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Burgerinterpellatie betreffende de nieuwe normen voor de uitrol van 5G.
Deze interpellatie is gemotiveerd door de noodzakelijke technologische voorzichtigheid die een van de
groot licht standpunten van onze groep « Nosvotes, collectief van ecologische actie antiproductiviteit van Bosvoorde » is. Een positie die men eveneens in het programma van de partij
Ecolo terugvindt.
Het standpunt van ons collectief berust zowel op redenen van openbare gezondheid als de noodzaak
om een maatschappij te kiezen waar technologieën ten dienste van de mens en niet het
tegenovergestelde zijn. Ze bevorderen, is bijdragen tot de ontwikkeling van een model waartegen wij
ons verzetten: dat van de concurrentie, de rentabiliteit ten allen koste, van de macht van de
onderneming op de mens.
Wij weigeren eveneens een maatschappij die aan voorschriften van snelheid, van onmiddellijkheid is
gebonden, die aan de vernieling van de sociale band deelnemen.
Meer in ruime mate, geloven wij dat de toetreding zonder onderscheid tot deze nieuwe technologieën
niet zonder een aanslag op onze individuele vrijheden gaat, een afhankelijkheid (cyberaddictie) tot
gevolg heeft en een sociale kloof graaft, al zeer reëel.
Bovendien verzoekt onze ecologische zorg ons om ons aftevragen wat het nut van elke technologische
inbreng betreft: Internet en de sociale netwerken verbruiken een energie equivalent met het
vliegverkeer! Tevens aan de gezondheidskosten van de draadloze telefonie voegt zich de gevolgen
voor de economie en het milieu door de illegale en moorddadige exploitatie van onontbeerlijke
delfstoffen (vooral coltan, in democratische Republiek Kongo) voor de vervaardiging van de
draagbare telefoons. Het ontvouwen van 5G bevorderen is zich medeplichtig maken van deze
plundering.
De recente beslissing van de Brusselse regionale regering inzake uitzendingsnormen voor de
draadloze communicatie zet ons ertoe aan om u onze tegenstelling tegen deze technologie en onze
determinatie uit te spreken om ons recht te doen gelden op een gezond milieu.
Deze stijging van de normen verhoogt altijd op meer exponentiële wijze de elektromagnetische
milieuverontreiniging. Wij zijn van een norm van 3,5 V/m in 2014 tot 6 V/m, en vandaag tot 14,5
V/m. Een aantal wetenschappers en niet de minste, komen aan de alarmbel trekken al sinds jaren. En
hoewel er geen absoluut consensus over het onderwerp is, is er een voldoende bezorgheid in het
wetenschappelijke milieu[1] opdat men de term voorzichtigheid in zijn hoogste zin zou horen (zie
aantekening onderkant van bladzijde 1).
Wij gaan de inhoud niet vanuit deze wetenschappelijke standpunten hier ontwikkelen. U zult aan het
eind van de deze interpellatie een lijst van verschillende verzoeken alsook een aantal studies zowel
van de geneeskundige en de wetenschappelijke gemeenschap vinden uit verschillende landen.
Vandaag zijn de biologische gevolgen voor de gezondheid te wijten aan de emissie van de
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elektromagnetische golven constateerbaar. De gevolgen daarvan variëren in functie van de toestand
van de personen: zij zetten in gevaar de gezondheid van de meest gevoelige (volgens de leeftijd, de
gezondheidstoestand, enz).
Wij weten dat, bij vorige legislatuur, de gemeentemacht stappen heeft ondernomen en waakzaam was
betreffende de afgifte van de antenne vergunningen. Nochtans, ten aanzien van de minachting van
onze regionale regering zowel wat de gezondheidsrisico's betreft die door zijn bevolking worden
opgelopen, als de naleving van het wetgevende kader, vragen wij méér aan onze gemeentemacht.
Wij vragen u om te handelen om uw Bosvoordse[2] bevolking te beschermen.
Onze verzoeken :

•

Dat geen enkel deel van het gebied van de gemeente kan dienen als testgebied zelfs voordat
de nieuwe wetgeving doeltreffend is.

•

Dat op grond van het voorzorg principe, onze gemeente instantie zijn administratieve politie
macht voor reglementeren gebruikt en zelfs het verbieden van het ontvouwen van 5G op zijn
gebied en dat namens de bescherming van de openbare gezondheid. Effectief, volgens dit
principe, kan de twijfel betreffende het schadelijke karakter van een technologie volstaan om te
besluiten om zijn ontwikkeling te beperken, in het belang van de bevolking. (zie adviezen
http://www.uvcw.be/articles/3,774,2,0,2728.htm)

•

Bijgevolg dat de gemeente zijn recht opneemt om een gezond milieu voor zijn bevolking te
garanderen door een gemeentenorm voor de al geplaatste en toekomstige antennes af te
kondigen en toe te passen en opdat het geheel van deze nooit 3v/m buiten en 1v/m binnen
(aanbeveling van de hogere Raad van de gezondheid) overschrijdt, zoals de regio er zich vóór
2014 toe had verplicht. Zo zal onze gemeente een model voor Europa worden zoals de Regio
van Brussel het vóór 2014 was (nota 2 onderkant van bladzijde).

• Hiertoe is het noodzakelijk een dienst te creëren binnen de gemeente die op de toepassing van

deze norm toeziet. Deze dienst zal door een bevoegde en voorzichtige persoon inzake emissie
verleend moeten worden.

• Het zou eveneens nuttig zijn om een werkgroep op te richten met personen van de gemeente
en bijzonder elektro-gevoelige personen om over de beschikkingen en hulpmiddelen na te
denken die binnen een gemeente kunnen opgesteld worden om dergelijke personen te
beschermen.
--------------------------------------------------------------------------------De verzoeken:

• Vanaf 2002: het verzoek van Freiburg: tientallen Duitse en Oostenrijkse artsen.
• Gevolgd door een twintigtal verzoeken die in dezelfde richting gingen als

de artsen in
Frankrijk, Italië, Zwitserland, Finland, Ierland, Rusland… en België, (petitie die van Vlaamse
kinderartsen uitgaat, vertrouwd gemaakt in AZVUB)

•

Verzoek van 180 Wetenschappers, artsen en groepen burgers voor een moratorium 5G
(www.5Gappeal.eu)

• Franse Versie van het Verzoek van +180 Wetenschappers voor een moratorium 5G
De adviezen van Belgische HRG die een norm aan 3V/m en zijn handhaving aanbevelen:

• Advies van de Hoge Raad van de Gezondheid N° 8519 februari 2009
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•
• Advies van de Hoge Raad van de Gezondheid N° 8927 oktober 2014
Compilatie van studies en verzoek tot matiging door groepen wetenschappers:

• "5G : des Risques inconsidérés pour la Santé et l’Environnement" Rapport d'Ondes.brussels
• Studie Bio Initiative (2012)
De gecompileerde wetenschappelijke Studies:

• Studie Intercom (OMS-2012)
• Op de 14 epidemiologische studies

betreffende de communicatie antennes die in de wereld
worden gepubliceerd in 2009, geven10 risico's op de gezondheid (2009) aan

•

De blootstelling van de kinderen aan de radiofrequenties: voor een gematigd en begeleid
gebruik van de technologieën zonder-draad (ANSES-2016)
Voor lijsten van studies:

•

Zie de site van Teslabel of de band „wetenschappelijke studies“ die regelmatig wordt
bijgewerkt en goed gedocumenteerd (foto's en verwijzingen van de tijdschriften die de studies
publiceren,…)

• De verwijzingen van de 600 studies die door de groep „Bio initiatief“ worden gecompileerd
• De verwijzingen blz.35 tot 41 van het verslag van Ondes.brussels „5G: onverantwoorde
risico's voor de gezondheid en het milieu“ - november 2018.
____________________________________
[1] Als voorbeeld, is het slechts vandaag dat er een consensus schijnt te zijn over de klimatologische
ontregeling (die in gevaar wordt gebracht, regelmatig), terwijl, sinds verschillende jaren al, de schade
die door het niet- rekening houden met dit verschijnsel wordt veroorzaakt, zich door menselijke,
ecologische en financiële kosten vertaald.
[2] Er bestaat op dit gebied een opmerkelijk precedent. Het gemeentebestuur van Mill Valley, een
kleine stad vlakbij Silicon Valley, enkele kilometers ten noorden van San Francisco, heeft met
unanimiteit in september 2018 een beschikking aangenomen om het ontvouwen van de 5G zenders in
de woonzones doeltreffend te blokkeren. Dankzij deze dringende beschikking, die aan het
gemeentebestuur toelaat om een regelgeving onmiddellijk te bepalen die de gezondheid en de
veiligheid van de gemeenschap beïnvloedt, zullen de beperkingen en de verboden onmiddellijk in
werking gesteld worden.
scan signatures.pdf, Interpellation citoyenne déploiement 5 G.pdf
2

Registers van de gemeenteraadszittingen van 04 en 17/12/2018 - Goedkeuring
Registre complet 4.12.pdf, Registre complet 17.12.18 (2).pdf

