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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE SINT.PIETERS.WOLUWE

Woluwe Saint-Pierre
Sint-Piete.s-Woluwe

Uittreksel uit het reeister 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, Gerda Postelmans, Helmut De Vos, Schepenen ;

Willem Draps, Philippe van Cranem, Anne-Charlotte d'Ursel, Carla Dejonghe, Christine Sallé,

Tanguy Verheyen, Aymeric de Lamotte, Christophe De Beukelaer, Cécile Vainsel, Catherine

Bruggeman, Etienne Dujardin, Laurent de Spirlet, Olivia Casterman, Marie Cruysmans, Muriel
Godhaird, Anne Delvaux de Fenffe, Juliette Siaens-Mahieu, Christiane Mekongo Ananga, Cathy

Vaessen, Sophie Busson, Danièle Van Crombrugghe-Gruloos, Gemeenteraadsleden ;

Florence van Lamsweerde, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd Alexia Bertrand, Georges Dallemagne, Jonathan de Patoul, Michel Naets,Gemeenteraadsleden

Zittingva'n20.12.22

#Onderwerp : GR - Retributiereglement betreffende de dienstprestaties van het werkliedenpersoneel -
\ilijziging #

Openbare zitting

DE RAAD,
Gelet op het retributiereglement betreffende de dienstprestaties van het werkliedenpersoneel, gestemd door

de Gemeenteraad inzittingvaî 17.12.2019, verbindend geworden op datum vaî23.12.2019, toepasselijk

voor de periode van 01.01.2020 tot 31.12.2025 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name

artikel I l7 evenals artikel 137bis betreffende de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen ;

Gelet op de f,rnanciële toestand van de Gemeente ;

Overwegende dat de Gemeente inkomsten moet innen om haar uitgaven te verzekeren ;

Overwegende dat de toegepaste tarieven sinds het aanslagjaar 2007 zljn vastgesteld ; dat, gezien de snel

stijgende inflatie die we momenteel meemaken, de verhoging van de tarieven gerechfvaardigd is en dat de

tarieven voortaan jaarlijks zullen 'worden herzien op basis van de consumentenprijsindex van het Koninkrijk

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

Hoort de interventie van Mevr. Anne-Charlotte d'URSEL, gemeenteraadslid ;

BESLUIT het retributiereglement betreffende de dienstprestaties van het werkliedenpersoneel als volgt te
wijzigen:
Artikel 1.-

Er wordt, voor de periode van 0l .01.2023 tot 31.12.2025, een gemeenteretributie geheven op de

dienstprestaties van het werkliedenpersoneel ambtshalve uitgevoerd of op aanvraag voor particulieren of
voor private of openbare organismen.
Artikel2.-
Het tarief van de retributie per werkuur of fractie van werkuur wordt als volgt vastgesteld :

1. Uurloon
- 26,40 EUR voor werkdagen ;

- 53,90 EUR voor zon- en feestdagen ;

2. Vervoer met chauffeur en begeleider
- 89,10 EUR voor werkdagen ;

- 156,20 EUR voor zon- en feestdagen ;

3. Lader
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- 74,80 EUR voor werkdagen ;

- 134,20 EUR voor zon- en feestdagen ;

4. Straafveegmachine of vuilniswagen
- 134,20 EUR voor werkdagen ;

- 209,00 EUR voor zon- en feestdagen ;

5. Heftoestellen en andere bouwwerfinachines met chauffeur
- 193,60 EUR per ondeelbare periode van 4 uur.

Het tarief van de retributie voor de opruiming van afual wordt vastgesteld op 44,00 EUR per m3 of gedeelte
van m3.

Artikel3.-
Een parkeerreservatie voor het intrekken in de gemeente, een verhuizing naar een andere gemeente of een
ander land, een verhuizing in de gemeente, een levering, een ceremonie, enz. dient ten minste 72 uur op
voorhand aangevraagd te worden bU het Gemeentebestuur.
Het is verboden voor een parkeerreservatie andere verkeersborden te plaatsen dan deze van het
Gemeentebestuur.
Het tarief van de retributie wordt vastgesteld op 65,00 EUR per parkeerreservatie.
Dit tarief omvat 10,00 EUR kosten van het aanleggen van een dossier (niet terugbetaalbaar in geval van
annulering van de aanvraag) en 55,00 EUR kosten voor het laden, het vervoer, het afladen en het plaatsen
van verkeersmateriaal op de aangevraagde plaatsen evenals het weghalen, het laden, het vervoer en het
afladen van het materiaal na zijn gebruik (niet terugbetaalbaar in geval van annulering van de aanvraag na
prestaties).

