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mevr. NAGY, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET,
M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. LEMAITRE, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr.
DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAÏ, M.
dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M.
dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS, Mme mevr.
PERAITA, Mme mevr. JACOBS, Mme mevr. FISZMAN, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr.
SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

Vergoedingsreglementen.- Vergoeding op het bewijzen van administratieve diensten aan derden
op stedenbouwkundig gebied.- Dienstjaar 2016 en volgende.- Diverse aanpassingen.

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de artikels 117 en 135 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO);
Gelet op de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg;
Gelet op de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies;
Gelet op het feit dat administratieve diensten, bewezen aan particulieren voor de Stad, lasten met zich meebrengen en
dat het billijk is de kosten die aan deze diensten verbonden zijn, ten laste te leggen van de begunstigden;
Gelet op de financiële toestand van de Stad;
BESLIST :
I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
-------------------------------------------------------------------Artikel één.- Er wordt vanaf het dienstjaar 2016 een vergoeding geheven voor administratieve diensten aan derden op
stedenbouwkundig gebied.
II. BELASTINGPLICHTIGE
-----------------------------------Artikel 2. :
1. De vergoeding zoals bedoeld in artikel 3 punt 1, 2, 3, 4.1 tot 4.3, 5, 6 en 8.1 tot 8.7 en 8.9 is ten laste van de derden
aan wie de administratieve diensten bewezen worden;
2. De vergoeding zoals bedoeld in artikel 3 punt 4.4 is ten laste van iedere concessiehouder die een
uitvoeringsvergunningsaanvraag of rectificatie berichtaanvraag of een bericht van opstarting van de bouwplaats indient
overeenkomstig artikels 4 en 87 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg;
3. De vergoeding zoals bedoeld in artikel 3 punt 7 is hoofdelijk verschuldigd door de houder van een zakelijk recht of,
in voorkomend geval, door de eigenaar van het onroerend goed waarop de ambtshalve uitgevoerde werken of de
dringende tussenkomst betrekking hebben;
4. De vergoeding zoals bedoeld in artikel 3 punt 8.8 is ten laste van de houder van een zakelijk recht op de opgeborgen
voorwerpen;
III. AANSLAGVOET
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-----------------------Artikel 3.- De tarieven zijn de volgende:
1. Stedenbouwkundige vergunning - Administratieve kosten voor het onderzoek van een aanvraag om een
stedenbouwkundige vergunning en voor de aflevering van de desbetreffende vergunning.
1.1 Bouw van een gebouw of van een bouwwerk of de plaatsing van één of meerdere installaties, met inbegrip van de
reclame-inrichtingen en uithangborden.
Met "vloeroppervlakte" wordt bedoeld de kelders, de verscheidene niveaus, de zolders, tussenverdiepingen, terrassen en
de parkeerplaatsen tot aan de naakte gevelkant van de muur.
a) werken die zich uitstrekken over een vloeroppervlakte kleiner of gelijk aan 200 m² en elk bouwelement dat niet in de
vloeroppervlakte meetbaar is: 65 €
b) werken die zich uitstrekken over een vloeroppervlakte groter dan 200 m²: 65 €
+ 0,65 € per bijkomende m² boven de 200 m²
c) aanleg van terreinen als afzonderlijke aanvraag: 65 €
+ 0,65 € per bijkomende m² boven de 200 m²
d) het plaatsen van één of van meerdere vaste installaties andere dan de reclame-inrichtingen en uithangborden: 65 €
e) dossier voor 1 of 2 plaatsen van reclame-inrichtingen: 160 €
+ 80 € per bijkomende reclame-inrichting boven 2 reclame-inrichtingen
f) dossier voor 1, 2 of 3 plaatsen van uithangborden: 90 €
+ 30 € per bijkomend uithangbord boven de 3 uithangborden
1.2 Verbouwing aan een bestaand bouwwerk
Met verbouwen wordt bedoeld de binnen- of buitenwijzigingen aan een gebouw, bouwwerk of installatie, meer bepaald
door het toevoegen of het wegnemen van een lokaal of een dak, het wijzigen van het aanzicht van het bouwwerk of het
gebruik van andere materialen, zelfs indien deze werken het volume van het bestaande bouwwerk niet wijzigen.
