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Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE,
Echevins; Schepenen; M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. ABID, M. dhr.
TEMIZ, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme
mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr.
BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI,
Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr.
JOLIBOIS, Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. BUGGENHOUT, Mme mevr. MAATI,
Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

JD.- J. 50.358/OK/DD.- Reglement Vergoeding.

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen;
Overwegende dat er elk jaar op het grondgebied van de Stad Brussel een groot aantal toegelaten en niet-toegelaten
betogingen en andere evenementen plaatsvinden;
Overwegende dat deze betogingen of evenementen soms tot onlusten leiden;
Overwegende dat deze onlusten schade kunnen toebrengen aan de inwoners van de Stad Brussel;
Overwegende dat de vergoeding van de personen die schade hebben geleden als gevolg van deze onlusten, in een
reglement moet worden geregeld;
Op voorstel van het College van Burgemeesters en Schepenen,
BESLUIT :
REGLEMENT: VERGOEDING
---------------------------------------Artikel 1: Doel
Dit reglement heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen voor de vergoeding van personen die schade hebben geleden
aan een gebouw gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel ten gevolge van al dan niet gewapende
samenscholingen of bijeenkomsten die plaatsvinden op het grondgebied van de Stad Brussel.
Onder gebouw wordt verstaan ieder bouwwerk, werk of installatie, zelfs van niet-duurzame materialen, dat in de grond
is opgenomen, daaraan is verankerd of waarvan de ondersteuning de stabiliteit waarborgt, en dat bestemd is om op zijn
plaats te blijven, zelfs indien het wordt afgebroken of verplaatst.
Dit reglement impliceert geen enkele nadelige erkenning in hoofde van de Stad Brussel van de geleden schade.
Artikel 2: Kader van het reglement
Indien de voorwaarden van dit reglement in acht worden genomen en binnen de grenzen van de beschikbare
gemeentelijke begrotingskredieten, kent de Stad Brussel een vergoeding toe aan personen die materiële schade hebben
geleden aan gebouwen ten gevolge van al dan niet toegestane, gewapende of ongewapende samenscholingen of
bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden op het grondgebied van de Stad Brussel.
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Artikel 3: Ontvankelijkheid van de dossiers
Elke natuurlijke of rechtspersoon die materiële schade heeft geleden aan een gebouw en de inhoud ervan, waarvan hij
huurder is of houder is van een zakelijk recht (eigenaar, bezitter, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder) en dat
gelegen is op het grondgebied van de Stad Brussel, kan een aanvraag tot schadevergoeding indienen door gebruikt te
maken van het formulier in bijlage 1 van dit reglement.
Voornoemde schade moet zijn ontstaan ten gevolge van een gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 1 van dit reglement
endie door de Gemeenteraad uitdrukkelijk als zodanig wordt erkend.
Het verzoek voor een schadevergoeding moet worden ingediend via het e-mailadres
vergoedingincidenten-indemnisationsincidents@brucity.be of door een brief te sturen naar het adres dat is vermeld op
het verzoekformulier in bijlage 1 van dit reglement.
Het verzoek tot schadevergoeding moet uiterlijk binnen een maand na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt
worden ingediend.
De in bijlage 1 vermelde documenten moeten binnen een jaar na de indiening van de vordering worden overgemaakt.
Artikel 4: Aanvaardbare uitgaven
Enkel de franchise betaald aan verzekeringsmaatschappijen ten gevolge van een aangifte van een schadegeval aan één
of meerdere gebouwen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel en geleden ten gevolge van gewapende of
ongewapende bijeenkomsten op het grondgebied van de Stad Brussel, zullen op basis van deze verordening vergoed
worden.
De Stad zal pas tussenkomen na de eventuele tussenkomst van elk andere derde.
