aan de Algemene Wet bestuursrecht. 
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Wanneer een standplaatshouder voor bijvoorbeeld vakantie enkele weken niet aanwezig is, wordt de 

standplaats doorberekend. De plaats kan dan niet door een andere ondernemer worden ingevuld. 

Wanneer de afwezigheid langer dan 6 weken tot maximaal 3 maanden duurt kan de ondernemer, 

minimaal 6 weken van te voren, een plaatsvervanger voor die periode voordragen aan het college. Deze 

vervanger wordt dan door het college hetzelfde beoordeeld als dat met vaste standplaatshouders 

gebeurt. Verrekening van leges dient onderling plaats te vinden. 

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar eist van de standplaatshouder dat de 

standplaats voor de juiste functie, namelijk ambulante handel, wordt gebruikt. Indien dit niet het geval is 

en de standplaats zonder opgaaf van reden langer dan 6 weken niet wordt gebruikt voor ambulante 

handel, dan behoudt het college zich het recht voor  de vergunning in te trekken. 
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Hoofdstuk 2 uitvoering 

Dit hoofdstuk zal ingaan op de uitvoering van het standplaatsenbeleid. 

 

2.1  Handhaving 

Het standplaatsenbeleid wordt gehandhaafd, dit gebeurt door de afdeling Toezicht en Handhaving. 

Handhaving vindt plaats op basis van de verleende vergunning, de APV, de Woningwet en de Wro. In 

principe zijn bestuursrechtelijke (bestuursdwang, dwangsom), strafrechtelijke (proces verbaal) en 

civielrechtelijke (intrekken vergunning) sancties mogelijk. Dit is tot op heden nooit toegepast. Na overleg 

met overtredende standplaatshouder wordt de overtreding tot nu toe opgeheven en zijn sancties niet 

nodig. In het uiterste geval is (de waarschuwing voor) intrekking van de vergunning de meest effectieve 

wijze om de standplaatshouder aan de regels te houden. 

 

2.2  Financieel kader 

Voor een standplaatsvergunning worden leges geheven overeenkomstig de gemeentelijke 

legesverordening. Voor het gebruik van openbare grond worden tevens precariorechten geheven, die in 

de Retributie- en Precarioverordening zijn vastgelegd. 
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Bijlage 1 

Voorschriften/mededelingen standplaatsvergunning 

 

1.  Aansprakelijkheid 

1. De standplaatshouder is verplicht de schade te vergoeden, die hij door gebruik van de vergunning, 

aan eigendommen van de gemeente toebrengt. Ook moet de standplaatshouder alle redelijkerwijs 

mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, als gevolg van 

het gebruik van de vergunning schade lijden.  

2. De standplaatshouder dient een geldig legitimatiebewijs en de vergunning tijdens het innemen van 

de standplaats bij zich te hebben. Op aanvraag van de daartoe bevoegde ambtenaren moet hij deze  

ter inzage af geven. De standplaatshouder dient in het bezit te zijn van een geldig bewijs van 

erkenning van het bedrijf- of productschap en van een geldig door het Hoofdbedrijfsschap 

Detailhandel afgegeven bewijs van inschrijving voor de Markt-, Straat- en Rivierhandel. 

 

3.  Aanwijzingen 

Aanwijzingen die bevoegde opsporingsambtenaren geven in het belang van de openbare orde en 

veiligheid en het naleven van de vergunningsvoorschriften dienen door de standplaatshouder stipt 

opgevolgd te worden. 

 

4. Verbod 

Er mogen geen alcoholische of zwakalcoholhoudende dranken worden verkocht in de verkoopwagens/ 

kramen. Ook mogen geen alcoholische of zwakalcoholhoudende dranken tijdens de verkoop aanwezig 

zijn. 

 

5. Brandveiligheid 

Voor verkoopwagens is het uitgangspunt dat in het kader van de vergunningverlening aan de volgende 

punten aandacht wordt besteed: 

- de plaatsing van verkoopwagens dient op tenminste 5 meter vanuit de bebouwing te gebeuren en de 

plaatsing mag er niet toe leiden dat beplanting wordt geschaad; 

- het materiaal van de verkoopwagens/ kramen moet brandveilig zijn; 

- de installaties waarin gekookt, gebakken, gebraden en/of gefrituurd kan worden moeten voldoen aan 

de brandveiligheidsnormen; 

- open vuur is niet toegestaan.  

 

6. Duidelijke naam- en prijsaanduiding 

Als de voor verkoop aangeboden goederen/artikelen geprijsd worden, mag de prijsaanduiding niet tot 

misverstand aanleiding geven en dient voor het publiek duidelijk leesbaar te zijn. Ook dient de naam en 

het telefoonnummer van de standplaatshouder of zijn bedrijf duidelijk vermeld te staan op de 

verkoopwagen/ kraam. 
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7. Eisen verkoopwagen/kraam 

Aan de verkoopwagens/ kramen van de standplaatshouders worden de volgende voorschriften 

verbonden: 

a. de minimale klephoogte is 2.10 meter; 

b. de verkoopwagen/kraam mag niet groter zijn dan de hiervoor beschikbare ruimte; 

c. wanneer de verkoopwagen/ kraam een dissel heeft mag deze niet voor overlast en/ of  

gevaarlijke situaties zorgen; 

d. de goederen/artikelen mogen alleen aan de voorkant van de verkoopwagen/ kramen worden 

aangeboden. 

e. de verkoopwagen/kraam moet in goede staat van onderhoud verkeren. 

