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UITTREKSEL uit het Notulenboek van de GEMEENTERAAD van   SCHAARBEEK

Vergadering van 18 december 2019

Voorwerp nr 20 van de agenda

AANWEZIG: Mevr. Cécile Jodogne, wnd Burgemeester-Voorzitster; HH. Vincent Vanhalewyn, Sadik Koksal, Schepenen; H. 
Mehmet Bilge, Schepen; Mevr. Adelheid Byttebier, Schepene; H. Michel De Herde, Schepen; H. Frederic Nimal, Mevr. Sihame 
Haddioui, Deborah Lorenzino, H. Thomas Eraly, Mevr. Lorraine de Fierlant, Schepenen; HH. Bernard Guillaume, Bernard Clerfayt, 
Georges Verzin, Emin Ozkara, Ibrahim Dönmez, Abobakre Bouhjar, Mevr. Angelina Chan, HH. Axel Bernard, Hasan Koyuncu, 
Mevr. Sophie Querton, Done Sonmez, H. Quentin van den Hove, Mevr. Fatiha El Khattabi, HH. Arnaud Verstraete, Taoufik Ben addi,
Matthieu Degrez, Mevr. Claire Geraets, Leila Lahssaini, Myriam Boxus, H. Youssef Hammouti, Mevr. Fatima Ben Abbou, Leticia 
Sere, Lucie Petre, HH. Abdelhakim El Karaoui, Emel Dogancan, Yusuf Yildiz, Mohammed Abkoui, Mevr. Naima Belkhatir, Emel 
Kose, Vanessa Loodts, Marie Nyssens, HH. Hamza BOUKHARI, Cedric Mahieu, Elyass EL YAKOUBI, Mamadou Bah, 
Gemeenteraadsleden; H. David Neuprez, Gemeentesecretaris.

AFWEZIG: Mevr. Emilie Desmedt, Gemeenteraadslid.

AFWEZIG TIJDENS DE STEMMING: H. Emin Ozkara, Mevr. Claire Geraets, H. Youssef Hammouti, Gemeenteraadsleden.

#Objet : Reglement vaststellend de retributies op de vrij gevraagde diensten en de afgifte van administratieve stukken –
Wijziging #

DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 31 stem(men) tegen 12 en 0 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd

Gelet op artikel 173, van de grondwet;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Herziende het raadsbesluit van 18 december 2018 stemmend het retributiereglement op de vrij gevraagde diensten en de afgifte van 
getuigschriften en administratieve stukken;
Overwegende het arrest van de Raad van State van 18 april 2016 vernietigend de bepaling van het reglement vaststellend de 
retributies voor de opstelling en/of afgifte van getuigschriften en administratieve stukken betreffende de gevraagde retributie van 
2.500€, voor de afgifte van een attest door de burgemeester, noodzakelijk bij het verkrijgen van een licentie klasse C uitgegeven door
de Kansspelencommissie, het gepast is, ten gevolge van dat arrest, een bedrag in te voeren dat gelijk is aan de geleverde dienst;
Gelet de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en meer bepaald haar 
artikel 41, dat voorziet dat, “Om een vergunning klasse C te kunnen verkrijgen moet de aanvrager, indien het gaat om een natuurlijk 
persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van 
de functie. Indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke 
rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie. De aanvrager dient een advies voor 
te leggen uitgaande van de federale overheidsdienst Financiën dat aantoont dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste 
belastingschulden heeft voldaan”;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de
wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning van klasse C en meer bepaald zijn artikel 1, dat bepaalt dat de 
vergunningsaanvraag klasse C wordt ingediend middels het formulier toegevoegd aan bijlage I van dit besluit;
Overwegende dat uit punt 5 van de voornoemde bijlage blijkt dat bij de vergunningsaanvraag klasse C het advies dient te worden 
bijgevoegd van de Burgemeester van de gemeente waar de kansspelinrichting wordt uitgebaat, bepalend dat alle wettelijke 
voorwaarden zijn vervuld voor wat betreft de uitbating van de betreffende drankgelegenheid;
Overwegende dat dit advies eveneens dient te worden toegevoegd aan iedere aanvraag tot hernieuwing van een vergunning klasse C 
waarvan de geldigheidsperiode beperkt is tot 5 jaar;
Overwegende dat de Kansspelencommissie een lijst heeft opgesteld met de gemeente en/of steden waarvoor het advies van de 
Burgemeester verplicht dient te worden toegevoegd aan de vergunningaanvraag klasse C en dat de gemeente Schaarbeek hier deel 
van uitmaakt;
Overwegende dat het advies dat dienst te worden uitgebracht in het kader van de hernieuwingsaanvraag van vergunning klasse C 
voor de kansspelinrichtingen van klasse III onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten wordt uitgebracht als het 
advies dat moet worden verstrekt voor een eerste aanvraag;
Overwegende dat het advies dat wordt uitgebracht in het kader van een hernieuwingsaanvraag voor een vergunning van klasse C 
bijgevolg een werk inhoudt dat vergelijkbaar is met heet werk dat dient te worden geleverd in het kader van een eerste aanvraag;
Overwegende dat de aflevering van een advies in het kader van de toekenning van een vergunning van klasse C of van een 
hernieuwingsaanvraag betekent dat de gemeente- en politiediensten met name volgende elementen bevestigen:

