
De openluchtmarkten van de Stad Brussel ontvangen een mobiel loket

Stad Brussel, 21 avril 2022 - De mobiele loketten van de Cel Markten zijn administratieve
verwerkingspunten met als doel de procedures te vereenvoudigen en dichter bij de handelaars
werken.

Het mobiele loket biedt handelaren de mogelijkheid om vertegenwoordigers van de Cel Markten te
ontmoeten die hen zullen helpen, adviseren, begeleiden en zelfs vergezellen bij diverse
administratieve procedures, bijvoorbeeld door bepaalde documenten direct ter plaatse te scannen of
door te controleren of de documenten naar behoren zijn ingevuld om extra vertraging of onvolledige
dossiers te voorkomen.

"Deze mobiele loketten zijn het voorbeeld bij uitstek van een nabijheidsbeleid dat de Stad Brussel na
aan het hart ligt en een innovatie in de administratieve afhandeling van dossiers die het leven van
deze economische actoren wil vereenvoudigen. Dit is met name mogelijk dankzij onze
IT-investeringen, die het nu mogelijk maken om dossiers via een tablet te verwerken en om het
volledige administratieve dossier rechtstreeks online beschikbaar te hebben, wat ook de bedoeling is
van een smart city", legt Fabian Maingain, Schepen van Economische Zaken van de Stad Brussel, uit.

De vertegenwoordiger kan dus een onmiddellijke oplossing bieden voor een probleem dat vroeger
misschien veel tijd in beslag had genomen. Deze mobiele loketten bieden niet alleen een snelle en
efficiënte service, maar zijn ook een gelegenheid om met handelaars te praten en te luisteren naar hun
vragen over de Brusselse markten en hun aanbevelingen voor de toekomst.

Elke derde week van de maand zijn de mobiele loketten aanwezig op twee grote markten: die op het
Vossenplein (van 10 tot 14 uur) en die op de Antwerpsesteenweg (van 8 tot 11 uur). Wat de kleinere
markten betreft, kunnen de handelaars eens in de drie maanden aanwezig.
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