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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE EVERE
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Georges Pollet, Voorzitter van de Gemeenteraad ;
Pierre Muylle, Wnd Burgemeester ;
Ali Ince, Christian Beoziere, Jeanine Joannes-Wouters, Fatiha Saidi, Martine Raets, Dominique
Clajot, Mohamed Ridouane Chahid, Schepenen ;
Guy Vanhengel, Joseph Corten, Ingrid Haelvoet, Marc Bondu, Alain Vander Elst, Pascal Freson,
Belma Tek, Véronique Mbombo Tshidimba, David Cordonnier, Jean-Philippe Mommart, Hicham
Talhi, Sabrina Cornu, Firyan Kaplan, Housini Chairi, Latifa Benallal, Nicole Lepage, Guy Evraert,
Gemeenteraadsleden ;
Katrien Debeuckelaere, Voorzitter van het OCMW, zetelend met raadgevende stem in toepassing van
de artikels 103 van de Nieuwe Gemeentewet en 28§4 van de organieke wet op de OCMW's ;
Dirk Borremans, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Eliane Lepoivre-Daels, Schepen ;
Rudi Vervoort, Rachid Chikhi, Margriet Hubrechts, Mohamed Kheddoumi, Fabienne Derome,
Martine Empain, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 25.01.18
#Onderwerp : Retributie op het standrecht op de openbare markten. Hernieuwing.#
Openbare zitting

SECTOR FINANCIËN
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op zijn beraadslaging dd. 31 maar 2011, houdende vestiging van een reglement betreffende het
standrecht op de openbare markten, uitvoerbaar geworden bij brief dd. 8 juni 2011 van het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de hinder die teweeggebracht kan worden door ondernomen werken in de door de markt bezette
straten;
Gelet op de gemeentelijke financiën;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 6. § 2. van de ordonnantie van 14 mei 1998, houdende regeling van het administratieve
toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op artikel 1 van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende het voorleggen aan de regering van de
akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratieve toezicht;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
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Artikel 1 :
Volgend retributiereglement goed te keuren: retributie op het standrecht op de openbare markten.
RETRIBUTIE OP HET STANDRECHT OP DE OPENBARE MARKTEN
I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE RETRIBUTIE
Artikel 1:
Er wordt vanaf 1 april 2018 een retributie gevestigd op het standrecht op de openbare markten.
II. AANSLAGVOET
Artikel 2:
De tarieven van de standplaatsen worden als volgt bepaald:
1) Retributie voor de standplaatsen voor markten:
a) Handelaars zonder forfaitair trimestrieel abonnement: 3,20 € per strekkende meter en per dag van
bezetting
b) Handelaars met forfaitair trimestrieel abonnement: 27,00 € per strekkende meter en per trimester
2) Aansluiting op het elektriciteitsnet:
a) 2,20 € per dag en per markt voor kleine verbruikers (enkel verlichting)
b) 4,40 € per dag en per markt voor grote verbruikers
III. VRIJSTELLINGEN
Artikel 3:
Een vrijstelling van het standrecht zal worden toegekend aan de marktkramers die hun logistieke steun
verlenen aan de markt waaraan ze deelnemen, bijvoorbeeld door het strategisch plaatsen van hun
vrachtwagen teneinde de markt te beschermen tegen eventuele ramvoertuigen.
Een korting zal toegekend worden aan de handelaars die op aangeven van de marktmeester de afmeting van
hun standplaats moeten verminderen, of moeten veranderen van standplaats, dit als gevolg van een periode
waarin werken worden ondernomen in de door de markt bezette straten en dit gedurende op zijn minst twee
opeenvolgende marktdagen. Deze korting zal berekend worden naar evenredigheid van het aantal weken
gedurende dewelke de handelaars schade hebben geleden ten gevolge van de ondernomen werken in de
door de markt bezette straten. De korting zal als volgt worden berekend:
Korting = bedrag van het abonnement x aantal weken straatwerken x 50%
13 weken
Teneinde deze korting zo nauwkeurig mogelijk te berekenen, zal de korting aan de betrokken handelaars
terugbetaald worden het volgende trimester na de laatste dag van de ondernomen werken. De mogelijke
veranderingen of verminderingen van de afmetingen van de standplaats kunnen in geen enkel geval door de
handelaars geweigerd worden en geven op geen enkele manier aanleiding tot het bekomen van een andere
korting dan diegene hier voorzien. De korting zal enkel toegekend worden voor zover de reclamant het
oorspronkelijke bedrag betaald heeft. Bij gebreke van deze oorspronkelijke betaling zal er geen terugbetaling
zijn.
IV. WIJZE VAN BETALING
Artikel 4:
De retributie, ondeelbaar, wordt vooraf ontvangen. Voor de handelaars die een driemaandelijks abonnement
hebben bekomen, wordt de retributie een week voor het ingaan van een nieuw kwartaal ontvangen. In alle
andere gevallen is de retributie contant betaalbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de
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handelaar onmiddellijk de toegang tot de markt geweigerd worden en dit zonder ingebrekestelling. Het
gevraagde bedrag zal verhoogd worden met nalatigheidinteresten tegen de wettelijke voet. De wijze van
inning, alsook alle in het huidige reglement niet-voorziende gevallen zullen door het College van
Burgemeester en Schepenen worden geregeld.
V. GESCHILLEN
Artikel 5:
Alle twistpunten betreffende de retributie zullen vervolgd worden voor de bevoegde burgerlijke rechtbanken.
VI. VOORAFGAAND REGLEMENT
Artikel 6:
Huidig reglement vervangt vanaf 1 april 2018 de beraadslaging van de Gemeenteraad dd. 31 maart 2011, in
verband met een retributie op het standrecht op de openbare markten.
Artikel 2 :
Deze beraadslaging zal in tweevoud worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid met het oog op
de uitoefening van het algemene toezicht.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.
3 bijlagen
Redevance sur le droit de place sur les marchés publics. CC 31-03-2011..doc, Motivation.docx, Retributie
op het standrecht op de openbare markten. CC 31-03-2011..doc
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Dirk Borremans

De Voorzitter van de gemeenteraad,
(g) Georges Pollet

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Evere, 26 januari 2018

De Gemeentesecretaris,

Voor de Burgemeester,
De afgevaardigde Schepen,

Dirk Borremans

Christian Beoziere
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