3

Aanvraag om de eretitel van Burgemeester te dragen - Mevrouw Martine Payfa.
De Gemeenteraad,
Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2007 wijzigend de wet van 10 maart 1980 met betrekking tot het
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verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters
van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Koninklijk besluit van 30 september 1981 tot regeling van de modaliteiten voor het
verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters
van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de aanvraag van 12 december 2018 van Mevrouw Martine Payfa, woonachtig in de François
Ruytinxstraat 3 te Watermaal-Bosvoorde;
Gelet op de Koninklijke besluiten van 27 december 1994 en 8 januari 2001en het Ministerieel besluit
van 21 november 2006 voor de benoeming van Mevrouw Martine Payfa als Burgemeester van de
gemeente Watermaal-Bosvoorde;
Aangezien dat Mevrouw Martine Payfa ononderbroken van 18 januari 1995 tot en met 4 december
2018 op de Gemeenteraad zetelde en dat ze de functie van Burgemeester van 18 januari 1995 tot 4
decembre 2012 uitoefende;
Aangezien dat Mevrouw Martine Payfa gedurende de periode waarin zij haar functie uitoefende van
onberispelijk gedrag was;
Aangezien artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
De aanvraag tot het verlenen van de eretitel van haar ambt als Burgemeester van Mevrouw Martine
Payfa, geboren op 19 januari 1952 te Etterbeek, gedomicilieerd François Ruytinxstraat 3 te WatermaalBosvoorde, bij de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in te dienen.
Martine Payfa - demande de titre honorifique de Bourgmestre.pdf
4

Overheidsopdrachten (van 03/12/2018 tot en met 21/12/2018 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad
van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3, 234bis en 236 van de
Nieuwe Gemeentewet.
De Gemeenteraad,
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in
de klassieke sektoren en latere wijzigingen ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen, inzonderheid het Koninklijk Besluit van 22 juni
2017 ;
Gelet op artikelen 234l §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd
bij de ordonnanties van 17 juli 2003, 9 maart 2006, 11 juli 2013 en 27 juli 2017 ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
BESLIST
De volgende beraadslagingen van het College, betreffende overheidsopdrachten, genomen bij
toepassing van artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet voor kennisneming aan te
nemen, zoals hieronder opgesteld :
College van 03/12/2018

Dienst
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Aankoop van schildersezels voor Academie voor schone kunsten – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7342/744-51 – Geraamd
Onderwijs bedrag : 1.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 836,17 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 840,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting :
2018.
Aankoop van een baby-foot voor extra schooltijd van de school Les Cèdres –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en
gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW –
Onderwijs
Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 1.000,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 797,75 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 800,00
euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
Kinderverzorgingsartikelen voor onthaalourders – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing
Vroege
van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 8443/744-98 – Geraamd bedrag:
kinderjaren
1.700,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag: 1.657,15 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen: 1.700,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget: 2018.
Kinderverzorgingsartikelen voor onthaalourders – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing
Vroege
van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 8443/744-98 – Geraamd bedrag:
kinderjaren
800,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag: 781,27 euros B.T.W. inbegrepen –
Bedrag vast te leggen: 800,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget: 2018.
Aankoop van een glijbaan voor Co-accueil – Overheidsopdracht van beperkte waarde –
Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel
Vroege
234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 8443/744-98 – Geraamd bedrag: 150,00 euros
kinderjaren
B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag: 136,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast
te leggen: 150,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget: 2018.
Aankoop van 3 communicatie-borden (stop-trottoirs) voor klandestin storten –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en
Openbare gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW –
Werken
Artikel : 875/744-98 – Geraamd bedrag : 950,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 567,19 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 580,00
euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
Bibliotheek 32 Drie Linden - Vervanging van inbraakalarm en plaatsing van een
bewakingscamera – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
Openbare plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en
Werken
236 van de NGW – Artikel : 76711/724-60 – Geraamd bedrag : 5.000,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 3.857,48 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te
leggen : 4.243,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018
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Stadium der Drie Linden en kinderkribbe "Les Roitelets" - Plaatsing/Vervanging van
brandkranen – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en
Openbare 236 van de NGW – Artikels : 764/724-60 : 5.000,00 euros met BTW en 84402/724-60 :
Werken
7.400,00 euros met BTW – Totale geraamd bedrag : 12.400,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Totale gunningsbedrag : 11.986,01 euros met B.T.W. – Bedragen vast te
leggen : 764/724-60 : 5.000,00 euros en 84402/724-60 : 7.400,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Budget : 2018.
Aankoop van draadloos Bluetooth-toetsenbord voor de franstalige onderwijs in
Watermaal-Bosvoorde - Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en
Informatica
236 van de NGW – Artikel : 7221/742-53 – Geraamd bedrag : 650 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 429 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :
460 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

College van 10/12/2018

Dienst

Onderwerp

Aankoop van 4 gasbox voor Academie voor schone kunsten – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7342/744-51 – Geraamd
Onderwijs
bedrag : 2.400,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.931,01 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.932,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting :
2018.
Aankoop van bijverwarmingen voor Academie voor schone kunsten –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning
van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Onderwijs
7342/744-51 – Geraamd bedrag : 1.200,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag :
1.120,13 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.125,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Begroting : 2018.
Aankoop van draisienne en een lamineermachine voor extraschooltijd van de school Les
Aigrettes – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW –
Onderwijs
Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 600,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 433,68 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 440,00
euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
Aankoop van draisienne voor extraschooltijd van de school Les Coccinelles –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning
van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Onderwijs
72211/744-98 – Geraamd bedrag : 1.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag
: 879,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 900,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Begroting : 2018.
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Aankoop van kapstokken voor Academie voor schone kunsten – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7342/744-51 – Geraamd
Onderwijs
bedrag : 600,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 536,77 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 540,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting :
2018.
Aankoop van picknicktafels van de school La Sapinière – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7221/744-51 – Geraamd
Onderwijs
bedrag : 800,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 769,80 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 780,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting :
2018.
Aankoop van picknicktafels van de school Le Karrenberg – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7221/744-51 – Geraamd
Onderwijs
bedrag : 600,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 514,85 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 550,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting :
2018.
Aankoop van scooters voor extraschooltijd van de school La Roseraie –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning
van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Onderwijs
72211/744-98 – Geraamd bedrag : 1.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag
: 800,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 820,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Begroting : 2018.
6, Gilson - Vernieuwing van het dak – Overheidsopdracht van beperkte waarde –
Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel
Openbare
234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 137/724-60 – Geraamd bedrag : 25.000,00 euros
Werken
B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 23.716,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 25.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
Aankoop van gereedschap en materieel pour de dienst Openbare Werken –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning
Openbare van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Werken 138/744-51 – Geraamd bedrag : 8.750,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag :
8.661,10 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 8.661,10 euros B.T.W.
inbegrepen – Budget : 2018.
Aankoop van twee sectionele poorten voor het gemeentelijk technisch centrum - sectie
garage – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en
Openbare gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel
Werken : 137/724-60 – Geraamd bedrag : 10.200,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag
: 10.103,50 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 10.200,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Budget : 2018.
Aankoop rioleringen-Stock opdracht – Overheidsopdracht van beperkte waarde –
Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel
Openbare
234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 421/741-52 – Geraamd bedrag : 6.350,00 euros
Werken
B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 6.292,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 6.350,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Gemeenteraad - 22.01.2019 - Aanvullende openbare toelichtingsnota

7/47

Aankoop van onderhoud materiaal (stofzuiger, karretje ...) – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Openbare Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 137/744-51 – Geraamd
Werken bedrag : 1.850,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.789,86 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.850,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget :
2018.
Gemeentehuis - Gelijksvloer - Plaatsing van een deur – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing
Openbare van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 137/724-60 – Geraamd bedrag :
Werken 2.500,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 2.145,33 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 2.359,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget :
2018.
Payfa-Fosseprez plein 12 - Levering en plaatsing van een akoestiche deur –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning
Openbare van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Werken 137/724-60 – Geraamd bedrag : 3.300,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag :
1.743,61 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.917,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Budget : 2018.
College van 17/12/2018

Dienst

Onderwerp

Onderwijs

Aankoop van banken met moeszitting voor extraschooltijd van de school La
Futaie – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 600,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 571,70 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 575,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van opbergkoffers voor extraschooltijd van de scholen La Sapinière
en la Roseraie – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 800,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 698,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 700,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van tekentablets voor Academie voor schone kunsten –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7342/742-53 – Geraamd bedrag : 500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 468,88 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 470,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
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Onderwijs

Aankoop van een kar met kussens voor extraschooltijd van de school Les
Coccinelles – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 250,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 225,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 230,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van een kamishibaï (houten theater voor verhalenboard) voor
extraschooltijd van de school Le Karrenberg – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
72211/744-98 – Geraamd bedrag : 200,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 62,50 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :
65,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van een handmixer en een keukenweegschaal voor extraschooltijd
van de school Le Colibri – Overheidsopdracht van beperkte waarde –
Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing
van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd
bedrag : 90,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 73,95 euros
B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 80,00 euros B.T.W. inbegrepen
– Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van gigantisch schaakbord voor extraschooltijd van de school Le
Karrenberg – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 200,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 191,40 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 195,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van een zachte verlichting voor Academie voor schone kunsten –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7342/744-98 – Geraamd bedrag : 400,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 287,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 290,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van sapcentrifuge voor extraschooltijd van de school La Roseraie –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 100,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 98,99 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast
te leggen : 100,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van een tablet voor Academie voor schone kunsten –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7342/742-53 – Geraamd bedrag : 500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 454,13 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 460,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
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Onderwijs

Installatie van een multifunctioneel speeltuig in de school ‘Coccinelles’ –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel: 7210/725.60 – Geraamd bedrag: 11.500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag: 9.334,47 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen: 9400,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget: 2018.

