Branchebesluit week- en dagmarkten Maastricht
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
De in artikel 1 van de Marktverordening Maastricht 2009 gegeven begripsomschrijvingen zijn tevens van
toepassing op dit branchebesluit.
Artikel 2
Branchering
1. Op de markten mag uitsluitend een soort of assortiment van waren of goederen worden verhandeld uit de
hoofdbranches en bijbehorende branches die zijn aangewezen in het branchepatroon van de betreffende
markt, zoals opgenomen in de bijlagen van dit besluit.
2. Per markt en per branche krijgen niet meer standplaatshouders vergunning dan het in het branchepatroon
van de betreffende markt voor die branche vastgestelde maximum.
3. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 mag een marktvergunninghouder slechts in één branche actief
zijn. Deze branche wordt vermeld op de vergunning van de betreffende marktvergunninghouder. Vermenging
van branches is niet toegestaan.
4. Branchewijziging is niet toegestaan.
Artikel 3
Brancheoverschrijdende waren of goederen
1. Indien het kernassortiment tot één bepaalde branche behoort, doch één van de waren of goederen van het
kernassortiment, althans een klein aantal daarvan, daarnaast ook bij een andere branche kan worden
ondergebracht, dan worden die waren of goederen geacht tot dezelfde branche te behoren als de waren of
goederen in het kernassortiment.
Artikel 4
Herijking branchepatroon
Geregeld zal het branchepatroon getoetst worden op basis van inpasbaarheid en wenselijkheid en zonodig
opnieuw vastgesteld worden. Hierbij heeft de Marktcommissie Maastricht een adviserende rol.

Artikel 5
Inwerkingtreding en overgangsbepaling
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop bekendmaking heeft plaatsgevonden.
2. De inwerkingtreding van dit besluit heeft geen gevolg voor vergunninghouders van vaste standplaatsen
wiens vergunning voor de inwerkingtreding van dit besluit producten c.q. branches vermeldt die ingevolge dit
besluit en het bijbehorende branchepatroon branchevermenging opleveren. Een eventuele overschrijding van
de in het branchepatroon gestelde maxima zal door natuurlijk verloop dienen te verdwijnen.
Artikel 6
Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel Branchebesluit weekmarkten Maastricht.

Bijlagen: branchepatroon per markt.
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