• dat de inrichting zich wel degelijk bevindt op het grondgebed van de gemeente;
• dat de inrichting al dan niet een goede reputatie geniet;
• dat de uitbater geen administratieve sancties, politiemaatregelen of pv’s van overtreding kreeg opgelegd;
• dat de inrichting over de vereiste toelatingen beschikt inzake de uitbating van gelegenheden van gegiste en geestrijke 

dranken;
• dat de inrichting beantwoordt aan alle wettelijke voorwaarden inzake stedenbouw, leefmilieu, hygiëne, veiligheid en 

geluidsoverlast;
• dat de uitbater in orde is met de betaling van de gemeentebelastingen op drankgelegenheden.



Overwegende dat de Burgemeester tevens een kopie dient voor te leggen van het bewijs van goed zedelijk gedrag van de persoon of 
personen waarvoor de vergunning van klasse C is bestemd;
Overwegende dat de gemeentelijke administratie tevens optreedt in het kader van het onderzoek en de vaststellingen op de wet van 7 
mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar uitvoeringsbesluiten, door ieder nuttig 
document of aanvullende inlichting mee te delen alsook door de bijstand van de politiediensten te leveren aan de gerechtelijke 
politieofficiers en hulpofficiers van de Procureur des Konings die hiertoe werden aangeduid door de Kansspelcommissie (artikel 
15§1, lid 2, 3 en 5 van de wet van 7 mei 1999);
Overwegende dat de dienst die wordt verstrekt door de gemeente en de politiediensten, waarvan zij de financiering gedeeltelijk op 
zich neemt, de invoering verantwoordt van een retributie die hier een compensatie voor is;
Overwegende dat de vrijheid van handel en industrie, bekrachtigd door de artikelen II.3 en II.4 van het Wetboek van Economisch 
recht, niet onbeperkt is en in ieder geval niet van die aard is dat zij de macht hindert van de gemeente om een belasting in te voeren 
bestemd om de uitgaven te dekken die een commerciële activiteit met zich meebrengt;
Overwegende dat een retributie van 2.500€, een som vertegenwoordigt van 500€ per jaar of van 41,70€ per maand, hetzij een 
bescheiden som die niet van dien aard is dat zij de vrijheid van handel van de belastingplichtigen buitenmatig hindert;
Overwegende dat deze retributie verschuldigd is zowel in het kader van een advies dat dient te worden verstrekt voor een 
vergunningsaanvraag van klasse C als voor een advies dat dient te worden verstrekt in het kader van een hernieuwingsaanvraag van 
vergunning klasse C;
Overwegende dat deze betaalbaar is vanaf de aanvraag tot advies van de Burgemeester en voor de aflevering ervan;
Overwegende dat deze retributie een periode dekt van 5 jaar overeenkomstig met de geldigheidsperiode van de vergunning;
Overwegende dat de gemeente overigens wenst te strijden tegen de vermenigvuldiging van de bingospelen in de drankgelegenheden 
gevestigd op het grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat deze spelen noodlottige gevolgen hebben op de financiële, lichamelijke of mentale gezondheid van de spelers;
Overwegende dat de gemeente teneinde het risico op afhankelijkheid te beperken en de verslaving van de bingospelers aan banden te 
leggen, het aantal bingospelen aanwezig in een drankgelegenheid wil beperken;
Overwegende dat drankgelegenheden immers gemakkelijk toegankelijke plaatsen zijn, waarvan de omgeving gunstig is om het 
cliënteel aan te zetten tot de consumptie van de spelen die er aanwezig zijn;