 

8. Intrekken vergunning 

Indien de standplaats zonder opgaaf van reden langer dan 6 weken niet wordt gebruikt voor ambulante 

handel, dan behoudt het college zich het recht voor de vergunning in te trekken. 

 

9. Geluid 

Het is verboden gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van 

het geluid. Het aanwezig hebben van radiotoestellen en dergelijke toestellen, anders dan voor verkoop, is 

evenmin toegestaan.  

 

10.  Goederen/artikelen 

a. Het is verboden goederen/ artikelen, die niet op de vergunning vermeld staan, uit te stallen, ten 

verkoop aan te bieden of te verkopen. 

b. In het belang van de openbare orde of van de volksgezondheid kan de handel in bepaalde 

goederen/artikelen gedurende een bepaalde termijn verboden worden. 

c. Het is verboden vroeger dan 1 uur voor de aanvangstijd die op de vergunning vermeld staat 

goederen/artikelen aan te voeren. 

d. Er mogen geen goederen/ artikelen verkocht worden, die niet voldoen aan de eisen gesteld in de 

Warenwet, met uitzondering van artikel 16 van deze wet. 

e. De standplaatshouder mag met betrekking tot de goederen/artikelen niks doen of nalaten in strijd 

met de voorschriften, gegeven krachtens de Warenwet. 

f. Er mogen geen goederen/artikelen verkocht worden, die ondeugdelijk van samenstelling zijn of die 

in ondeugdelijke toestand verkeren. 

 

11. Hygiëne 

De standplaatshouder aan wie vergunning is verleend voor de verkoop van eet- en drinkwaren is 

verplicht zijn goederen of waren zo uit te stallen dat zij voldoende beschermd zijn tegen verontreiniging. 

Zij dienen te voldoen aan de eisen die gesteld zijn door de Voedsel- en Warenautoriteit aan de bereiding 

etc. van de te verkopen producten.  
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12. Meet- en weegwerktuigen  

Onverminderd het bepaalde in de IJkwet en het IJkreglement, is de standplaatshouder die zijn goederen 

of waren per maat of gewicht verkoopt, verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn meet- of weegwerktuigen 

in deugdelijke staat verkeren. Het weegwerktuig moet zodanig aan de naar het publiek gekeerde zijde 

van de standplaats zijn geplaatst of aangebracht, dat het daarop bij de weging aangegeven gewicht 

steeds voor het publiek duidelijk leesbaar is. 

 

13. Persoonsgebonden 

Een standplaatsvergunning is persoonsgebonden. Dit betekent dat de vergunninghouder voortdurend 

tijdens de exploitatie van de standplaats aanwezig dient te zijn. 

 

14. Verzekeringen 

De aanvrager van een standplaatsvergunning dient aan te tonen dat hij voldoende verzekerd is tegen 

vorderingen uit schadevergoeding. Het gaat om waartoe hij krachtens wettelijke 

aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens het aan derden toegebrachte schade. 

 

15. Verzorging standplaats 

Deze regel geldt op basis van het Besluit Algemene Regels Inrichting Miliubeheer. De standplaatshouder 

is verplicht  er voor zorg te dragen dat zijn standplaats en directe omgeving steeds een verzorgd aanzien 

biedt. 

Voordat de standplaatshouder zijn standplaats verlaat, dient de standplaatshouder zijn standplaats en de 

onmiddellijke omgeving daarvan schoon achter te laten en het afval zelf af te voeren. De 

standplaatshouders aan wie vergunning is verleend om eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te 

maken, dienen aan de voorzijde van hun verkoopgelegenheid twee afvalbakken te plaatsen.  

 

16. Ontruimen standplaats 

De standplaats dient ’s avonds ontruimd te worden. Wanneer dit niet van toepassing is wordt dit 

opgenomen in de vergunning. 

 

17. Overdracht vergunning 

Overdacht van een standplaats is alleen toegestaan aan familie in de eerste of de tweede graad, of aan 

een medewerker die aantoonbaar 3 jaar in loondienst is.  
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Bijlage 2: 

 

Algemene Plaatselijke Verordening - Artikel 5.2.3 Standplaatsen 

 

1. Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders op of aan de 

weg of aan een openbaar water dan wel op een andere - al dan niet met enige beperking - voor 

publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats: 

a. met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel een standplaats in te nemen of 

te hebben teneinde in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden dan wel 

diensten aan te bieden; 

b. anderszins goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, te 

verkopen of te verstrekken aan publiek. 

 

2. Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan, dat daarop zonder vergunning van 

het college van burgemeester en wethouders standplaats wordt of is ingenomen of goederen worden 

of zijn uitgestald als bedoeld in het eerste lid. 

 

3. Het in het eerste lid, onder b, gestelde verbod geldt niet ten aanzien van het uitgestald hebben van 

gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in 

artikel 7, eerste lid, van de Grondwet. 