Onderwijs

Installatie van een glijbaan voor peuters in de school Aigrettes –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel: 72211/744-98 – Geraamd bedrag: 4.000,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag: 3.180,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen: 3.200,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget: 2018.

Aankoop van twee maxi albumbakken met vierkant kussens –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
Overheidsopdrachten
NGW – Artikel : 7672/744-98 – Geraamd bedrag : 1.100,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 622,56 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 625,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
Aankoop van meubilair voor diverse diensten van het Gemeentebestuur –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
Overheidsopdrachten
NGW – Artikels : FFF/741-51 – Geraamd bedrag : 6.155,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 4.512,47€ B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast
te leggen : 4.530,00€ euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Openbare Werken

School "Le Colibri" - Brandwerende deur en noodverlichting –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7210/724-60 – Geraamd bedrag : 11.800,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 10.642,40 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 11.706,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

"Espace Paul Delvaux" - Branddeur en schrijnwerken – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
762/724-60 – Geraamd bedrag : 5.000,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 3.944,60 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen
: 4.339,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

"Espace Paul Delvaux" - Vervanging vloerbekleding - Lodge (1ste en 2de
verdiepingen) en Achterkantoren (2de verdieping) – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
762/724-60 – Geraamd bedrag : 12.000,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 6.695,39 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen
: 7.364,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
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Openbare Werken

Levering van slimme vuilnisbakken – Goedkeuring van de gunning - Artikel :
875/744-98 - Gunningsbedrag: 89.237,50 euros B.T.W. inbegrepen
(42.337,90 euros B.T.W. inbegrepen op artikel 875/744-98 van de begroting
2018 en 46.899,60 euros BTW inbegrepen op 5 jaar op artikel 875/124-06, of
jaarlijk bedrag van 9.379,92 euros BTW inbegrepen) - Bedrag vast te leggen
op buitengewone begroting: 42.337,90 euros van 2018 - Bedrag vast te
leggen op gewone begroting: 9.379,92 euros per jaar - Budget: 2019 à 2023.

Openbare Werken

Stadium der Drie Linden - Verlichting van vaste tennis structuur –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 764/725-60 – Geraamd bedrag : 25.000,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 18.443,70 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 20.288,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

College van 21/12/2018

Dienst

Onderwerp

Onderwijs

Aankoop van open kasten met deur voor extraschooltijd van de school le
Colibri - Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/741-51 – Geraamd bedrag : 130,00
€ euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 100 euros B.T.W. inbegrepen
– Bedrag vast te leggen : 100,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Onderwijs

Aankoop van picknicktafels van de school La Futaie – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
72211/744-98 – Geraamd bedrag : 1.000,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 924,65 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :
930,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van picknicktafels van de school Le Colibri – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
72211/744-98 – Geraamd bedrag : 350,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 304,85 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :
310,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van picknicktafels van de school Les Naïades – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
72211/744-98 – Geraamd bedrag : 350,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 304,85 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :
310,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
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Onderwijs

Aankoop van kasten voor extraschooltijd van de school le Karrenberg en de
school les Cèdres - Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/741-51 – Geraamd bedrag :
2.000,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.793,22 euros
B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.795,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Budget: 2018.

Onderwijs

Aankoop van een speel (trein) voor de speeltuin van de school Les Naïades –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7210/744-98 – Geraamd bedrag : 1.500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.435,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 1.450,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van een opzetkookplaat en een wafelijzer voor de school les
Aigrettes, en een opzetkookplaat voor de school la Roseraie –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7210/744-98 – Geraamd bedrag : 250,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 235,95 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 250,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van een bureaustoel voor extraschooltijd van de school Le
Karrenberg – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/741-51 – Geraamd bedrag : 150,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 102,85 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 105,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Begroting : 2018.

Vroege kinderjaren

Mixer voor de “Gilson” kinderkribbe – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 84401/744-51
– Geraamd bedrag : 700,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag :
520,30 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 600,00 euros
B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Huisvesting /
Grondbedrijf

Major Brück 2 - 1ste verdieping - Aankoop van platen en van een oven –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 243-01 – Geraamd bedrag : 750,00 euros euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 605,80 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 605,80 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

Akademie voor schone kunsten - Gebouw 2 - Toegang tot de kelder creëren –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7342/724-60 – Geraamd bedrag : 17.000,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 15.125,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 16.637,50 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
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Openbare Werken

Openbare Werken

Aankoop van gereedschap en materieel voor het Kerkhof –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 878/744-51 – Geraamd bedrag : 2.500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 2.499,68 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 2.500,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
Administratieve kantoren - conform maken – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 137/724-60 –
Geraamd bedrag : 20.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag :
19.782,29 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :20.000,00 euros
B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

Kerkhof - Vervanging van het asbeste-ciment dak – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
878/724-60 – Geraamd bedrag : 18.706,60 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 15.361,55 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te
leggen : 16.897,70 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

Kinderkribbe Gilson - Verwijdering en evacuatie van een asbestpijp –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 84401/724-60 – Geraamd bedrag : 1.500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 968,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 1.064,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

Kinderkribbe Gilson - plaatsing van een bescherming op de buiten trapneuzen
– Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 84401/724-60 – Geraamd bedrag :
1.500,00 euros euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.105,94 euros
euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1200,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

School Colibri - plaatsing van rolgordijnen – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7210/724-60 –
Gunningsbedrag : 2.698,14 euros euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te
leggen : 2.698,14 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

Levering en plaatsing van jaloezieën in Maison Haute en 6, Gilson Goedkeuring 1 en bijkomende aanwending - 542,35 euro inclusief btw Artikel: 137/724-60 - Budget: 2018

Openbare Werken

Gemeentehuis - vervanging van de brandalarm (niet meer conform) –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 137/724-60 – Geraamd bedrag : 11.750,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 10.570,56 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 11.627,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
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Aankoop van een directiebureau school Les Cèdres – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Overheidsopdrachten
7221/741-51 – Geraamd bedrag : 710,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 686,07 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :
690,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
Aankoop van binnensignalisatie voor POB Rozenberg – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Overheidsopdrachten
7672/744-51 – Geraamd bedrag : 2.000,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 1.082,95 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen
: 1.100,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
Aankoop van koelkasten en/of diepvriezers voor diverse diensten van het
Gemeentebestuur – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
Overheidsopdrachten §3 en 236 van de NGW – Artikels : FFF/744-98 – Geraamd bedrag :
3.956,00€ B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 2.866,15€ B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 3.000,00€ euros B.T.W. inbegrepen –
Begroting : 2018.

Openbare Werken

Aankoop rioleringen-Stock opdracht – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Annulatie van de beraadslaging van 10.12.2018 -Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 421/741-52 – Geraamd bedrag : 6.350,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 6.207,30 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 6.350,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Budget : 2018.

Openbare Werken

Veiligheidscoördinator werven – Overheidsopdracht van beperkte waarde –
Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing
van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 137/724-60 – Geraamd
bedrag : 10.000,00 euros euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag :
9.018,13 euros euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 10.000,00
euros– Budget : 2018.

Bibliotheek

Aankoop van 18 klapstoelen voor de bibliotheek en spelotheken van de
Espace Delvaux - – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 76711/744-98 – Geraamd bedrag : 500,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 500,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Budget : 2018.

Openbare Werken

Akademie voor schone kunsten - Gebouw 1 - Conform maken van het
elektrische bord "verwarming" – Overheidsopdracht van beperkte waarde –
Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing
van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7342/724-60 – Geraamd
bedrag : 800,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 575,36 euros
B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 632,00 euros B.T.W. inbegrepen
– Budget : 2018.
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Aanduiding van de 12 aangesloten leden van het "Plaatselijke Werkaangelegenheidsagentschap".
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de betrokken vereniging;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Gezien de uitslag van de geheime stemming;
Om die redenen;
DUIDT
de volgende personen aan in hoedanigheid van aangesloten leden :
ECOLO
1. MOLINGHEN Sophie,
2. LALOUX Claire,
3. HENKENS Viviane,
4. DERBAIX Albert,
5. ZICO Nelson.
DéFI
1. FONSNY Inès,
2.GODART Eric,
3. MATHISEN Marc,
MR-GM
1.PERSOONS Gabriel,
2. HENNIQUIAU Laurence.
PS-SP.A
1. BOUBKER Sami
GH
1.

6

Aanduiding van de 14 aangesloten leden van de vzw "Vivre chez Soi".
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de betrokken vereniging;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Gezien de uitslag van de geheime stemming;
Om die redenen;
DUIDT
de volgende personen aan in hoedanigheid van aangesloten leden :
ECOLO
1. MOUKHLISSE Rachida,
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2. COUTURIER Sandrine,
3. MOLINGHEN Sophie,
4. DERBAIX Babeth,
5. DEJAER Michel,
6. DE MOT Bénédicte.
DéFI
1. CAMUT Stéphane,
2. BONNY Nadège,
3. SPAAK-JEANMART Anne.
MR-GM
1. WAUTIER David,
2. LEISTERH David,
3. BLOYAERT Michel.
PS-SP.A
1. JACOBS Danielle
GH
1.

