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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE

Uittreksel uit het résister 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 Cast&nasn,Gemeenteraadsleden.

Zitting van 17.12.19

#Onderwerp : GR - Retributiereglement betreffende de verhuring van materiaal voor feesten en 
plechtigheden - Verlenging#

Openbare zitting 

DE RAAD,
Gelet op het retributiereglement betreffende de verhuring van materiaal voor feesten en plechtigheden, gestemd 
door de Gemeenteraad in zitting van 19.11.2013, verbindend geworden op datum van 25.11.2013, toepasselijk 
voor de période van 01.01.2014 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 schulvorderingen ;
Gelet op de financiële 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 verhuring van materiaal voor feesten en plechtigheden als volgt 
te verlengen :
Artikel 1.-
Er wordt, voor de période van 01.01.2020 tôt 31.12.2025, een gemeenteretributie geheven op de verhuring van 
materiaal voor feesten en plechtigheden, aan particulieren of aan private of openbare organismen.
Artikel 2.-
Het tarief van de retributie per 24 uur verhuring wordt als volgt vastgesteld :

Meubilair Bedrag Waarde
- stoel 0,35 EUR 54,00 EUR
- jutenpaneel 0,35 EUR 54,00 EUR
- tafel 0,70 EUR 160,00 EUR
- roltapijt 0,05 EUR/m2 14,00 EUR/m2
- nadarhek 0,35 EUR 60,00 EUR
- bar 1,30 EUR 271,00 EUR
- spoelbak 1,30 EUR 271,00 EUR
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- kapstok 0,35 EUR 54,00 EUR
- praktikabel 0,70 EUR 136,00 EUR
- vlaggenmast 0,35 EUR 54,00 EUR
- groene plant 1,30 EUR 136,00 EUR
- praktikabel variabele hoogte 1,50 EUR 610,00 EUR
- tent 100,00 EUR 1.500,00 EUR
Geluidsmateriaal
- versterker 54,00 EUR 2.714,00 EUR
- zuilluidspreker 14,00 EUR 679,00 EUR
- kleine luidspreker 3,00 EUR 136,00 EUR
- openluchtluidspreker 16,00 EUR 814,00 EUR
- microfoon 11,00 EUR 543,00 EUR
- mengtafel + cd 109,00 EUR 5.429,00 EUR
- forfaitair bedrag voor bedrading 27,00 EUR 1.357,00 EUR
- draadloze microfoon 20,00 EUR 560,00 EUR
V erlichtin esmateri aal
- podiumprojector 500 W 11,00 EUR 543,00 EUR
- orgelspel 54,00 EUR 2.714,00 EUR
- spot op houder 3,00 EUR 136,00 EUR
- forfaitair bedrag voor bedrading 27,00 EUR 1.357,00 EUR
- verdeelkast 100,00 EUR 400,00 EUR

Artikel 3.-
De retributie is verschuldigd hetzij door de natuurlijke of rechtspersoon, hetzij door het privaat- of 
publiekrechtelijk organisme dat het materiaal huurt.
Artikel 4.-

1. Er wordt een vermindering van 100 % van het bedrag van de retributie verleend :
- aan de organisatoren van manifestaties of evenementen van filantropische, godsdienstige,
vaderlandshevende, 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., aan het 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 ;

2. Er wordt een vermindering van 50 % van het bedrag van de retributie verleend :
- aan de organisatoren van manifestaties of evenementen van filantropische, godsdienstige,
vaderlandslievende, culturele of sportieve aard zonder 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 het 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 ;

3. Bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan een vermindering van 100 % van het 
bedrag van de retributie verleend worden aan de organisatoren van manifestaties of evenementen in het
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kader van een partnerschap met de Gemeente en waarvan de modaliteiten bepaald zijn in een 
overeenkomst.

In geval van vermindering van 50 % 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 5.-
De persoon of de instelling die de aanvraag doet, dient bij een verzekeringsmaatschappij naar zijn keuze een 
verzekeringspolis af te sluiten die de eventuele herstellings- of vervangingskosten in geval van verlies van het 
materiaal dekt. Een kopij van de verzekeringspolis dient aan het Gemeentebestuur overgemaakt te worden voor 
de terbeschikkingstelling van het materiaal.
Artikel 6.-
De retributie is betaalbaar in handen van de gemeenteontvanger of van zijn beambten of ontvangers die hiervoor 
aangesteld werden.
Artikel 7.-
Bij gebrek aan betaling geschiedt de invordering van de retributie langs 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

De Burgemeester,

Benoît Cerexhe
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