Overwegende dat de gemeente om deze redenen het bedrag van de retributie wil verminderen voor de uitbaters van bingospelen 
waarvan de vergunning klasse C beperkt is tot één bingospel;
Overwegende dat het voordeel van deze vermindering zal worden toegekend aan de aanvrager die het bewijs bezorgt dat het 
aanvraagformulier voor de vergunning van klasse C de uitdrukkelijke vermelding bevat dat de gevraagde toelating betrekking heeft 
op de uitbating van één bingospel;
Overwegende dat voor deze laatsten het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 1.250€;
Overwegende de kosten voor de gemeente voortvloeiend uit het opmaken en/of uitreiken van getuigschriften en administratieve 
stukken;
Gelet artikel 84 van de nieuwe gemeentewet, die bepaalt dat:
“§1 Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de raadsleden worden onttrokken.
§2 De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het bestuur van de gemeente onder de
voorwaarden bepaald door in het door de raad opgestelde reglement van orde. Het reglement bepaalt eveneens de voorwaarden 
waaronder de gemeenschappelijke instellingen en diensten toegankelijk zijn. De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het 
afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de kostprijs.";
Gelet de Ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie en tot informatie betreffende de ruimtelijke ordening 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, welke tot doel heeft de omzetting van richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en beoogt het gebruik van onder meer 
computertelecommunicatie en/of elektronische technologie te bevorderen;
Gelet 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;
Gelet bovendien op het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 3 december 2019 en het administratief dossier;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1
Er worden ten gunste van de Gemeente contant te betalen retributies vastgesteld voor de dienstverstrekkingen, of de opstelling en/of 
afgifte van getuigschriften en administratieve stukken.
Artikel 2
Deze retributies zijn verschuldigd door de natuurlijke- en rechtspersonen waaraan, ambtshalve of op eigen aanvraag, de diensten 
en/of stukken worden afgeleverd, zonder afbreuk te doen aan elke andere gevraagde bijdrage door een andere overheid.
Artikel 3
De retributies worden vastgesteld op grond van de hierna vermelde bedragen;
§1 BEVOLKING – BURGERLIJKE STAND
1) Identiteitskaarten aan landgenoten en verblijfsvergunningen voor vreemdelingen

a) Normale procedure
 voor de eerste uitreiking of iedere vernieuwing 3,90

€
b) Zeer dringende procedure

 voor iedere uitreiking 46,4
0€

c) Zeer dringende procedure met afhaling bij FOD Binnenlandse Zaken
voor iedere uitreiking 40,2

0€
d) Voor iedere aanvraag van duplicaat van code betreffende iedere elektronische identiteitskaart alsook de kaart vermeld in de rubrieken 2) en 5,00



3) €
e) Ter aanvulling van de gevraagde retributie in uitvoering van de bovenvermelde beschikkingen, wordt een cumulerende retributie gevraagd 
van 20€ vanaf de 2deaanvraag van duplicaat van de elektronische identiteitskaart alsook de kaart bedoeld in de rubrieken 2) en 3). Dus, behalve
in geval van diefstal, geweld of overmacht, zal men voor de 2deduplicaat een bijkomende retributie eisen van 20€;,bij de 3deduplicaat, 40€; … 
Deze bepaling is echter niet van toepassing voor personen van 75 jaar en ouder.