7

Aanduiding van de aangesloten leden van de vzw "Sportwarande der drie Linden" - Toepassing
van de wet van 16 juli 1973 (gezegd Cultuurpact).
De gemeenteraad,
Gezien de statuten van betrokken vereniging;
Gelet op de wet van 16 juli 1973;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Om die redenen;
DUIDT
de volgende personen aan in hoedanigheid van leden van rechtswege :
ECOLO
1. DELEUZE Olivier,
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2. BERTRAND Yves,
3. CLERBAUX Cathy,
4. DE PIERPONT Blanche,
5. HENKENS Jean-Louis,
6. DERBAIX Babeth,
7. MOLINGHEN Sophie
DéFI
1. FERRETTI Sandra,
2. GOMES Manu,
3. HOUBION Yves,
4. VAN STEENSEL Laurent.
MR-GM
1. LAENEN Laurence,
2. DE LE HOYE Jean-François,
3. VERULPEN Serge.
PS-SP.A
1. GILLAIN Chloé
GH
1.

8

Aanduiding van de leden van rechtswege van de vzw "La Vénerie, Centre Culturel francophone de
Watermael-Boitsfort" - Toepassing van de wet van 16 juli 1973 (gezegd Cultuurpact).
De gemeenteraad,
Gezien de statuten van betrokken vereniging;
Gelet op de wet van 16 juli 1973;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Om die redenen;
DUIDT
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de volgende personen aan in hoedanigheid van leden van rechtswege :
ECOLO
1. DELCHAMBRE Philippe,
2. CLERBAUX Cathy,
3. MOUSSET Suzanne,
4. VAN DEN BERG Joëlle,
5. DEHAUT Laurence,
6. SOUMILLION Daniel,
7. SAPA FURAHA Aurélie
DéFI
1. DERMINE Alexandre,
2. HUBERT Yvan,
3. MBEKA Joëlle,
4. PAYFA Martine.
MR-GM
1. VAN DER MEEREN Robert,
2. DENUIT Thierry,
3. VAN HECKE Cécile.
PS-SP.A
1. CASIER Martin
GH
1.

9

Aanduiding van de leden van rechtswege bij de vzw "Maison des jeunes de Watermael-Boitsfort" Toepassing van de wet van 16 juli 1973 (gezegd Cultuurpact).
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de betrokken vereniging;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Gezien de uitslag van de geheime stemming;
Om die redenen;
DUIDT
de volgende personen aan in hoedanigheid van aangesloten leden :
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ECOLO
1. DELEUZE Olivier,
2. DEHAUT Laurence,
3. SCHELCK Miguel,
4. BOUDRU Félix.
DéFI
1. HUBERT Yvan,
2. BONNY Nadège.
MR-GM
1. GRISARD Anne,
2. DE MOT Bénédicte.
PS-SP.A
1. GILLAIN Chloé
GH
1.
10

Aanduiding van de leden van rechtswege bij de "Vereniging voor Handelsbevordering van
Watermaal-Bosvoorde".
De gemeenteraad,
Gezien de statuten van betrokken vereniging;
Gelet op de wet van 16 juli 1973;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Om die redenen;
DUIDT
de volgende personen aan in hoedanigheid van leden van rechtswege :
ECOLO
1. BURY Odile,
2. HARQUEL Julien,
3. DE BOE Alex,
4. LIERNEUX Maryse,
5. DENYS Lieven,
6. BOUDRU Félix,
7. VAN DEN BERG, Joëlle.
DéFI
1. BUYENS Dominique,
2. DERMINE Alexandre,
3. SQUARTINI Laura,
4. DESPREZ Philippe.
MR-GM
1. NGUYEN Hang,
2. LAENEN Laurence,
3.LOITS Kévin.
PS-SP.A
1. VANDERKELEN Henri
GH
1.

11

Aanduiding van de leden van rechtswege van de vzw "Watermaal-Bosvoorde in Open Lucht".
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De gemeenteraad,
Gezien de statuten van betrokken vereniging;
Gelet op de wet van 16 juli 1973;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Om die redenen;
DUIDT
de volgende personene aan in hoedanigheid van leden van rechtswege :
ECOLO
1. DELEUZE Olivier,
2. CLERBAUX Cathy,
3. STASSART Marie-Noëlle,
4. LATOUCHE Michaël,
5. DENYS Lieven,
6. LALOUX Claire,
7. VAN DEN BERG Joëlle.
DéFI
1. CAMUT Stéphane,
2. FONSNY Inès,
3. JHEK Michaël,
4. ROISIN Christine.
MR-GM
1. WAUTIER David,
2. NGUYEN Hang,
3. DE LE HOYE Jean-François.
PS-SP.A
1. JACOB Stéphane
GH
1.
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12

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - "En Bord de Soignes" Afvaardiging van de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
de heer Benoît THIELEMANS, als aangesteld en Mw. Cécile DE GRAND RY, als vervanger aan te
duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone
algemene vergaderingen die voormelde maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal
houden en geeft hem de nodige volmacht om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.

13

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Voordracht van drie
kandidaten voor het mandaat van beheerders in de maatschapij "En Bord de Soignes scrl".
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de onder opschrift vermelde maatschappij;
Gezien artikel 56 van de Brusselse Huisvestingscode;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
DUIDT AAN
als vertegenwoordigers van de gemeente Watermaal-Bosvoorde om met stemrecht in de Raad van
beheer van de maatschappij "En Bord de Soignes scrl" te zetelen
1. Mw Cécile DE GRAND RY
2. Mw Marie-Noëlle STASSART
3. de heer Benoît THIELEMANS

14

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - "Le Petit Propriétaire" Afvaardiging van de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
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nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
De Heer Benoît THIELEMANS aan te duiden om de gemeente Watermaal-Bosvoorde te
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde
maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht
om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
15

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Voordracht van een
kandidaat voor het mandaat van beheerder voor de maatschappij "Le Petit Propriétaire".
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de onder opschrift vermelde maatschappij;
Gezien de wet betreffende de intercommunales;
Gezien het nodig is de kandidaat voor het mandaat van beheerder van "Le Petit Propriétaire" voor het
dienstjaar 2019 tot en met 2024 voor te dragen;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
STELT VOOR
de heer Benoît THIELEMANS als kandidaat voor te dragen tot het mandaat van beheerder van
voornoemde maatschappij.

16

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - "Le Logis - Floréal scrl" Afvaardiging van de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
Dhr David LEISTERH als aangesteld en Dhr Jean-François DE LE HOYE als vervanger aan te duiden
om de gemeente Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone
algemene vergaderingen die voormelde maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal
houden en geeft hem de nodige volmacht om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
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17

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Lokale werkwinkel van
Etterbeek. Aanduiding van een afgevaardigde en een beheerder.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de beheerder en de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te
duiden op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde
maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
de heer Gabriel PERSOONS aan te duiden als beheerder en om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde
maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht
om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.

18

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Interfin en Sibelga Afvaardiging van de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappijen;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappijen;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
Mw Cathy CLERBAUX aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen
op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde maatschappijen tijdens de
dienstjaren 2019 tot en met 2024 zouden houden en geeft hem de nodige volmacht om over de
voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.

19

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Voordracht van een
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kandidaat voor het mandaat van beheerder bij Sibelga en Interfin.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de onder opschrift vermelde maatschappij;
Gezien de wet betreffende de intercommunales;
Gezien het nodig is de kandidaat voor het mandaat van beheerder van Sibelga en Interfin voor het
dienstjaar 2019 tot en met 2024 voor te dragen;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
STELT VOOR
Mw. Cathy CLERBAUX als kandidaat voor te dragen tot het mandaat van beheerder van voornoemde
maatschappij.
20

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Vivaqua- Afvaardiging van
de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de twee afgevaardigden van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op
de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
1. De Heer Gabriel PERSOONS
2. Mevrouw Cécile VAN HECKE
aan te duiden om de gemeente Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen op de gewone en
buitengewone algemene vergaderingen die voormelde maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en
met 2024 zal houden en geeft hun de nodige volmacht om over de voorwerpen van de agenda's te
beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.

21

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Voordracht van een
kandidaat voor het mandaat van beheerder bij Vivaqua.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de onder opschrift vermelde maatschappij;
Gezien de wet betreffende de intercommunales;
Gezien het nodig is de kandidaat voor het mandaat van beheerder van Vivaqua voor het dienstjaar
2019 tot en met 2024 voor te dragen;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
STELT VOOR
de heer Gabriel PERSOONS als kandidaat voor te dragen tot het mandaat van beheerder van
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voornoemde maatschappij.
22

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Afvaardiging van de
gemeente bij Brulocalis
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
Mw Marie-Noëlle STASSART aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde
maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht
om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.

23

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Voordracht van een
kandidaat voor het mandaat van beheerder bij Brulocalis.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de onder opschrift vermelde maatschappij;
Gezien de wet betreffende de intercommunales;
Gezien het nodig is de kandidaat voor het mandaat van beheerder van Brulocalis (Vereniging van de
Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) voor het dienstjaar 2019 tot en met 2024
voor te dragen;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
STELT VOOR
Mw Marie-Noëlle STASSART als kandidaat voor te dragen tot het mandaat van beheerder van
voornoemde maatschappij.