 

4. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet op de plaats die is aangewezen voor het 

houden van een markt, zulks gedurende de tijden dat de markt gehouden wordt, voor een 

evenement als bedoeld in artikel 2.2.1, of voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 

5.2.4. 

 

5. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Wet milieubeheer, de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de 

Wegenverordening Zuid-Holland van toepassing is. 

 

6.  Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd: 

a. in het belang van de openbare orde; 

b. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast; 

c. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving; 

d. in het belang van de verkeersvrijheid of -veiligheid; 

e. wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel der 

gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning een 

redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt; 

f. vanwege de strijd met een geldend bestemmingsplan. 
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Bijlage 3: 

Naast de APV kunnen ook een of meerdere van de volgende regelingen of wetten van toepassing zijn op 

de standplaatshouder: 

 

- Privaatrechtelijke regelingen: 

Indien de gemeente eigenaar is van de grond kan zij een vergoeding voor het gebruik van de grond 

bedingen. Dit gebeurt in de gemeente Wassenaar door middel van precario. 

- Grondwet: 

Artikel 7 van de Grondwet (vrijheid van meningsuiting) brengt met zich mee, dat voor het aanbieden 

van gedrukte stukken geen vergunning kan worden geëist. Als dit echter gebeurt vanaf een 

standplaats, is voor het innemen van de standplaats wel een vergunning vereist. 

- Warenwet: 

De warenwet stelt regels met betrekking tot de hoedanigheid en aanduiding van waren. Daarnaast 

stelt de wet eisen aan de hygiëne en deugdelijkheid van producten. De warenwet geldt ook voor het 

drijven van handel vanaf een standplaats. Maar omdat dit type handel enkele specifieke kenmerken 

heeft is er per 1 september 2004 de Hygiënecode Ambulante Handel Eet- en Drinkwaren‡ 

uitgebracht. De keuringsdienst van Waren handhaaft deze wet. 

- Winkeltijdenwet: 

De bepalingen uit de winkeltijdenwet gelden ook voor standplaatsen (art. 2, lid 1 c Winkeltijdenwet). 

Op basis van de Winkeltijdenwet mag handel vanaf een standplaats op werkdagen (maandag t/m 

zaterdag) van 06:00 tot 22:00 gebeuren. Op koopzondagen wordt conform het koopzondagenregime 

de tijden voor de overige branches bepaald (van 12:00 tot 17:00). Daarnaast is het voor sommige 

branches(ijs, snacks, etc.) toegestaan op zondag verkocht te worden, dit staat in het 

vrijstellingenbesluit. Controle vindt plaats door de politie. 

- Wet milieubeheer: 

In de Wet Milieubeheer wordt een regeling getroffen ten aanzien van inrichtingen die hinder of 

overlast kunnen veroorzaken voor de omgeving. Deze bepalingen gelden ook voor 

standplaatshouders. Vooral aan mobiele verkoopinrichtingen van vis en snacks worden milieueisen 

gesteld. Deze eisen betreffen in hoofdzaak de gevolgen van het bakken. Het gaat dan om zaken als 

vetafscheiding van het afvalwater en voorkomen van stankoverlast. Dit wordt van geval tot geval 

beoordeeld, afhankelijk van de situatie ter plaatse. De standplaatshouder kan verplicht worden 

gesteld zelf voldoende maatregelen te nemen om zwerfvuil rond de standplaats te voorkomen. Deze 

regels worden in de door de gemeente te verlenen vergunning opgenomen. 

- Wet ruimtelijke ordening: 

Deze wet gaat met name over het gebruik van de bestemming en is in die zin relevante wetgeving 

voor standplaatsen. 

- Wabo: 

Op grond van artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo is het verboden te bouwen zonder 

vergunning van Burgemeester en Wethouders. Een standplaatshouder met een mobiele wagen die 

                                                      
‡ Opgesteld door de afdeling Markt-, Straat- en Rivierhandel van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 
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elke avond zijn standplaats ontruimt, heeft geen omgevingsvergunning nodig. Een 

omgevingsvergunning dient te worden getoetst aan het bestemmingsplan. Detailhandel kan op de 

betreffende locatie worden toegestaan. In een dergelijk geval is sprake van sedentaire detailhandel, 

treedt de APV terug en er is geen standplaatsvergunning nodig. De APV blijft dan wel voor al het 

overige van toepassing. 

- Dienstenrichtlijn:  

De EU-dienstenrichtlijn verplicht EU lidstaten tot het vrijgeven van hun dienstenmarkt, ten gunste 

van aanbieders uit andere lidstaten. Dit geldt ook voor diensten die een standplaats innemen. 

- EG-verdrag: 

In artikel 49 Werkingsverdrag is geregeld dat vrije ondernemers, bedrijven en zelfstandigen niet 

mogen worden beperkt in de vestiging in een andere lidstaat van de Eropese Unie. 

- De gemeentewet: 

In de gemeentewet worden de bevoegdheid van het gemeentebestuur en de belasting oplegging door 

geregeld. 

 

 

 

 

 

 


