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Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Suzanne RYVERS, Gemeenteraadslid-Voorzitster ;
Charles PICQUÉ, Burgemeester ;
Catherine MORENVILLE, Jean SPINETTE, Yasmina NEKHOUL, Thierry VAN
CAMPENHOUT, Francesco IAMMARINO, Jos RAYMENANTS, Willem STEVENS,
Schepenen ;
Catherine FRANCOIS, Saïd AHRUIL, Myriem AMRANI, Loïc FRAITURE, Khalid TALBI,
Christine WAIGNEIN, Marie-Hélène LAHAYE, Pietro DE MATTEIS, Mohamed EL
OUARIACHI, Estela COSTA, Lesia RADELICKI, Fabrice MPORANA, Celi RODRIGUEZ, Marc
NAETHER, Isabelle PINZAUTI BABRZYNSKI, Grégoire Kabasele, Laurent Scheid, Mélanie
VERROKEN, Jeanne Baudoin, Gemeenteraadsleden ;
Laurent PAMPFER, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Cathy MARCUS, Schepen ;
Hassan ASSILA, Mohssin EL GHABRI, Khalid MANSOURI, Elisa SACCO, Agnès
VERMEIREN, Michel LIBOUTON, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 23.12.21
#Onderwerp : Retributiereglement betreffende prestaties voor derden. Wijzigingen Hernieuwing. #
Openbare zitting

Juridische dienst
De Raad,
Gelet op de artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, met name artikel 117, 135,§2, 137bis en 252;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de latere wijzigingen eraan;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging van
de akten van de gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de uitoefening van het administratief
toezicht en de latere wijzigingen eraan;
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht;
Gelet op de omzendbrief 2002/09 van 22 juli 2021 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor
het dienstjaar 2022 en de opmaak van de driejarenplannen voor de dienstjaren 2002-2023-2024, waarin wordt
bepaald dat voor administratieve prestaties naar aanleiding van een individuele aanvraag, de gevraagde prijs ten
minste de kostprijs van de door de gemeentelijke diensten geleverde prestaties moet dekken;
Overwegende enerzijds dat de gemeente verplicht kan zijn gemeentepersoneel ter beschikking te stellen tijdens
een private bezetting van de ruimte of een gebouw dat openbaar of voor het publiek toegankelijk is, met name
voor beveiliging, schoonmaak, enz;
Overwegende voorts dat de gemeente volgens artikel 135, lid 2, van de nieuwe gemeentewet tot taak heeft ten
behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met name over openbare veiligheid en de
volksgezondheid;
Overwegende dat de gemeente in dit verband soms dringende werkzaamheden moet verrichten voor rekening
van derden (natuurlijke of rechtspersonen), ingegeven door de noodzaak de openbare orde te waarborgen
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ingeval deze laatste in gebreke blijven, en gemeentepersoneel ter beschikking te stellen;
Overwegende dat in deze twee hypotheses deze interventies met een privaat karakter kosten voor de gemeente
met zich meebrengen; dat het duidelijk is dat de gemeente de kosten daarvan niet moet dragen en dat het billijk
is de begunstigden van deze interventies de kosten die zij met zich meebrengen te laten dragen;
Overwegende dat de prijzen van de prestaties moeten overeenstemmen met de kosten van de verleende dienst;
Overwegende dat de gemeente, wanneer zij voor een interventie een beroep moet doen op een externe
dienstverlener, onverminderd de regelgeving inzake overheidsopdrachten, zich het recht voorbehoudt de factuur
van deze externe dienstverlener door te rekenen aan de begunstigde van de interventie, tot de invordering voor
de bevoegde burgerlijke rechtbanken indien nodig;
Herzien zijn beraadslaging van 28 februari 2019 inzake hernieuwing en wijziging van het reglement betreffende
prestaties voor derden, voor een termijn die verstrijkt op 31 december 2021;