24

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Ethias - Afvaardiging van
de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
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Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
Mw Marie-Noëlle STASSART aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde
maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht
om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
25

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - GIP - Afvaardiging van de
gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
Mijnheer Olivier Deleuze gedomicilieerd Gemeentelijke Godshuisstraat 181 te 1170 Brussel aan te
duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone
algemene vergaderingen die voormelde maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal
houden en geeft hem de nodige volmacht om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.

26

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - N.V. "Krediet voor Sociale
Woningen" te Watermaal-Bosvoorde - Afvaardiging van de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
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Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
de heer Benoît THIELEMANS aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde
maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht
om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
27

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Afvaardiging van de
gemeente bij de Gemeentelijke Holding NV in vereffening.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
de heer Daniel SOUMILLION aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde
maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht
om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.

28

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Brulabo - Afvaardiging van
de gemeente en voordracht van een kandidaat voor het mandaat van beheerder.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
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Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
Mw Odile BURY aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde maatschappij tijdens de dienstjaren
2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht om over de voorwerpen van de
agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
STELT VOOR
Mw Odile BURY als kandidaat voor te dragen tot het mandaat van beheerder van voornoemde
maatschappij.

29

Overeenkomst voor de begelijding van de scholen in het kader van het schoolbesturingssysteem
voor de scholen in de eerste fase van de loodsplannen - Basisschool LA FUTAIE.
convention CECP - Futaie.pdf, version définitive vs version provisoire.doc

30

Overeenkomst voor de begelijding van de scholen in het kader van het schoolbesturingssysteem
voor de scholen in de eerste fase van de loodsplannen - Basisschool La SAPINIERE.
convention CECP - Sapinière.pdf, version définitive vs version provisoire.doc

31

Overeenkomst voor de begelijding van de scholen in het kader van het schoolbesturingssysteem
voor de scholen in de eerste fase van de loodsplannen - Basisschool LE KARRENBERG.
convention CECP - Karrenberg.pdf, version définitive vs version provisoire.doc

32

Overeenkomst voor de begelijding van de scholen in het kader van het schoolbesturingssysteem
voor de scholen in de eerste fase van de loodsplannen - Kleuterschool COLIBRI - NAIADES AIGRETTES.
version définitive vs version provisoire.doc, convention CECP - Colibri-Naïades-Aigrettes.pdf

33

Tijdelijke wijziging van het statuut van de woning gelegen 493/2 Terhulpensesteenweg, van
marktprijs naar onzekere bezetting voor mensen in nood en daklozen, voor de periode van
februari 2019 tot mei 2019
De Gemeenteraad,
Aangezien de winterperiode begint en dat in dergelijk seizoen de Gemeente regelmatig wordt verzocht
om behoeftige en zonder woning personen te beschermen, stelt zich de vraag van beschikbaarheid van
onbezette openbare huisvestingen;
Aangezien een woning van de Grondregie tijdelijk beschikbaar is. Het gaat over een woning van 4
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kamers gelegen 493/2 Terhulpensesteenweg, aan de marktprijs, waarvoor een bouwvergunning werd
toegekend tot verdeling van de woning in twee sociale appartementen 1 kamer. Rekening houdend met
de vereiste tijd om het inschrijvingsdossier in te dienen en gezien de goedkeuringstermijn van de
begroting uitesteld werd tot maart 2019, zal de investering niet voor het moment kunnen beginnen en
za l deze woning onbezet blijven voor een periode die minimum wordt geëvalueerd op 4 maanden
(februari 2019 tot mei 2019). Daarom zou deze woning het voorwerp kunnen uitmaken van een
onzekere bezetting ten gunste van behoeftige personen zonder woning, op exclusieve voorwaarde dat
deze bezetting wel door een erkende organisatie wordt begeleid en voor een beperkte duur.
In deze veronderstelling is een beslissing van voorlopige verandering van het statuut van deze woning
noodzakelijk en een overeenkomst van onzekere bezetting voor onderdak van personen in nood en
zonder woning moet met een betrouwbare instantie vastgelegd worden, die al eerder deugdelijk in
onderdak is gebleken.
Deze overeenkomst zou dan voorzien in de kosteloosheid van het onderdak en de betaling door de
bewoner of de instantie van de werkelijke lasten van bezetting (water, gas, elektriciteit).
Deze beslissing is genomen zonder dat een instantie waarvan sprake hierboven is aangewezen.
Aangezien het College zich de middelen wil verschaffen om in functie van de verzoeken van onderdak
te handelen die hen zouden kunnen gericht worden;

•

Besluit om het statuut van de huisvesting gelegen 493/2 Terhulpensesteenweg van marktprijs
naar onzekere bezetting voor behoeftige en zonder woning personen voorlopig te wijzigen, voor
een periode van 4 maanden van februari 2019 tot mei 2019

• Keurt de overeenkomst van onzekere bezetting goed die in bijlage is samengevoegd
convention_occupation_précaire_493_1_Hulpe_CC2019.pdf
34

Plaatsrecht op de markten - Reglement - Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/11/2014 met betrekking tot het innen van een vergoeding voor
plaatsrecht op de markten, uitvoerbaar verklaard op 17/12/2014 voor een termijn die verstrijkt op
31/12/2019;
Gelet op de wet van 25/06/1993 met betrekking tot rondtrekkende aktiviteiten en organisatie van
openbare markten, alsook zijn uitvoeringsbesluit van 03/04/1995, gewijzigd door het K.B. van
29/04/1996 en 10/01/1999, moet het recht geïnd door de gemeente voor de bezetting van een plaats
op een openbare markt als een retributie beschouwd worden;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST:
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
Er wordt ten gunste van de gemeente een plaatsrecht op de markten gevorderd.
ARTIKEL 2
De vaste handelaars hebben de mogelijkheid om voorafgaandelijk een week voor het begin van elk
trimester, het recht voor een periode van drie maanden te betalen. Dit recht is vastgesteld per dag en
per strekkende meter grondinneming , met een minimum per dag en per marktkraam.
Per dag en per strekkende meter grondinneming :
Minimum per dag en per marktkraam :
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. 2019 : 3,20€
. 2019 : 4,30€
In overeenstemming met het artikel 37 van het reglement over markten, zal een terugbetaling worden
gegeven aan vaste handelaars wiens contract wordt opgeschort.
ARTIKEL 3
De seizoensgebonden handelaars hebben eveneens de mogelijkheid het recht de dag van de bezetting
te betalen.
In dit geval wordt het recht gebracht op :
Per strekkende meter grondinneming:
Minimum per standplaats:
. 2019 : 3,70€
. 2019 : 4,30€

ARTIKEL 4
Indien de afmetingen van een standplaats groter is dan die waarvoor het recht vooraf of de dag van de
bezetting was betaald, zal de vaste of seizoensgebonden handelaar onmiddellijk een boete van 50€
moeten betalen en dit voor elke extra meter. Daarnaast kan het College van Schepenen de
seizoensgebonden handelaar tijdelijk uitsluiten van de markt.
ARTIKEL 5
In geval van elektriciteitsverbruik wordt het recht verhoogd met :
- Per dag en per aansluiting voor de kleine verbruikers (verlichtingsapparaat, snelweger, enz…) :
. 2019 : 3,70€
- Per dag en per aansluiting voor de grote vebruikers (koeltoonbank, koelkast, elektrische grill,
enz…) :
. 2019 : 7,75€
ARTIKEL 6
Worden vrijgesteld van de betaling, de inrichters van filantropische, culturele, godsdienstige,
vaderlandslievende, sociale, folkloristische of sportieve manifestaties zonder winstoogmerk.
ARTIKEL 7
Het recht dient betaald te worden in handen van de Gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde.
ARTIKEL 8
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 9
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 10
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 11
Het huidig reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
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INDIVIDUAL_NOTIFICATION_nl_10594.pdf, INDIVIDUAL_NOTIFICATION_fr_10594.pdf
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Vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats - Reglement - Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 19/12/2017met betrekking tot het innen van vergoedingen voor
grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats, uitvoerbaar verklaard op 01/01/2018 voor een
termijn die verstrijkt op 31/12/2019;
Gelet op de wet van 20/07/1971 met betrekking tot de begrafenissen, gewijzigd door de wet van
20/09/1998;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST:
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
De concessierechten van graven in de gemeentelijke begraafplaats worden vastgesteld als volgt :
A. CONCESSIES VAN 15 JAAR IN VOLLE GROND EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

Volwassenen (1 lichaam)
Volwassenen (2 lichamen)
Kinderen van minder dan 7 jaar
Begrafenis van een bijkomend lichaam in een
individuele of gezamenlijke concessie
Bijkomende urne

. 2019 : 1.002,50€
. 2019 : 1.485,00€
. 2019 : 557,50€
. 2019 : 482,00€
. 2019 : 371,00€

B. CONCESSIES VAN 50 JAAR IN VOLLE GROND EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

Individuele concessie
Gezamenlijke concessie 2 lichamen
Gezamenlijke concessie 3 lichamen
Begrafenis van een bijkomend lichaam in een
individuele of gezamenlijke concessie
Bijkomende urne

. 2019 : 2.904,00€
. 2019 : 3.907,00€
. 2019 : 4.836,00€
. 2019 : 1.002,50€
. 2019 : 740,00€

C. FAMIELEGRAFKELDERS (duur 50 jaar) EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

2 opeenliggende vakken
3 opeenliggende vakken

. 2019 : 5.200,50€
. 2019 : 6.503,00€

4 opeenliggende vakken
Bijkomende urne

. 2019 : 7.803,00€
. 2019 : 741,50€

De vastgestelde prijzen omvatten de kosten voor het bouwen van de kelders.
D. KRYPTEN (duur 50 jaar) EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

1 cel
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3 cellen

. 2019 : 6.612,50€

Bijkomende urne

. 2019 : 741,50€

CONCESSIES VAN GRAVEN IN HET COLUMBARIUM EN URNE KELDERS
A. CONCESSIES VAN 5 JAAR - gratis
B. CONCESSIES VAN 15 JAAR EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

Concessie 1 urne
Concessie 2 urnen
Kinderen van minder dan 7 jaar
Bijkomende urne

. 2019 : 874,00€
. 2019 : 1.300,00€
. 2019 : 446,00€
. 2019 : 372,00€

C. CONCESSIES VAN 50 JAAR EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

Individuele concessie
Concessies 2 urnen
Concessies 3 urnen
Bijkomende urne

. 2019 : 2.565,00€
. 2019 : 3.438,00€
. 2019 : 4.274,00€
. 2019 : 874,00€

BEHOUD VAN DE NAAMPLAAT OP DE HERINNERINGSMUURT VAN DE STROOIWEIDE EN
OP DE VOORMALIGE STROOIWEIDE.