Dit tarief wordt betaald voor een parkeerreseryatie voor een lengte van 20 m, voor de duur van één dag en
voor de plaatsing van één enkel verkeersbord.
Het hierboven genoemde verkeersbord wordt belast aan 10,00 EUR per bijkomende dag van gebruik.
De plaatsing van bijkomende verkeersborden wordt belast aan 10,00 EUR per dag en per verkeersbord.
Wanneer twee parkeerreservaties worden aangevraagd voor een verhuizing, blj de bevoegde dienst door
dezelfde persoon voor eenzelfde periode op verschillende plaatsen, dan zal de retributie slechts eenmaal
ingevorderd worden.
Artikel4.-
De tarieven van de retributie worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het
Koninkrrjk.
Deze voor het lopende toepassingsjaar worden berekend volgens de volgende forrnule :

basistarief x nieuw indexcijfer
basisindexcijfer

Het basistarief is het initiële bedrag dat in onderhavig retributiereglement wordt vastgesteld.
De basisindex is de index voor novembet 2022.
De nieuwe index is de index voor november van het jaar voorafgaand aan het toepassingsjaar.
Na toepassing van die coëfficiënt, wordt het bedrag afgerond naar het hogere veelvoud van l0 cent.
Artikel5.-
De belasting is verschuldigd hetzij door de natuurlijke of rechtspersoon, hetzij door het privé- of
publiekrechtelijk organisme waarvoor de dienst werd verricht.
Artikel6.-
Voor de toepassing van artlkel2,

. er wordt een vermindering van 100 Yo van het bedrag van de retributie verleend :

' aaî de organisatoren van manifestaties of evenementen van filantropische, godsdienstige,
vaderlandslievende, culturele of sportieve aard zonder commerciële karakter, die woonachtig zijn of
hun maatschappelijke zetel hebben op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ;

- aan de V.Z.W' aanhet O.C.M.W, aan de handelaarsverenigingen, aan de jeugdbewegingen en aan
de scholen die hun maatschappelijke zetel of hun belangrijkste activiteit hebben op het grondgebied
van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ;
- aan de gemeentebesturen van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest of aan de gemeenten grenzend
aan Sint-Pieters-Woluwe ;
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. er wordt een vennindering van 50 Yo van het bedrag van de retributie verleend :

- aan de organisatoren van manifestaties of evenementen van filantropische, godsdienstige,

vaderlandslievende, culturele of sportieve aard zondq commerciële karakter, die niet woonachtig zijn

of geen maatschappelijke zetel hebben op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ;

- aan de V.Z.W., aan de O.C.M.W, aan de handelaarsverenigingen, aan de jeugdbewegingen en aan

de scholen die hun maatschappelijke zetel of hun belangrijkste activiteit niet hebben op het

grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ;

- aan de organisatoren van manifestaties of evenementen met commerciëel karakter die woonachtig

zijn of hun maatschappelijke zetel hebben op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ;

. brj beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan een vermindering van 100 %ovan

het bedrag van de retributie verleend worden aan de organisatoren van manifestaties of evenementen

in het kader van een partnerschap met de Gemeente en waarvan de modaliteiten bepaald zijn in een

overeenkomst.

In geval van vermindering van 50 oÂ of van partnerschap, zal de organisator duidelijk op al de

communicatiedragers van de manifestatie of van het evenement moeten vermelden "met de steun van de

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe" en er het logo van de Gemeente op laten verschijnen.

Artikel T.-

Voor de toepassing van artikel 3, wordt er verleend :

. een vennindering van 100 Yo van het bedrag van de retributie verschuldigd door de organisatoren

van manifestaties van filantropische, godsdienstige, vaderlandslievende, culturele of sportieve aard,

zonder commerciële finaliteit ;

. een verïnindering van 100 %, van het bedrag van de retributie verschuldigd door het O.C'M.W. van

Sint-Pieters-Woluwe ;

. een verrnindering van 100 oÂ van het bedrag van de retributie verschuldigd door de gemeentelijke

Y.Z,W.;
. een vermindering van 100 % van het bedrag van de retributie verschuldigd door de

handelaarsverenigingen van de gemeente ;

. een vermindering van 100 % van het bedrag van de retributie verschuldigd door de

jeugdbewegingen en de scholen.

Artikel8.-
De retributie is vervroegd betaalbaar in handen van de gemeenteontvanger of van zijn beambten of
ontvangers die hiervoor aangesteld werden.

Artikel9.-
Bij gebrek aan betaling geschiedt de invordering van de retributie langs gerechtelijke weg.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

31 stemmers : 20 positieve stemmen, 9 negatieve stemmen,2 onthoudingen.

Nee : l\'illem Draps, Anne-Charlotte d'(Jrsel, Carla Dejonghe, Christine Sallé, Tanguy Verheyen, Etienne

Dujardin, Laurent de Spirlet, Muriel Godhaird, Juliette Siaens-Mahieu.

Onthoudingen : Aymeric de Lamotte, Olivia Casterman.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING

De Gemeentesecretaris,
(g) Florence van Lamsweerde

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Pieters-Woluwe, 30 december 2022

De Voorzitter,
(g) Damien De Keyser

De Burgemeester,

Benoît Cerexhe

Dç Gemeentesecretaris,

Florence van Lamsweerde
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