BESLIST:
1) Zijn reglement betreffende prestaties voor derden te hernieuwen en te wijzigen, en de tekst ervan als volgt vast
te leggen:
Artikel 1.
Er wordt een gemeentelijke retributie ingesteld voor een periode van drie jaar die verstrijkt op 31 december 2024
voor prestaties die door gemeentelijke ambtenaren ten behoeve van derden worden verricht.
Onder “prestaties” dient te worden verstaan, alle conserverings- of herstellingswerken, met inbegrip van
schoonmaak, in openbare of voor het publiek toegankelijke ruimten en gebouwen en in private ruimten en
gebouwen die een onmiddellijk gevaar voor de openbare orde opleveren;
In geval van privatief gebruik van een openbare of voor het publiek toegankelijke ruimte of gebouw, waarvoor de
gemeente vooraf toestemming heeft verleend, worden deze prestaties verleend op verzoek van de natuurlijke of
rechtspersoon aan wie de toestemming is verleend.
In geval van een dreigend gevaar voor de openbare orde in een private ruimte of privaat gebouw worden de
prestaties ambtshalve verricht wanneer de houder van het zakelijke recht in gebreke blijft.
Artikel 2:
Ongeacht de reden voor de prestaties wordt het bedrag van de retributie berekend per gewerkt uur. Elk begonnen
uur wordt geteld als een vol uur.
Het uurtarief, in euro, is als volgt vastgesteld:
a) Werkuren:
Medewerker

Arbeider

Uren

2022

2023

2024

Werkdagen
7.30 - 18.00 uur

28,9

29,2

29,5

58,6

59,2

‘s Avonds/’s
nachts
(18.00 - 7.30 uur),
weekends en feestdagen 58
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Werkdagen
7.30 - 18.00 uur

Teamchef

35,5
34,9

35,2

‘s Avonds/’s
nachts
(18.00 - 7.30 uur),
weekends en feestdagen 69,8

70,5

71,2

Werkdagen
7.30 - 18.00 uur

46

46,5

91,8

92,7

56,6

57,1

113,2

114,3

45,5

Technisch personeel ‘s Avonds/’s
nachts
(18.00 - 7.30 uur),
weekends en feestdagen 90,9
Werkdagen
7.30 - 18.00 uur

Directiepersoneel:

56

‘s Avonds/’s
nachts
(18.00 - 7.30 uur),
weekends en feestdagen 112,1

b) Voertuigen:
- Voertuig van minder dan 3,5 ton met bestuurder: 30,3 euro/uur
- Voertuig van meer dan 3,5 ton (met bestuurder): 40,4 euro/uur
Wat het uurtarief voor voertuigen betreft, wordt automatisch een minimum van één uur aangerekend.
Artikel 3:
In geval van terbeschikkingstelling van gemeentepersoneel voor een private bezetting van de ruimte of een
gebouw dat openbaar of voor het publiek toegankelijk is, is de retributie verschuldigd door de natuurlijke of
rechtspersoon aan wie de toestemming is verleend.
In geval van interventie wegens dreigend gevaar voor de openbare orde is de retributie verschuldigd door de
houder van het zakelijke recht op de private ruimte of het private gebouw. Indien meerdere personen een zakelijk
recht op de private ruimte of het private gebouw hebben, zijn ze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
vergoeding.
Artikel 4:
Ongeacht de reden van de prestatie wordt de retributie contant vereffend, in handen van de gemeenteontvanger,
zijn aangestelden of de bedienden die met de inning van de bedragen belast zijn.
De retributie moet worden betaald binnen de 15 kalenderdagen te rekenen vanaf het verzoek tot betaling.
Indien binnen die termijn het gehele bedrag niet werd betaald, verstuurt de gemeente een kosteloze eerste
herinnering en moet de som dan binnen de 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van verzending worden
betaald.
Na deze eerste herinnering verstuurt de gemeente per aangetekende brief een ingebrekestelling en wordt de
retributie verhoogd met 15,00 euro voor administratiekosten.
Bij blijvende wanbetaling binnen een termijn van 15 kalenderdagen na deze ingebrekestelling, wordt overgegaan
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tot een gedwongen invordering overeenkomstig artikel 137bis van de nieuwe gemeentewet.
Artikel 5:
Elke betwisting wordt binnen de 15 dagen na de kennisgeving van de uitnodiging tot betaling van de retributie, per
aangetekend schrijven naar het College van Burgemeester en Schepenen gestuurd.
De retributieplichtige kan ook beroep aantekenen bij de hoven en rechtbanken van het arrondissement BrusselHoofdstad, overeenkomstig artikel 137bis van de nieuwe gemeentewet.
Artikel 6:
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.
2) De huidige beslissing over te maken aan de toezichthoudende overheid.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.
De Gemeentesecretaris,

De Afgevaardigde Schepen,

Laurent PAMPFER

Jean SPINETTE
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