Voor een duur van 15 jaar
Voor een duur van 50 jaar

. 2019 : 132,50€
. . 2019 : 397,50€

ARTIKEL 2
De concessierechten van graven zijn verhoogd met :
a) 200 % indien de concessiehouder minder dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats in WatermaalBosvoorde heeft.
Mogelijkheid om een concessie van 15 jaar of 50 jaar te kopen;
b) 100 % indien de concessiehouder voor meer dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats heeft in
Watermaal-Bosvoorde en dat de eerste persoon die begraven wordt geen hoofdverblijfplaats heeft in
Watermaal-Bosvoorde.
Verplichting om een concessie voor 50 jaar te kopen. De concessiehouder is aangewezen als
begunstigde van de concessie en kan zijn plaats niet opgeven.
c) 50 % als de overledene minder dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats in Watermaal-Bosvoorde heeft
maar dat hij meer dan 25 jaar in Watermaal-Bosvoorde heeft gewoond.
Mogelijkheid om een concessie van 15 jaar of 50 jaar te kopen;
het bewijs van de hoofdvestiging in de gemeente kan alleen maar voortkomen uit een inschrijving of
een vermelding in het bevolking- of vreemdelingenregister.
ARTIKEL 3
De prijs van de concessie moet vooraf en in één enkele betaling aan de Gemeenteontvanger worden
betaald.
ARTIKEL 4
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
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reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 5
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 6
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 7
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
INDIVIDUAL_NOTIFICATION_nl_27581.pdf, INDIVIDUAL_NOTIFICATION_fr_27581.pdf
36

Retributie voor huwelijk-en voor wettelijke samenwoningsplechtigheden op bepaalde dagen van de
week - Reglement - Wijziging
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/11/2014 met betrekking tot het innen van een retributie voor
huwelijks- en voor wettelijke samenwoningsplechtigheden op bepaalde dagen van de week,
uitvoerbaar verklaard op 01/01/2015 voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST:
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
Er wordt een retributie gevorderd voor het houden van huwelijks- en wettelijke samenwoningsplechtigheden, behalve voor deze die plaatshebben op vrijdagmorgend tussen 8U00 en 12U00.
ARTIKEL 2
Volgens de dag van de week waarop de huwelijks- of wettelijke samenwoningsplechtigheid wordt
gevierd, wordt de retributie vastgesteld als volgt :

. op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag :
. 2019 : 186,50€
. op vrijdag tussen 14 uur en 17 uur en op zaterdag tussen 8 uur en 13 uur :
. 2019 : 298,00€
. op zaterdag tussen 14 uur en 17 uur :
. 2019 : 613,00€
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Op zon- en feestdagen hebben geen huwelijks- en wettelijke samenwoningsplechtigheden plaats.
ARTIKEL 3
De retributie wordt voorafgaandelijk betaald in handen van de Gemeenteontvanger samen met de
belasting op het afleveren van het huwelijksboekje, als het geval zich voordoet. De retributie kan niet
worden terugbetaald, behalve in geval van overmacht. In dit geval moet een schriftelijke aanvraag
ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen die de gegrondheid ervan
beoordeelt.
Het kwijtschrift van betaling moet getoond worden aan de dienst Burgerlijke Stand voor de huwelijksof wettelijke samenwoningsplechtigheid.
ARTIKEL 4
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 5
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 6
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 7
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
INDIVIDUAL_NOTIFICATION_fr_10597.pdf, INDIVIDUAL_NOTIFICATION_nl_10597.pdf
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Retributie voor de bezetting van het openbaar domein ter gelegenheid van plaatselijke kermissen Reglement - Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/11/2014 betreffende de retributie voor de bezetting van het
openbaar domein ter gelegenheid van plaatselijke kermissen, uitvoerbaar verklaard op 01/01/2015
voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019;
Overwegende dat de aansluitingen op de elektriciteitskasten voor de gemeente lasten veroorloven is
het gerechtvaardigd deze door de ervan begunstigde foorreizigers te laten dragen;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST:
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
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aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
Artikel 1
Ter gelegenheid van kermissen wordt er, ten laste van de foorreizigers, een retributie gevorderd voor
de bezetting van het openbaar domein.
Artikel 2
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld per strekkende meter grondinneming, voor de hele duur
van de manifestatie, met een minimum per standplaats :
Per strekkende meter grondinneming :
. 2019 : 39,35€
Retributie voor een standplaats van minimum 2 meters en maximum 20 meters.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen de retributie, voor uitzonderlijke
omstandigheiden, te annuleren of verminderen.
Artikel 3
In geval van aansluiting op de elektriciteitskasten wordt het bedrag van de retributie verhoogd per dag
en per aansluiting :
- voor de kleine kermistenten en voor de reiswagens (tijdens het zomer seizoen)
. 2019 : 5,90€
- voor de reiswagens (tijdens het winter seizoen)
. 2019 : 7,65€
Artikel 4
De retributie dient voorafgaandelijk betaald te worden in handen van de Gemeenteontvanger.
Artikel 5
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 6
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
Artikel 7
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
Artikel 8
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
INDIVIDUAL_NOTIFICATION_nl_10596.pdf, INDIVIDUAL_NOTIFICATION_fr_10596.pdf
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Retributies voor administratieve diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/09/2018 met betrekking tot de retributies voor administratieve
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diensten verleend aan derden, uitvoerbaar verklaard op 24/09/2018 voor een termijn die verstrijkt op
31/12/2019;
Overwegende dat de administratieve diensten verleend aan derden voor de gemeente lasten
veroorloven is het gerechtvaardigd deze lasten bevatten door de diensten door de begunstigden te
laten dragen;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gezien de Ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van
Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en
tot wijziging van aanverwante wetgevingen;
Gezien de Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen
met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing tot wijziging van de
wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen ;
Gezien de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse
bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve
vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt
overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan
worden geregeld ;
Gezien de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding
van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de
gevolgen hiervan betreft ;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST:
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
De retributie heeft als basis de administratieve diensten verleend aan derden beschreven zoals volgt :
A. BURGERLIJKE STAND – BEVOLKING :

- Aanvragen van het overschrijven
van akten van burgerlijke stand
opgesteld door vreemde
overheden :
- Wijziging van voornaam:
Verzoek om een voornaam te wijzigen of
te verwijderen:
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- Wijziging van voornaam:
Verzoek om een voornaam te wijzigen of
te verwijderen op zichzelf genomen of
samengenomen met de naam, belachelijk
of hatelijk is, of dit is omdat hij manifest
ouderwets is;
Verzoek om een voornaam te wijzigen of
te verwijderen die een buitenlandse klank
heeft en welke de integratie van de
persoon die recentelijk de belgische
nationaliteit verkregen heeft hindert ;
Verzoek om een voornaam te wijzigen of
te verwijderen welke tot verwarring kan
leiden, waaronder met betrekking tot de
genre van de persoon;
Verzoek om een voornaam te wijzigen of
te verwijderen welke enkel verandert door
de toevoeging of weglating van een
leesteken of van een teken waardoor de Als er meer dan één voornaam wordt vervangen,
is er slechts één vergoeding
uitspraak
. 2019 : 50,00€
grwijzigd wordt (accent, koppelteken,
umlaut …);
Verzoek om een voornaam te wijzigen of
te verwijderen die afgekort is/wordt;
Verzoek tot omkering van de in de
geboorteakte vermelde voornamen;
Verzoek tot wijziging of verwijdering van
een voornaam, in geval van verklaring
van een verandering van
geslachtregistratie;
- Wijziging van voornaam:

Vrijstelling van de vergoeding voor vreemdelingen
of die geen voornaam hebben en die bez ig z ijn met
het verwerven van nationaliteit.

