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De Gemeenteraad,
Herzien zijn beraadslaging van 26 oktober 1994, betreffende de standplaats- en uitstalrechten toepasselijk op
de markten van de wijk van het Zuidstation, het Sint-Gillisvoorplein en het Maurice Van Meenenplein, vanaf 1
januari 1995;
Overwegende dat wijzigingen dienen aangebracht te worden aan dit reglement, voor wat betreft de markt van
het Sint-Gillisvoorplein; het betreft hier om de vergunninghouder van de markt van het Sint-Gillisvoorplein toe
te laten, via een kleine verhoging van de inkomsten, om het tot stand brengen van gestandardiseerde
kramen, in de kleuren van de gemeente;
Overwegende anderzijds dat het bedrag van de standplaats- en uitstalrechten zouden geteld worden per
lopende meter van de standplaats en niet meer in functie van de oppervlakte;
Overwegende eveneens dat het bedrag van de tussenkomst van de handelaars in de kosten van
electriciteitsverbruik op de markt van de wijk van het Zuidstation dient vastgesteld te worden;
Ovewegende dat de tarieven vastgesteld dienen te worden in i;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging
van de akten van de gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de uitoefening van het
administratief toezicht;
Gelet op de omzendbrief van 24 augustus 1998 betreffende de Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende
regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de uitslag van het openbaar onderzoek dat plaatsvond aangaande onderhavig reglement;
BESLUIT :
1) als volgt vast te stellen, het reglement, toepasselijk vanaf 1 januari 2002, betreffende de inning van de
standplaats- en uitstalrechten op de markten van de wijk van het Zuidstation, van het Sint-Gillisvoorplein en
het Maurice Van Meenenplein, en die de deelname vaststelt van de handelaars in de onkosten
voortvloeiende uit het electriciteitsverbruik op de markt van de wijk van het Zuidstation :
Artikel 1. Het tarief van de standplaats-en uitstalrechten op de markt van de wijk van het Zuidstation wordt
als volgt vastgesteld, vanaf 1 januari 2002 :
prijs per lopende meter :
- voor de geabonneerden - per maand :

20,82 i
- voor de niet-geabonneerden - per dag :
5,95 i
Artikel 2. De standplaats- en uitstalrechten op de markt van de wijk van het Zuidstation dienen betaald te
worden door de geabonneerden,voor de eerste zondag van elke maand, door middel van een overschrijving
op de bankrekening van de door de gemeente aangeduide vergunninghouder. Het betalingsbewijs dient
voorgelegd te worden aan de vergunninghouder, bij de controles die plaatshebben.
De occasionele handelaars betalen aan de vergunninghouder de standplaats- en uitstarechten, tegen afgifte
van ticketten die overeenstemmen met het betaalde bedrag, op het ogenblik dat zij toegelaten worden zich
te installeren, elke zondag.
Artikel 3. Het recht voor de aansluiting op de electriciteitspalen van de gemeente, op de markt van de wijk
van het Zuidstation, wordt als volgt vastgesteld, vanaf 1 januari 2002 :
-voor de geabonneerden per maand : 14,87 i
- voor de niet-geabonneerden per dag : 3,72 i
Dit recht dient tegelijkertijd en op dezelfde manier betaald te worden als het standplaatsrecht.
Artikel 4. Het tarief van de standplaats- en uitstalrechten op de markt van het Sint-Gillisvoorplein wordt als
volgt vastgesteld, vanaf 1 januari 2002

Priijs per lopende meter / per dag
1 dag

2,28 i

1 dag per week
+ zaterdag of zondag

1,54 i

2 dagen per week
van dinsdag tot vrijdag inbegrepen

1,14 i

zaterdag of zondag

2,28 i

vanaf 3 dagen

1,54 i /3 dagen
1,17 i /4 dagen
0,94 i /5 dagen
0,77 i / 6 dagen

zaterdag en zondag
Tarief occasionelen

2,31i
2,48 i / tijdens de week
2,97 i / zaterdag en zondag

Artikel 5. De standplaats- en uitstalrechten op de markt van het Sint-Gillisvoorplein dienen betaald te worden
door de geabonneerden, op voorhand, voor de 28ste van iedere maand, door middel van een overschrijving
op de bankrekening van de vergunninghouder aangeduid door de gemeente. Het betalingsbewijs dient
voorgelegd te worden aan de vergunninghouder, bij de controleoperaties die plaats zullen vinden.
De occasionele handelaars betalen aan de vergunninghouder de standplaats- en uitstalrechten, tegen afgifte
van ticketten die overeenstemmen met het betaald bedrag, op het ogenblik dat zij de toelating krijgen zich te
installeren.

Artikel 6. Het tarief van de standplaats- en uitstalrechten op de markt van het Maurice Van Meenenplein
wordt als volgt vastgesteld, vanaf 1 januari 2002 :
prijs per lopende meter :
- voor de geabonneerden - per maand
8,25 i
- voor de niet-geabonneerden - per dag :
2,06 i
Artikel 7. De standplaatsrechten op de markt van het Maurice Van Meenenplein, die plaatsvindt op
maandagnamiddag, dienen door de geabonneerden betaald te worden, voor de eerste maandag van iedere
maand, door middel van een overschrijving op de bankrekening van de door de gemeente aangeduide
vergunninghouder. Het betalingsbewijs dient voorgelegd te worden aan de vergunninghouder, bij de
controleoperaties die plaats zullen vinden.
De occasionele handelaars betalen aan de vergunninghouder de standplaatsrechten, tegen afgifte van
ticketten die overeenstemmen met het betaald bedrag, op het ogenblik dat zij de toelating krijgen zich te
installeren.


