
REGLEMENT BETREFFENDE HET HEFFEN VAN DE STANDPLAATSRECHTEN OP 
DE MARKTEN EN OP DE BIJDRAGE VAN DE AMBULANTE HANDELAARS TOT DE 
KOSTEN VOOR HET ELECRICITEITSVERBRUIK. WIJZIGINGEN.  
  
De gemeenteraad, 
  
Gelet op de nieuwe Gemeentewet en meer bepaald artikel 117; 
  
Gelet op de Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht 
op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de latere wijzigingen; 
  
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 administratieve toezicht en de latere wijzigingen; 
  
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het 
administratief toezicht; 
  
Herzien zijn beraadslaging van 10 maart 2016 met betrekking tot het heffen van de 
standplaatsrechten op de markten en op de bijdrage van de ambulante handelaars tot de kosten 
voor het electriciteitsverbruik op de Zuidmarkt. 
  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
  
  
BESLUIT : 
  

1. Het Reglement betreffende het heffen van de standplaatsrechten op de markten en op 
de bijdrage van de ambulante handelaars tot de kosten voor het elektriciteitsverbruik 
op de Zuidmarkt te wijzigen. 

  
  
Artikel 1 
De retributie voor de standplaatsrechten op de markt van de Zuidwijk is als volgt vastgesteld: 
  

 voor de geabonneerden – per maand : 23€ 
 voor de niet-geabonneerden – per dag : 6,50€ 

Artikel 2 
De retributie voor de standplaatsrechetn op de markt van het Sint-Gillisvoorplein is als volgt 
vastgesteld: 
  
Prijs per strekkende meter : 
  

 Voor de geabonneerden 



Week:    2,50€ 
Weekend : 3€ 
  

 Voor de niet-geabonneerden – per dag 

  
Week:    3€ 
Weekend : 3,50€ 
  
  
  
§2. De retributie voor de standplaatsrechten op de Fijnproeversmarkt aan het Sint-
Gillisvoorplein is als volgt bepaald: 
  
Prijs per strekkende meter (diepte: 3 meter): 
  

 Voor de geabonneerden: 5 € 
 Voor de niet-geabonneerden: 6 € 

  
  
§3. Bij meer dan 3 meter diepte bedraagt het tarief 0,90 €/m² – per dag. 
  
§4. Elke begonnen m² is een verschuldigde m². 
  
Artikel 3 
De retributie voor de standplaatsrechten op de markt van het Maurice Van Meenenplein is als 
volgt vastgesteld: 
  
  
§1. Prijs per strekkende meter, met een diepte van 3 meter: 
  

 voor de geabonneerden – per maand : 9€ 
 voor de niet-geabonneerden – per dag : 2.50€ 

  
§2. Bij meer dan 3 meter diepte bedraagt het tarief 0,90 €/m² – per dag. 
  
§3. Elke begonnen m² is een verschuldigde m². 
  
Artikel 4 
§1. De retributie voor de standplaatsrechten op de Markt aan het Victor Hortaplein is als volgt 
bepaald:  
  
Prijs per strekkende meter: 
  



 Voor geabonneerden - per dag: 2,5 € 
 Voor niet-abonnees - per dag: 3 € 

  
§2. De standplaatsrechten op de markt van het Victor Hortaplein, die op donderdagnamiddag 
plaatsvindt, dienen door de geabonneerden betaald te worden, voor de eerste donderdag van 
iedere maand, door middel van een overschrijving op de bankrekening van de door de 
gemeente aangeduide vergunninghouder. 
 
§3. Het betalingsbewijs dient voorgelegd te worden aan de vergunninghouder, bij de 
controleoperaties die plaats zullen vinden. 
 
§4. De occasionele handelaars betalen aan de vergunninghouder de standplaatsrechten, tegen 
afgifte van ticketten die overeenstemmen met het betaalde bedrag, op het ogenblik dat zij de 
toelating krijgen zich te installeren. 
  
Artikel 5 
De retributie voor de elektrische aansluiting op de aftakkasten van de gemeente is als volgt 
bepaald: 
  
§1. Op de markt van de Zuidwijk, op de markt van het Hortaplein en op de markt van het 
Jansonplein : 

 voor abonnees - per maand: 16,50 € voor de verlichtingskosten en/of 23 € voor alle 
andere stroomaansluitingen 

 voor occasionele marktkramers - per dag: 4,50 € voor de verlichtingskosten en/of 7 € 
voor alle andere stroomaansluitingen 

  
  
§2. Op de markt van het Maurice Van Meenenplein : 

 voor abonnees en occasionele marktkramers, de retributie is evenredig met het 
verbruik : 

  

 van 10 tot 20A : 2,50€/week 
 vanaf 20A : 5€/week 
 vanaf 50A : 7,50€/week 

  
  
Artikel 6 
§1. De standplaatsrechten op de markten en de retributie voor de elektriciteit en de 
schoonmaak  dienen te worden betaald door de geabonneerde handelaars : 
  

 voor de markt van de Zuidwijk, voor de eerste zondag van elke maand, 
 voor de markt van het Sint-Gillisvoorplein, voor de 28ste van elke maand, 



 voor de markt van het Maurice Van Meenenplein, voor de eerste maandag van elke 
maand. 

  
§2. De inning van de standplaatsrechten en de retributie voor elektriciteit voor de plaatsen die 
occasionele marktkramers worden toegewezen, met inbegrip van de onderhurende 
standwerkers, gebeurt iedere marktdag. 
  
Artikel 7 
De bijdragen die het voorwerp van deze reglement zijn, zullen verhoogd worden, van 
rechtswege, van alle belastingen en taxen daarbij behorende en waarvan de perceptie verplicht 
zou worden door de wet of de belastingdienst. 
  
2. Deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan de toezichthoudende overheid 
 