- Opzoekingen betreffende
stamboom :

per interventie :
. 2019 : 41,00€
per eenheid wanneer de geboortedatum bekend is :
. 2019 : 9,75€
per eenheid wanneer de geboortedatum niet bekend is :
. 2019 : 12,00€

- Opzoekingen van adressen :
- Opzoekingen van adressen :
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- Herinschrijving van van ambtswege
door-geschrapten voor zoveel de
herinschrijving niet door een
beslissing van het Schepencollege
ontstaat :
- Foto’s thuis geleverd bij de
uitreiking of hernieuwing van
identiteitstukken aan ouderlingen
of gehandicapten die
zich niet kunnen verplaatsen :
- Documenten ontleend aan het
Nationaal Register :
*Forfaitaire vergoeding verhoogd met :
*Proportionele vergoeding per 100
namen:
a) Eenvoudige listing
(30 namen per pagina)
b) Volledige listing
(12 namen per pagina)
c) Etiketten

. 2019 : 39,00€

. 2019 : 14,50€
Derden gedomicilieerd of met zetel
Andere derden
in de gemeente
. 2019 : 15,85€
. 2019 : 19,15€

. 2019 : 3,80€

. 2019 : 6,00€

. 2019 : 7,75€

. 2019 : 11,75€

. 2019 : 7,75€

. 2019 : 11,75€

Welke ook de hoeveelheid afgeleverde documenten weze, zal de proportionele retributie van
toepassing zijn voor een minimum van 100 namen en elk deel van honderd zal als honderd
beschouwd worden.
B. STEDEBOUW – MILIEU :
1.Administratieve kosten voor onderzoek van dossier :

a) Nieuw bouwen - Afbraak en/of heroprichting Verbouwing van volume met of zonder
verhooging

. 2019 : 173,50€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de
beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50%
verhoogd worden.
De in punt a) vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen
voorafgaande aanvraag is.

b) Wijziging (zonder verandering van volume) :
- van de gevel of van het dak
- van het dak door plaatsen van dakvenster
- van ramen (vorm, materiaal, kleur)

. 2019 : 87,75€
Nihil
Nihil

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de
beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50%
verhoogd worden.
Voor de in punt b) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is, worden vastgesteld :
. 2019 : 873,00€

c) Plaatsen van :
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- uithangbord :
- nieuw uithangbord
- vernieuwing zonder wijziging
- publiciteit verbonden met het uithangbord:
- nieuwe publiciteit
- hernieuwing zonder wijziging
- zonnetent – afdak
- gevelverlichting
- allerlei automaten
- antennes, masten, pylonen en
andere gelijkwaardige structuren

. 2019 : 87,75€
Nihil
. 2019 : 87,75€
Nihil

. 2019 : 87,75€

- windmolens en zonne panelen

Nihil

- allerlei tuinhuisjes
- afsluitingen
- vastgoed paneel :
- nieuw paneel
- hernieuwing zonder wijziging
- werfpaneel

Nihil
. 2019 : 87,75€
Nihil
. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de
beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50%
verhoogd worden.
Voor de in punt c) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is, worden vastgesteld :
. 2019 : 873,00€

d) Bestemmings- en/of gebruikswijziging :
- wijziging in woning
- wijziging van een woning in een ander
bestemming/gebruik
- wijziging van bestemming/gebruik buiten woning
- richten van terugzones of zijzones in parkeer-,
stationeerzones of inritten

Nihil

. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de
beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50%
verhoogd worden.
Voor de in punt d) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is, worden vastgesteld :
. 2019 : 873,00€

e) Wijziging :
- van de tuinreliëf en/of terugzones en/of zijzones
- van de permeabiliteitspercentage van niet
gebouwde zones
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In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen
van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd
worden.
De in punt e) vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen
voorafgaande aanvraag is.

f) Ontbossing

. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen
van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd
worden.
Het in punt f) vermeld bedrag wordt vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is.

g) Vellen van alleenstaande bomen (per boom)

Nihil

Voor elk vellen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande aanvraag is, worden
vastgesteld op :
. 2019 : 174,50€

h) Ontginnen van te beschermen gebieden

. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen
van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd
worden.

i) Gebruik van een terrein volgens artikel 98,10° van het
Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening
(B.W.R.O.)

. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen
van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd
worden.
De bedragen vermeld in punten h) en i) worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen
voorafgaande aanvraag is.

1) Stedebouwkundige inlichtingen

2) Stedebouwkundige inlichtingen en aanvragen tot
dringende verstrekking:
3) Diverse inlichtingen :
4) Verkavelingsvergunning :
5) Stedebouwkundige attestatie :
6) Openbaar onderzoek :
7) Overlegcommissie :
8) Instantiecommissie :
9) Verslagen, effektenstudies :
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10) Verlenging van vergunning :
11) Normen rustoorden :
12) Andere door de hogere overheid opgelegde
prestaties :
13) Milieuklasse 1 :
14) Milieuklasse 2 :
15) Milieuklasse 3 :
16) Wijziging van de exploitatie voorwaarden en/of
Verandering van uitbaater :
17) Onderzoek van stedebouwarchieven en andere dossiers
Kosten (zonder kopie, CD-Rom of andere
communicatiemiddel)

. 2019 : 173,50€
. 2019 : 259,00€
. 2019: 70,50€ + 18,50 € /rubriek
. 2019: 92,00€ + 18,50 € /rubriek
. 2019 : 35,20€

. 2019 : 52,50€

C. ALLERLEI :

- Kopieën van plannen (met een minimun
van 1 vierkante meter) :
- Kopieën van documenten A4 :
- Kopieën van documenten A3 :
- Levering op CD-Rom :
- Dossiers van candidaturen voor
examens :

. 2019 : 7,00€ per vierkante meter
. 2019 : 0,17€ per kopie
. 2019 : 0,30€ per kopie
. 2019 : 3,20€ per CD-Rom
. 2019 : 6,80€

ARTIKEL 2
Zijn vrijgesteld van de retributie :
- documenten afgeleverd aan behoeftige personen. De behoeftigheid wordt gestaaft met afdoende
bewijsstukken;
- toelatingen voor filantropische, sportieve, filosofische, godsdienstige of politieke manifestaties;
- toelatingen betreffende aktiviteiten die als zodanig aan een belasting of retributie ten gunste van de
gemeente onderworpen zijn;
- documenten gevraagd door de rechterlijke overheden, de openbare besturen en de daarmee
gelijkgestelde instellingen evenals de instellingen van
openbaar nut;
- toelatingen die uitzonderlijk afgeleverd worden gedurende manifestaties die door of met behulp van
de gemeente georganiseerd worden.
ARTIKEL 3
De belasting is verschuldigd door de begunstigde van de verleende dienst.
ARTIKEL 4
Behalve inzake stedebouw moet het bewijs van de betaling, voorafgaand het onderzoek van de
aanvraag door het Bestuur, getoond worden.
ARTIKEL 5
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van

Gemeenteraad - 22.01.2019 - Aanvullende openbare toelichtingsnota

41/47

de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 6
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 7
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 8
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
INDIVIDUAL_NOTIFICATION_nl_31236.pdf, INDIVIDUAL_NOTIFICATION_fr_31236.pdf
39