Indien de schade lager is dan het bedrag van de franchise, dan komt de Stad tussen in de vergoeding van de persoon
voor directe schade.
In dit geval moet de schade door de aanvrager worden bewezen aan de hand van facturen. Ramingen kunnen dus niet in
aanmerking worden genomen aangezien de Stad pas zal tussenkomen nadat de schade door de aanvrager werd hersteld.
Alleen facturen voor reparaties die strikt noodzakelijk zijn om het goed te herstellen in de staat waarin het zich bevond
voordat de schade zich voordeed, zullen worden aanvaard. De vergoeding zal worden betaald op basis van de
reparatiefacturen of de aankoopfacturen voor de materialen indiende reparaties door de aanvrager werden uitgevoerd.
De Stad behoudt zich het recht voor om facturen te weigeren die de normale marktprijzen overschrijden.
De persoon die schade lijdt moet de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de schade niet verergert. De
Stad komt niet tussen in de verergering van de schade door de nalatigheid van de aanvrager.
De schadevergoeding bedraagt maximaal 20.000 euro per schadegeval.
Artikel 5: Uitsluitingen
Zijn niet gedekt :
- Alle schade aan roerende goederen van welke aard dan ook, anders dan schade aan de inhoud van het gebouw en
anders dan de schade aan het terrasmeubilair, een uitstalling of het stoepbord die op de openbare ruimte zijn geplaatst,
waarvoor de Stad naar behoren toestemming heeft verleend overeenkomstig de REGLEMENT BETREFFENDE DE
PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN HET OPENBARE DOMEIN DOOR DE PLAATSING VAN EEN
TERRAS, EEN UITSTALLING OF EEN STOEPBORD, die niet door de verzekering wordt gedekt;
- Schade veroorzaakt door diefstal van roerende goederen;
- Alle indirecte schade;
- Alle morele schade;
- Schade veroorzaakt aan de gebouwen van het privé of het openbare patrimonium van een openbare, regionale,
nationale of internationale overheid, behalve wanneer het herstel van de schade krachtens de wet of krachtens het
huurcontract ten laste van de huurder valt.
Artikel 6: Terugbetaling
Onverminderd de bepalingen van het Strafwetboek of de gerechtelijke procedures van het Koninklijk Besluit van 31
mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen wordt de
aanvrager verplicht om de Stad terug te betalen voor de sommen ontvangen op basis van dit reglement en de daarmee
verband houdende rente berekend op basis van het wettelijke tarief dat van kracht is op de datum van het
terugvorderingsbesluit,
1 ° indien hij de verplichtingen die voortvloeien uit dit reglement niet nakomt;
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2 ° in geval van een onjuiste of frauduleuze aangifte om de premie ten onrechte te verkrijgen;
3 ° bij weigering om de door de administratie gevraagde documenten voor te leggen.
De gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het premiebedrag door de aanvrager dient plaats te vinden uiterlijk één jaar
na het terugvorderingsbesluit waarbij wordt opgemerkt dat ten minste één van de bovenstaande gevallen van toepassing
is.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is
van toepassing op de premie waarnaar in dit reglement wordt verwezen.
Artikel 7: Verrekening van de schadevergoeding
Het bedrag van de door het College van Burgemeester en Schepenen toegekende schadevergoeding wordt verrekend
binnen 60 kalenderdagen na de ontvangst van een aangifte van schuldvordering bij de Stad.
Artikel 8: Subrogatie
Na de betaling van de schadevergoeding wordt de Stad gesubrogeerd in alle rechten van de begunstigde van de
schadevergoeding tot het bedrag van de schadevergoeding.
Artikel 9: Geschillen
Alle geschillen in verband met deze verordening zullen worden beslecht door de bevoegde hoven en rechtbanken van
Brussel.
Artikel 10: Aanplakking.
Deze verordening treedt in werking vijf dagen na de bekendmaking ervan door middel van aanplakking.
Aldus beraadslaagd in zitting van 28/03/2022
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close(s)
La Présidente,
De Voorzitster,
Liesbet Temmerman (s)

Bijlagen:
Bijlage reglement.- NL
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