Wat betreft de verbouwing met of zonder volumetoename moet de vloeroppervlakte van het geheel van de door de
werken betreffende bouwlaag/bouwlagen in beschouwing genomen worden.
a)
verbouwingswerken die zich uitstrekken over een vloeroppervlakte kleiner of gelijk aan 200 m² : 65 €
b)
verbouwingswerken die zich uitstrekken over een vloeroppervlakte groter dan 200 m² : 65 €
+ : 0,65 € per bijkomende m² boven de 200 m²
c)
reiniging, renovatie of bekleding van de gevel : 65 €
d)
inrichting van uitstalramen, vensteropeningen, deuren of schrijnwerk : 65 €
1.3 Afbraak van een bouwwerk: 65 €
1.4 De bestemming van een goed geheel of gedeeltelijk wijzigen zelfs als deze wijziging geen werken vereist; het
gebruik van een goed geheel of gedeeltelijk wijzigen zelfs als deze wijziging geen werken vereist : 65 €
Indien deze wijzigingen werken met zich meebrengen, zijn de tarieven vastgelegd onder punt 1.2 van toepassing.
1.5 Het bodemreliëf aanzienlijk wijzigen: 65 €
1.6 Ontbossen: 65 €
1.7 Vellen van 1 tot 4 hoogstammen 40 €
daarna 10 € per bijkomende boom
1.8 Ontginnen of de vegetatie wijzigen van elk gebied waarvan de bescherming door de Regering noodzakelijk wordt
geacht : 65 €
1.9 Een grond gewoonlijk gebruiken voor:
a)
het opslaan van één of meerdere gebruikte voertuigen, van schroot, van materialen of afval : 65 €
b)
het parkeren van voertuigen, van de voertuigen of aanhangwagens voor reclamedoeleinden inbegrepen : 65 €
c)
het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals
woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten; er is evenwel geen vergunning vereist voor het kamperen
met verplaatsbare inrichtingen op een kampeerterrein in de zin van de wetgeving op het kamperen : 65 €
Indien er voor het gebruik van het terrein aanpassingswerken noodzakelijk zijn : toepassing van de tarieven vastgelegd
onder punt 1.1.
1.10 Handelingen en werken ondernemen of laten ondernemen voor de restauratie, de uitvoering van opgravingen of
wijziging van het uitzicht van delen of van het geheel van een goed dat is beschermd of ingeschreven op de bewaarlijst,
of waarvoor de inschrijvings- of beschermingsprocedure geopend is of overgaan tot het verplaatsen van een dergelijk
goed : 65 €
1.11 Het aantal woningen in een bestaand bouwwerk wijzigen: 65 €
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In geval dat de wijziging van het aantal woningen het uitvoeren van werken noodzakelijk maakt : toepassing van de
tarieven vastgelegd onder punt 1.2.
1.12. Verlenging van stedenbouwkundige vergunning: 25 €
1.13. In geval van aanvraag tot wijziging in de loop van het onderzoek overeenkomstig de bepalingen van het BWRO
(Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening)
a) werken zonder vermeerdering van vloeroppervlakte 65 €
b) werken met vermeerdering van vloeroppervlakte : toepassing van de tarieven zoals vastgelegd onder de punten
1.1.b, 1.1.c en 1.2.b op de totaliteit van de vloeroppervlakte van het gewijzigd project. Op dit bedrag zal een
vermindering toegepast worden, afhankelijk van het reeds ontvangen bedrag voor de oorspronkelijke aanvraag.