Retributies voor technische diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/11/2014 met betrekking tot het innen van een retributie voor
technische diensten verleend aan derden, uitvoerbaar verklaard op 01/01/2015 voor een termijn die
verstrijkt op 31/12/2019;
Overwegende dat de technische diensten verleend aan derden voor de gemeente lasten veroorloven is
het gerechtvaardigd deze lasten bevatten door de diensten door de begunstigden te laten dragen;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST :
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
Er wordt en retributie geheven voor prestaties verricht door het gemeentepersoneel en voor de
uitvoering van technische diensten verleend door de gemeentediensten ter gelegenheid van
feestelijkheden, sportevenementen, huwelijken, openbare verkopen door deurwaarders, het
voorbehouden van parkeerruimte, de organisatie van allerlei manifestaties, enz...
ARTIKEL 2
De bedragen van de retributie worden vastgesteld als volgt :
1. Voorbehouden van parkeerruimte en andere op de openbare weg :
- voor het laden, het vervoeren, het plaatsen en het wegnemen na gebruik van
verkeerssignalisatiematerieel :
. 2019 : 95,00€
- per opgestelde verkeersplaat en per ondeelbare periode van 24 uur :
. 2019 : 7,10€
- voor een Nadar afsluiting of kopafsluiting en per ondeelbare periode van 24 uur :
. 2019 : 2,95€
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De retributies met betrekking tot het voorbehouden van parkeerruimte ter gelegenheid van het
verhuizen van partikulieren die hun verblijf komen vestigen of veranderen op het grondgebied van
Watermaal-Bosvoorde worden verminderd met 50%.
2 . Tussenkomst van gemeentepersoneel ter gelegenheid van manifestaties zoals feestelijkheden,
sportevenementen, huwelijken, openbare verkopen door deurwaarders en andere :
- per uur en per persoon :
. 2019 : 23,50€
- per uur per voertuig met bestuurder :
. 2019 : 32,70€
3. Voorziening van straat vuilnisbakken : 11,00 EUR
De bedragen van de retributies met betrekking tot de tussenkomst van gemeentepersoneel worden
verdubbeld op zon- en feestdagen.
Ieder begonnen uur wordt als volledig uur aangerekend.
ARTIKEL 3
Worden vrijgesteld van de betaling van de retributie, de inrichters van filantropische, culturele,
godsdienstige, vaderlandslievende, sociale, folkloristische of sportieve manifestaties zonder
winstoogmerk.
ARTIKEL 4
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon, de privé- of openbare instelling, die
om de prestaties en/of diensten verzoekt. Ze dient betaald te worden in handen van de
Gemeenteontvanger, voorafgaandelijk aan het presteren van de gevraagde diensten.
ARTIKEL 5
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 6
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 7
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 8
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
INDIVIDUAL_NOTIFICATION_nl_10586.pdf, INDIVIDUAL_NOTIFICATION_fr_10586.pdf
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Retributies op de begrafenisdiensten - Reglement - Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/09/2018 met betrekking tot het innen van retributies op de
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begrafenisdiensten, uitvoerbaar verklaard op 24/09/2018, voor een termijn die verstrijkt op
31/12/2019;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST ;
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
Een retributie wordt gevorderd voor de hiernavolgende begrafenisdiensten :
a) de terbeschikkingsstelling van een wachtkelder;
b) het openen van grafkelders, vergunningen en crypten;
c) de terbeschikkingsstelling van de rouwkamer.
ARTIKEL 2
De driemaandelijkse retributie voor het gebruik van de wachtkelder wordt vastgesteld op :
. 2019 : 186,00€
Elk begonnen trimester moet volledig betaald worden.
ARTIKEL 3
De retributie voor het openen van grafkelders, vergunningen (voor 50 jaar of voor 15 jaar) en crypten
wordt vastgesteld op :
. 2019 : 247,50€
De retributie voor het openen van vakken in het columbarium of in urne kelders is vastgesteld op :
. 2019 : 79,00€
ARTIKEL 4
Het gebruik van de rouwkamer leidt tot de inning van een retributie van: (per 24 uur)
. 2019 : 51,00€
Het verblijf van een lichaam in de rouwkamer mag 72 uur niet overschrijden.
Vrijstelling van de retributie die wordt verleend in geval van schenking van het lichaam aan de
wetenschap
ARTIKEL 5
De retributies worden vooraf betaald aan de Gemeenteontvanger.
ARTIKEL 6
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 7
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
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ARTIKEL 8
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 9
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
INDIVIDUAL_NOTIFICATION_fr_31234.pdf, INDIVIDUAL_NOTIFICATION_nl_31234.pdf
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Toelating om in rechte op te treden. Watermaal-Bosvoorde / Gemachtigde ambtenaar van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Stedenbouwkundigevergunning 16/PFU/584128 afgeleverd door
de gemachtigde ambtenaar op 06/12/18 aan DROH!ME EXPLOITATION NV Terhulpsesteenweg
51 tot 53 en 61 te 1180 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Michel CULOT, om een park
voor actieve ontspanning in de renbaan van Bosvoorde in te richten. Verdediging van de belangen
van de Gemeente. Indiening van een beroep tot nietigverklaring en van een aanvraag voor
schorsing bij de Raad van State.
De Gemeenteraad,
Gelet op de stedenbouwkundigevergunning 16/PFU/584128 afgeleverd door de Gemachtigde
ambtenaar op 06/12/18 aan DROH!ME EXPLOITATION NV Terhulpsesteenweg 51 tot 53 en 61 te
1180 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Michel CULOT, om een park voor actieve ontspanning
in de renbaan van Bosvoorde in te richten;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 16/10/18 om een beroep
bij de Raad van State tegen de milieuvergunning van 27/10/17 afgeleverd door Leefmilieu Brussel aan
DROH!ME N.V., Terhulpsesteenweg 53A te 1180 Brussel voor het uitbaten van de geklasseerde
inrichtingen van een recreatiecomplex gelegen Terhulpsesteenweg, 53 te 1180 Brussel;
Gelet op het advies van de gemeente uitgebracht in het kader van de overlegcommissie in zitting van
13/10/17;
Gelet op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen uitgebracht op 26/10/17;
Overwegende dat het project aan de opmerkingen uitgebracht door de gemeente niet beantwoordt;
Overwegende bijgevolg, dat er reden is om een beroep tot nietigverklaring en een aanvraag voor
schorsing bij de Raad van State in te dienen teneinde de belangen van de Gemeente te verdedigen;
Overwegende dat de Gemeenteraad hiervoor de toelating aan het College voor Burgemeester en
Schepenen moet geven om in rechte te kunnen optreden;
Gelet op de wet van 17/06/17 betreffende openbare aanbestedingen, meer bepaald artikel 28-§1-4°
(uitsluiting van sommige aanbestedingen van juridische diensten over de toepassing van de betrokken
wet);
Gelet op het artikel 270 van de nieuwe Gemeentewet
BESLUIT
Enig artikel
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om in rechte op te treden bij de Raad
van State, teneinde een beroep tot nietigverklaring en een aanvraag ter schorsing aan te tekenen tegen
de beslissing van de Gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 06/12/18
om een stedenbouwkundigevergunning aan DROH!ME EXPLOITATION NV Terhulpsesteenweg 51
tot 53 en 61 te 1180 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Michel CULOT, af te leveren om een
park voor actieve ontspanning in de renbaan van Bosvoorde in te richten.
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Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende de renovatie van de Sint Hubertuskerk en de
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contacten met de actoren
Ik hou deze interpellatie naar aanleiding van het antwoord dat ik eind december gekregen heb op mijn
schriftelijke vraag (in bijlage) naar informatie over de opvolging van het dossier.
Uit het antwoord moet blijken dat er ook sinds september 2018, geen contacten geweest zijn tussen het
gewest en de gemeente, dat de koper zelf met het gewest onderhandelt. Ik krijg ook geen antwoord op
mijn vraag ivm de contacten met de buurtbewoners, die nochtans heel wat bezwaren en opmerkingen
op het voorgestelde project geuit hebben en zich terecht de vraag stellen waar zij aan toe zijn. In uw
antwoord geeft u aan dat het indienen van de aanvraag voor de stedenbouwkundige en
milieuvergunning de volgende stap in de procedure is en dat u zich op geen enkele datum kunt
uitspreken.
Ik maak mij zeer ongerust over het uitblijven van een initiatief van de gemeente om dit dossier tot een
goed einde te brengen. Ik vrees dat we dezelfde weg opgaan als met het Keymplein, met dit verschil
dat we hier te maken hebben met een gebouw dat leeg staat en verder dreigt af te takelen. Laat ons
duidelijk zijn: het gebouw staat al jaren leeg en het verder laten aftakelen is geen optie. We zitten nu in
een situatie dat het Gewest de vergunning moet afleveren en dat er een verdeeld advies is met veel
voorwaarden, o.a. i.v.m. de parking, de lifttoren, ... Er is ook de problematiek van het gebruik van de
“gemeenschapsruimten” waar ook niet duidelijk is wat hun bestemming nu zal zijn en we met een
suggestie zitten om hier ook maar woonruimte van te maken. Ik geef alvast mee dat m.i. deze ruimten
een publieke functie moeten hebben en dat het m.i. niet kan dat zij door de kerkfabriek verder zullen
uitgebaat worden… zoals ik uit een eerder antwoord van de schepen meen begrepen te hebben. Mag
ik teruggaan naar een eerdere suggestie te overwegen om deze ruimte die gedesacraliseerd is, om te
vormen tot een vrijzinnige ontmoetingsruimte. Daar is in heel Brussel behoefte aan en er is onlangs
een ordonnantie goedgekeurd i.v.m. neutrale afscheidsruimten.
Zou de gemeenteraad wat meer informatie kunnen krijgen over de stand van zaken in het dossier, dan
de vage antwoorden die ik op mijn schriftelijke vragen van eind vorig jaar, gekregen heb? Ik overloop
ze even:
Er is geen contact tussen de gemeente en het gewest. Waarom zijn er geen contacten? Waar liggen de
problemen?
Er zijn verschillende ontmoetingen geweest tussen de koper en de schepenen met betrekking tot de
voortgang van het project. Wat was de aard van deze gesprekken? Zijn daar verslagen van en wat zijn
de conclusies.
Als antwoord op mijn expliciete vraag naar communicatie of contacten met de buurtbewoners, die
mijns inziens de dichtst betrokkenen zijn en dus in eerste instantie goed moeten geïnformeerd blijven,
krijg ik als antwoord dat dit nu niet nodig geacht wordt omdat we in een technische fase zitten.
Voorziet het college dan geen debriefing? Heel wat opmerkingen van de buurtbewoners zijn in het
verslag en standpunt van de adviescommissie in acht genomen en het lijkt me dan ook – in het kader
van een echte participatie – aangewezen om de bewoners juist dan ook te betrekken in het zoeken naar
een vergelijk.
Mag ik aandringen op echte participatie van alle betrokkenen in dit dossier. Niets doen is voor mij
geen optie en om tot oplossingen te komen zal men met alle betrokkenen samen moeten
communiceren en samenzitten en het lokale niveau is voor mij het meest aangewezen om dit in goede
banen te leiden. Participatie betekent mee overleggen, samen zitten, betrokkenheid en niet alleen
vrijblijvende hoorzittingen of creatieve ateliers.
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Interpellatie van Mw Rachida MOUKHLISSE betreffende de opvolging van het incident tijdens de
openbare vergadering van de cemeenteraad van 17 december jl.
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Interpellatie en motie van Mw Florence LEPOIVRE betreffende de goedkeuring van een Handvest
tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten in de gemeente Watermaal-Bosvoorde
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Interpellatie van Mw Laura SQUARTINI betreffende de openbare verlichting van de
Briljantstraat
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Interpellatie van Dhr Martin CASIER betreffende het gebrek aan huiswerkschool in WatermaalBosvoorde
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