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BRUSSELS HOOFDSTEDELUK GEWEST 
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLÜWE

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad

Aanwezig Damien De Keyser, Gemeenteraadslid-Voorzitter ;
Benoît Cerexhe, Burgemeester ;
Caroline Lhoir, Alexandre Pirson, Françoise de Callatay-Herbiet, Antoine Bertrand, Carine Kolchory, 
Dominique Harmel, Raphaël van Breugel, Helmut De Vos, Schepenen ;
Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Tanguy Verheyen, Aymeric de 
Lamotte, Christophe De Beukelaer, Georges Dallemagne, Cécile Vainsel, Catherine Bruggeman, Etienne 
Dujardin, Laurent de Spirlet, Marie Cruysmans, Muriel Godhaird, Jonathan de Patoul, Anne Delvaux de 
Fenffe, Juliette Siaens-Mahieu, Christiane Mekongo Ananga, Cathy Vaessen, Michel Naets, Gerarda 
Postelmans, Sophie Busson, Gemeenteraadsleden ;
Florence van Lamsweerde, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd Philippe van Cranem, Caria Dejonghe, Olivia Casterman, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 17.12.19

#Onderwerp : GR - Retributiereglement betreffende de rechtstreekse diensten aan de privé- en de 
openbare sector - Verlenging#

Openbare zitting 

DE RAAD,
Gelet op het retributiereglement betreffende de rechtstreekse diensten aan de privé- en de openbare sector, 
gestemd door de Gemeenteraad in zitting van 20.12.2016, verbindend geworden op datum van 26.12.2016, 
toepasselijk voor de période van 01.01.2017 tôt 31.12.2019 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name artikel 117 
evenals artikel 137bis betreffende de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen ;
Gelet op de fînanciële toestand van de Gemeente ;
Overwegende dat de Gemeente inkomsten moet innen om haar uitgaven te verzekeren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT het retributiereglement betreffende de rechtstreekse diensten aan de privé- en de openbare sector als 
volgt te wijzigen en te verlengen :
Artikel 1.-
Er wordt, voor de période van 01.01.2020 tôt 31.12.2025, een gemeenteretributie geheven op de rechtstreekse 
diensten aan de privé- en de openbare sector.
Artikel 2.-
De diensten verleend aan de openbare overheden, aan de particulieren en aan de ondememingen, in het kader van 
onderhavig retributiereglement, geven aanleiding tôt de betaling van volgende retributies aan het 
Gemeentebestuur, voor zover de afgifte en het gebruik van documenten die het voorwerp uitmaken van een 
retributie met geen enkele wetsbepaling strijdig zijn :

1. Uittreksels van bevolkingsregisters afgegeven aan ieder persoon of ieder privé- of openbaar organisme 
krachtens het koninklijk besluit van 16.07.1992 : 5,00 EUR ;

2. Duplicaten van stedenbouwkundige vergunningen, stedenbouwkundige attesten, 
verkavelingsvergunningen, milieuvergunningen, milieu-attesten, aangiften voor inrichtingen van klasse 
3, enz. : 5,00 EUR ;

3. Kopiien van archieven (op papier of usb-stick) 
formaat A4 : 0,50 EUR ;
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formaat A3 : 1,00 EUR ; 
formaat A2, Al of AO : 20,00 EUR ;

4. Bestekken of andere documentai voor aanbestedingen van opdrachten van werken :
a) verzonden in de vorm van CD, kostprijs met een minimum van : 10,00 EUR ;
b) verzonden op papier, kostprijs met een minimum van : 20,00 EUR ;

5. Stamhoom- of andere opzoekingen. per uur : 30,00 EUR ;
Ieder begonnen uur wordt volledig aangerekend.

6. Aanleg van dossiers voor de aanvraag van opening van een drankgelegenheid, van een restaurant, van 
een snack, van een privé-club of iedere andere gelijkgestelde instelling : 74,00 EUR ;

7. Fotografische documenten afgegeven hetzij aan particulieren, hetzij aan ondememingen, met 
uitzondering van de verzekeringsondememingen in het kader van verkeersongevallen :
per fotografisch document : 35,00 EUR ;

8. Identiteitsfotografies gemaakt door de gemeentefotograaf in het kader van de afgifte van 
identiteitskaarten : 5,00 EUR ;

9. Dossierkosten betreffende het invoeren van een werfaanvraag op het grondgebied van de gemeente door 
de wegbeheerder op vraag van een ondememing in het toepassingsprogramma Osiris : 30,00 EUR.

Artikel 3.-
De retributie is verschuldigd door degene die de dienst aanvraagt.
Artikel 4.-
De retributie is betaalbaar in handen van de gemeenteontvanger of van zijn beambten of ontvangers die hiervoor 
aangesteld werden.
Artikel 5.-
Bij gebrek aan betaling geschiedt de invordering ervan langs elke gerechtelijke weg.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 21 positieve stemmen, 9 negatieve stemmen, 2 onthoudingen.
Nee : Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Alexia Bertrand, Tanguy Verheyen, Aymeric de Lamotte, Etienne 
Dujardin, Laurent de Spirlet, Muriel Godhaird, Juliette Siaens-Mahieu.
Onthoudingen : Christine Sallé, Cécile Vainsel.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter,
(g) Florence van Lamsweerde (g) Damien De Keyser

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Woluwe, 30 december 2019

De Gemeentesecretaris,

Florence van Lamsweerde

Voor de Burgemeester : 
De afgevaardigde Schepen,

Gemeenteraad -17.12.2019 - Uittreksel van dossier 50191 2/2


