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Luc Léonard, De Voorzitter plaatsvervanger van de Raad ;
Françoise Schepmans, Burgemeester ;
Ahmed El Khannouss, Sarah Turine, Patricia Vande Maele, Abdelkarim Haouari, Karim Majoros, Jan
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Christian Magérus, Jamal Ikazban, Abdellah Achaoui, Houria Ouberri, Mohammadi Chahid, Badia El
Belghiti, Paulette Piquard, Jamel Azaoum, Amet Gjanaj, Jef Van Damme, Khadija El Hajjaji, Olivia
P'Tito, Gerardine Bastin, Danielle Evraud, Mohamed El Abboudi, Lhoucine Aït Jeddig, Dirk De
Block, Dirk Berckmans, Michaël Vossaert, Nader Rekik, Farida Tahar, Hassan Rahali, Shazia
Manzoor, Georges Van Leeckwyck, Leonidas Papadiz, Roland Vandenhove, Laurie Carême-Palanga,
Youssef Lakhloufi, Khadija Tamditi, Hassan Ouassari, Hicham Chakir, Gemeenteraadsleden ;
Jacques De Winne, Gemeentesecretaris.

 
Pierre Vermeulen, Michel Eylenbosch, Tania Dekens, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 16.12.15

#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Retributie op de standplaatsrechten op de markten – Vernieuwing
voor 2016 tot 2018 inbegrepen.#

Openbare zitting

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikelen 117 en 232 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het gemeentelijk reglement betreffende de ambulante activiteiten – markten;
Herzien het reglement tot vaststelling van de retributie op de rechten op een standplaats op de markten
gevestigd door beslissing van de Gemeenteraad van 18 november 2010 voor de dienstjaren 2011 tot 2015
inbegrepen;
Overwegende dat er moet overgegaan worden tot de vernieuwing van het bovenvermelde reglement dat tot
het einde komt op 31 december 2015;
Overwegende dat er moet overgegaan worden tot de aanpassing van het bedrag van de verschuldigde
retributies als tegenprestatie voor het recht op het gebruik van een standplaats op de openbare markten, die
sinds verscheidene jaren niet meer verhoogd zijn;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 december 2015;
 
BESLUIT :
 
Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2016 tot 2018 inbegrepen, een gemeentelijke retributie geheven op het recht op
een standplaats op de openbare markten georganiseerd op de openbare weg.
Artikel 2
De tarieven van de rechten op een standplaats worden vastgesteld als volgt:
 

a. Zondagsmarkt op de Gemeenteplaats en omgeving:
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5,50 EUR per bezette lopende meter voor de geabonneerde handelaars
6,00 EUR per bezette lopende meter voor de occasionele handelaars.

b. Dinsdagsmarkt op het Hertogin van Brabantplein en omgeving:

per dag : 6,00 EUR per bezette lopende meter voor de geabonneerde handelaars
per dag : 6,50 EUR per bezette lopende meter voor de occasionele handelaars
per driemaandelijks abonnement voorafgaandelijk te betalen : 10 % disconto.

c. Donderdagsmarkt op de Gemeenteplaats en omgeving:

 
per dag : 6,50 EUR per bezette lopende meter voor de geabonneerde handelaars
per dag : 7,00 EUR per bezette lopende meter voor de occasionele handelaars
per driemaandelijks abonnement voorafgaandelijk te betalen : 10 % disconto.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de titularis van de toelating zoals voorzien in hoofdstuk 1 van het
gemeentelijk reglement van 24 juni 2015 betreffende de ambulante activiteiten – markten.
De driemaandelijkse abonnementen zijn betaalbaar ten laatst de twintigste van de maand voor het kwartaal
waarop zij betrekking hebben, in de handen van de gemeenteontvanger of per storting op de rekening van
het Gemeentebestuur, volgens de beschikkingen van het gemeentelijk reglement betreffende de ambulante
activiteiten – markten.
De rechten, per dag, zijn contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.
Artikel 4
Dit reglement vervangt, vanaf het dienstjaar 2016, het reglement tot vaststelling van de retributie op de
rechten op een standplaats gevestigd door beslissing van de Gemeenteraad van 18 november 2010 voor de
dienstjaren 2011 tot 2015 inbegrepen.

42 stemmers : 25 positieve stemmen, 16 negatieve stemmen, 1 onthouding.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Jacques De Winne  

De Voorzitter Plaatsvervanger, 
(g) Luc Léonard

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 18 december 2015

Voor de Gemeentesecretaris,
De afgevaardigde Ambtenaar,

Carine Van Campenhout  

Voor de Burgemeester,
De afgevaardigde Schepen,

Abdelkarim Haouari
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