1.14 Stedenbouwkundige vergunningen die niet afgeleverd worden door de Stad Brussel, maar een tussenkomst van de
Stad Brussel vereisen : toepassing van de tarieven vastgelegd onder de punten 1.1 tot 1.11. verminderd met 90 %, met
een minimum van 40 EUR (punt 1.7), 90 EUR (punt 1.1.f), 160 EUR (punt 1.1.e) of 65 EUR (andere punten).
Wanneer een goed dat het voorwerp uitmaakt van een stedenbouwkundige vergunning zich op het grondgebied van
twee gemeenten bevindt, wordt enkel de vloeroppervlakte waarvan sprake in artikelen 1.1b, 1.1c en 1.2b. - op het
grondgebied van de Stad Brussel in aanmerking genomen.
Indien het goed dat het voorwerp uitmaakt van een stedenbouwkundige vergunning zich volledig op het grondgebied
van een andere gemeente bevindt : 65 €.
2. Stedenbouwkundige attesten - Administratieve kosten voor het onderzoek van een aanvraag van stedenbouwkundig
attest en voor de aflevering van het desbetreffende attest.
2.1. Werken die zich uitstrekken over een vloeroppervlakte kleiner of gelijk aan 200 m² : 40 €
2.2. Werken die zich uitstrekken over een vloeroppervlakte groter dan 200 m² : 40 €
+ 0,40 € per bijkomende m² boven de 200 m²
2.3. Aanleg van terreinen als afzonderlijke aanvraag : 40 €
+ 0,40 per bijkomende m² boven de 200 m²
2.4. Maximum per aanvraag : 4.000 €
2.5. De Stedenbouwkundige attesten die niet afgeleverd worden door de Stad Brussel, maar de tussenkomst van de
Stad Brussel vereisen : toepassing van de tarieven vastgelegd onder de punten 2.1. tot 2.4. verminderd met 90 %, met
een minimum van 40 €.
Wanneer een goed dat het voorwerp uitmaakt van een stedenbouwkundig attest zich op het grondgebied van twee
gemeenten bevindt, wordt enkel de vloeroppervlakte - waarvan sprake in artikelen 2.2 en 2.3 - op het grondgebied van
de Stad Brussel in aanmerking genomen.
Indien het goed dat het voorwerp uitmaakt van een stedenbouwkundig attest zich volledig op een andere gemeente
bevindt : 40€.
3. Verkavelingsvergunning en -attest – Administratieve kosten voor het onderzoek van verkavelingsaanvragen en voor
de aflevering van de desbetreffende vergunning
3.1 Aanvragen omvattende 1, 2 of 3 kavels : 150 €
3.2 Aanvragen omvattende meer dan 3 kavels: 150 €
+ 50 € per bijkomende kavel boven 3 kavels
3.3 Aanvragen omvattende een weg : meerkost van 200 €
4. Administratieve toelatingen – Administratieve kosten voor het onderzoek van aanvragen om een administratieve
toelating voor een bouwwerf en voor de aflevering van het desbetreffende document
4.1 Toelating om palen in te draaien of te boren of om trekankers te plaatsen : 65 €
4.2. Toelating voor een tijdelijke bezetting van het openbaar domein (plaatsen van een werfafsluiting, een hangstelling
of een lift …) : 20 €
4.3. Elke andere toelating : 12,50 €
4.4. Vergunning voor de uitvoering van bouwplaats zoals bedoeld in artikelen 4 en 87 van de ordonnantie van 3 juli
2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg:
a) uitvoeringsvergunning voor een op voorhand gecoördineerde en aan het advies van de Commissie voorgelegde
bouwplaats: 100 €
b) uitvoeringsvergunning voor een op voorhand gecoördineerde en niet-voorgelegde of van het advies van de
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Commissie vrijgestelde bouwplaats: 80 €
c) niet-voorgelegde of van coördinatie en het advies van de Commissie vrijgestelde uitvoeringsvergunning: 60 €
d) aanvraag van rectificatiebericht: 40 €
e) bericht van opstarting van bouwplaats: 20 €
In geval van een gecoördineerde bouwplaats wordt het bedrag van deze dossierrechten op equivalente wijze verdeeld
tussen de gecoördineerde verzoekers, bij de verdeling rekening houdend met de uitvoeringsdiensten.
5. Milieuvergunningen en attesten – Administratieve kosten voor het onderzoek van milieuaanvragen en voor de
aflevering van de desbetreffende vergunning
5.1 Verklaring voor een klasse 3 : 30 €
5.2 Milieuvergunning/attest klasse 2: 150 €
+ 15 € per bijkomende rubriek boven 2 rubrieken
Als de Stad Brussel niet de afleverende overheid is, worden de tarieven verminderd met 50%.
5.3 Milieuvergunning/attest klasse I B : 100 €
+ 15 € per bijkomende rubriek boven 2 rubrieken
5.4 Milieuvergunning/attest klasse I A: 200 €
+ 30 € per bijkomende rubriek boven 2 rubrieken
5.5. Verlenging van een vergunning: 75 €
5.6.Wijziging van de vergunning in behandeling (art 7bis): 75€
5.7 Wijziging van titularis van de vergunning 15 €
6. Stedenbouwkundige inlichtingen en bevestigingen en attest van toeristisch logies - Administratieve kosten voor het
onderzoek van dossiers van stedenbouwkundige inlichtingen en bevestigingen en voor het afleveren van desbetreffende
documenten
6.1. Stedenbouwkundige inlichtingen zoals bedoeld in artikels 275, al. 1 en 2, 280 en 281 van het BWRO
(Stedenbouwkundige inlichtingen en bevestiging met betrekking tot de laatste gekende bestemming of geoorloofd
gebruik): 250 €
6.2. Attest van toeristisch logies : 250 €
7. Ambtshalve uitvoering zoals bedoeld in artikel 305 van het BWRO in het kader van stedenbouwkundige inbreuken of
dringende tussenkomst van het Departement Stedenbouw in het kader van de openbare veiligheid of gezondheid.
7.1. Administratieve kosten: 65 € te betalen vanaf de verzending van de ingebrekestelling.
7.2. Vast bedrag ter vergoeding van de prestaties van de personeelsleden van de Cel Controle van het departement
Stedenbouw in het kader van de ambtshalve uitvoering : 1.300 €
7.3. Uurtarief voor de prestaties van de andere personeelsleden van de Stad tijdens de ambtshalve uitvoering.
a) Arbeider (graad D2): 24,55 €
b) Ploegleider (graad D4): 28,33 €
c) Technisch assistent (graad C2): 26,99 €
d) Technisch assistent – baas (graad C4): 31,29 €
e) Technisch secretaris (graad B2): 30,72 €
f) Technisch secretaris – baas (graad B4): 38,73 €
g) Inspecteur (graad A2): 40,53 €
h) Eerstaanwezend inspecteur (graad A4): 45,95 €
- Voor de berekening van de uren wordt ieder begonnen half uur als een volledig half uur geteld.
7.4. Kosten voor het gebruik van voertuigen van de Stad Brussel:
a) 1 verhuiswagen: 100,00 € per halve dag
b) 1 vrachtwagen met hoogtewerker: 100,00 € per halve dag
c) 1 vrachtwagen met grijper: 300,00 € per halve dag
- Voor de berekening van de halve dagen (4u) wordt iedere begonnen halve dag als een volledige halve dag geteld.
7.5. Kosten voor bewaring in het stadsmagazijn: 0,35 € per vierkante meter en per dag
7.6. Kosten voor vernietiging: 121 € per kubieke meter
7.7. Beroep op een firma voor de huur van materiaal of om een deel van het werk uit te voeren
Het bedrag van de factuur (BTW inbegrepen), verhoogd met 10% voor administratie- en beheerskosten, wordt in
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rekening gebracht.
8. Diversen
8.1. Zwart-wit fotokopie (op papier of informatica formaat)
- A4 : 0,10 € per bladzijde
- A3 : 0,20 € per bladzijde
8.2. Kleurenfotokopie of kleurenafdruk
- A4 : 0,20 € per bladzijde
- A3 : 0,40 € per bladzijde
8.3. Reproductie van plannen (op papier of elektronische drager):
-25 € per m² met een minimum van 0,25 m² oppervlakte voor alle nog niet gescande documenten of gedrukt op papier.
-5 € per plan voor alle documenten die reeds gescand zijn of verzonden per mail.
8.4. Documenten die ter beschikking gesteld worden voor openbaar onderzoek en verzonden op gescand formaat
-7,50 € voor alle dossiers met effectonderzoek
-5,00 € voor alle dossiers met effectenverslag
-2,50 € voor alle andere dossiers
Enkel de syntheseplannen op formaat A3 zullen verzonden worden.
In geval van een aanvraag voor een kopie op papier : zie tarieven van de punten 8.1, 8.2 en 8.3.
8.5. Duplicaat van een vergunning, een attest of diverse toelatingen : 25 €
8.6. Afleveren van een rooilijn- en waterpasbulletin :
- Over een afstand van 1 tot 10 m, minimum 70 €
- boven de 10 m, per schijf van 5 m, een supplement van 7 €
8.7 Afleveren van een attest van de Stad voor het verkrijgen van een gewestelijke of federale premie: 10 €
8.8 Bewaring in het stadsmagazijn van op de openbare weg gevonden voorwerpen: 0,35 € per vierkante meter per dag
voor alle voorwerpen of toestellen voor maximaal 3m².
- de eigenaar heeft het recht al zijn in het stadsmagazijn bewaarde goederen gratis op te halen tijdens de eerste 15
dagen. Eens deze termijn overschreden kan hij niettemin steeds kosteloos zijn administratieve documenten, kledij en
geneesmiddelen afhalen.
- de verlenging zoals bedoeld in artikel 6 punt 3 brengt geen bijkomende kosten met zich mee.
8.9. Tussenkomsten van de Cel Ontsmetting
-tussenkomsten voor de verplaatsingen in geval van afwezigheid van de huurder of de eigenaar van het goed waar de
tussenkomst voorzien is : 30 €.
Artikel 4. : Administratieve kosten voor het onderzoek van de dossiers voor stedenbouwkundige vergunningen (artikel
3 punt 1.1 tot 1.14), stedenbouwkundige attesten (artikel 3 punt 2) en de verkavelingsvergunningen (artikel 3 punt 3).
De ingediende plannen en het gedetailleerd formulier in te vullen door de aanvragers zijn bepalend voor het bedrag van
de te betalen retributie voor het onderzoek van het dossier. De Administratie behoudt zich het recht voor om het bedrag
aan te passen in functie van het verschil in oppervlakte vastgesteld bij het nazicht van de desbetreffende plannen.
Eventuele aanpassingen van het bedrag of de toeslagen voor wijzigingen moeten worden betaald volgens de regels
voorzien in artikel 9.
Artikel 5.- In geval van regularisatie of in geval van reeds uitgevoerde werken, zonder vergunning, worden de in artikel
3 punten 1, 2 en 4 vermelde kosten verdubbeld.
Artikel 6.:
1. Onverminderd punt 3 van dit artikel worden de voorwerpen en goederen die voortkomen uit een ambtshalve
uitvoering gedurende 2 maanden in het stadsmagazijn ter beschikking van de eigenaars gehouden. Eens deze termijn
overschreden, en voor zover de eigenaar niet schriftelijk (aangetekend schrijven per post) van zich laat horen binnen de
15 dagen vóór het verstrijken van de periode van 2 maanden, beschikt de Stad vrijelijk over de niet-afgehaalde
goederen.
Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld.
2. Onverminderd punt 3 van dit artikel worden de voorwerpen en goederen die voortkomen uit een uitdrijving
gedurende 6 maanden in het stadsmagazijn ter beschikking van de eigenaars gehouden. Eens deze termijn overschreden,
en voor zover de eigenaar niet schriftelijk (aangetekend schrijven per post) van zich laat horen binnen de 15 dagen vóór
het verstrijken van de periode van 6 maanden, beschikt de Stad vrijelijk over de niet-afgehaalde goederen.
Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld.
3. Niettegenstaande het bepaalde in punt 1 en 2 van dit artikel kan uitzonderlijk een verlenging van bewaartermijn
toegekend worden voor zover dit aan de hand van afdoende bewezen sociale redenen verantwoord wordt. Deze
eenmalige verlenging kan ten hoogste 9 maanden bedragen.
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Artikel 7: Indexering
1. De bedragen zoals bedoeld in artikel 3 punt 4.4 betreffende de vergunning voor het uitvoeren van de bouwplaats
voorzien in artikel 87 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, worden
jaarlijks herzien in de maand november op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen, volgens onderstaande
formule:
basisbedrag x nieuwe index
---------------------------------------oorspronkelijke index
- het basisbedrag is het in artikel 3 punt 4.4. vermelde bedrag
- de nieuwe index is de index van de maand oktober van het lopende jaar
- de oorspronkelijke index is de index van de maand oktober 2013, namelijk 100,13 (op basis van 2013).
2. De in artikel 3 punt 7 vermelde bedragen betreffende de prestaties van de personeelsleden van de Stad worden
herzien op basis van de loonindex, volgens onderstaande formule:
basisbedrag x nieuwe index
----------------------------------------oorspronkelijke index
- het basisbedrag is het in artikel 3 punt 7.2 en 7.3 vermelde bedrag
- de nieuwe index is de huidige index vanaf zijn inwerkingtreding
- de oorspronkelijke index is de index van de maand januari 2013, namelijk 1,6084.
3. De in artikel 3 punt 7 vermelde bedragen in verband met de gebruikskosten van de voertuigen van de Stad Brussel, de
bewaarkosten, de vernietigingskosten worden jaarlijks in de maand januari herzien op basis van de index van de
consumptieprijzen, volgens onderstaande formule:
Basisbedrag x nieuwe index
----------------------------------------oorspronkelijke index
- het basisbedrag is het in artikel 3 punt 7.4, 7.5 en 7.6 vermelde bedrag
- de nieuwe index is de index van de maand oktober van het voorgaande jaar
- de oorspronkelijke index is de index van de maand oktober 2014, namelijk 100,22 (op basis van 2013)
4. De andere bedragen worden niet herzien.
V. VRIJSTELLINGEN
----------------------------Artikel 8. Worden vrijgesteld van de vergoeding, de documenten die, krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of enig
ander overheidsreglement door het gemeentebestuur gratis moeten afgeleverd worden.
VI. INVORDERING EN GESCHILLEN
------------------------------------------------Artikel 9. Voor bedragen van meer dan 124,00 EUR dient de retributie in baar geld bij de Stadskas betaald te worden of
op de bankrekening van de Stadsontvanger gestort te worden. Het bewijs van de betaling dient voorgelegd te worden
vooraleer het Bestuur de aanvraag zal bestuderen.
Artikel 10. De retributie wordt in geen enkel geval terugbetaald.
Artikel 11. Bij gebrek aan een minnelijke betaling, zal het innen van de rechten geschieden langs gerechtelijke weg.
VII. AANVANG VAN DE TOEPASSING
----------------------------------------------------Artikel 12. Huidig reglement vervangt vanaf het dienstjaar 2016 het reglement van de vergoeding op het bewijzen van
administratieve diensten aan derden op stedenbouwkundig gebied goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van 21
september 2015.
Aldus beraadslaagd in zitting van 19/09/2016
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Bijlagen:
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