2) Verblijfsvergunningen voor vreemdelingen met biometrische identificatiemiddelen  
a) Normale procedure

 voor de eerste uitreiking of iedere vernieuwing 3,40
€

b) Zeer dringende procedure
 voor iedere uitreiking 46,4

0€
3) Identiteitsbewijs voor Belgische kinderen van minder dan 12 jaar (Kids-ID)   

a) Normale procedure 1,60
€

b) Zeer dringende procedure
 voor één kaart 46,1

0€
 voor de volgende kaarten gevraagd op hetzelfde tijdstip, voor kinderen van hetzelfde gezin, gedomicilieerd op hetzelfde 

adres
46,1
0€

c) Zeer dringende procedure met afhaling bij FOD Binnenlandse Zaken
 voor iedere uitreiking 39,9

0€
4) Identiteitsbewijs voor buitenlandse kinderen van minder dan 12 jaar   

voor iedere uitreiking 2,00
€

5) Reispassen / reisdocumenten:
a) Normale procedure

Reispas / reisdocumenten volwassenen 16,0
0€

Reispas / reisdocumenten kinderen 16,0
0€

b) Spoedprocedure
Reispas / reisdocumenten volwassenen 35,0

0€
reispas / reisdocumenten kinderen 35,0

0€
6) Rijbewijzen :

a) Normale procedure
Voor het electronische rijbewijs 7,00

€
Voor het voorlopige rijbewijs 3,75

€
Duplicaat 3,75

€
Voor het internationaal rijbewijs 11,0

0€
7) Overschrijving van in het buitenland opgestelde akten 40,0

0€
8) Attest van tenlastneming (annexe 3bis - KB 08/10/1981) 20,0

0€
9) Attest van tenlastneming (annexe 32 - KB 08/10/1981) 20,0

0€
10) Afschrift of uittreksel uit de akten van het register van de burgerlijke stand of Bevolking, aanklacht: 8,00

€
Zijn niet onderworpen aan deze retributie: kopieën van akten, uittreksels van akten en akten van huwelijk, geboorte, overlijden, nationaliteit en
van bijgevoegd register, het strafregister, het bewijs van aanvraag of verwijdering van een grafzerk, attesten van woonst, woonst met historiek,
gezinsamenstelling, nationaliteit, leven, betrouwbaarheid, zedelijkheid, wettelijke samenwoning, kiesgegevens, bijlage 18 en de modellen 2, 
2bis en 8.

11) Wettiging van handtekening bedoeld voor de overheden 8,00
€

12) Wettiging van handtekening van private overeenkomst, in afwijking van de wetgeving die bepaalt dat dit moet gebeuren door een notaris, in het geval 
van uitlening van een voertuig voor korte termijn (maximaal 3 maanden)

8,00
€

13) Voor eensluidend verklaren, per pagina : 8,00
€

Uitgezonderd voor de Franstalige-, Vlaamse- en Duitstalige Gemeenschappen op basis van een bewijs van expliciete vraag
14) Samenstelling van een dossier betreffende:

- de nationaliteit 60,0
0€

- de regularisatie op basis van artikel 9 van de wet van 15.12.1980:
a. eerste aanvraag 25,0

0€
b. volgende aanvragen 75,0

0€
- de wettelijke samenwoning 30,0

0€
- de inschrijving na ambtshalve schrapping 30,0

0€
- de aanpassing van de geslachtsregistratie grati

s
15) De documenten afgeleverd in uitvoering van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (behalve de elektronische verblijfsvergunning)

a) Per document of per verlenging van de geldigheidsduur van documenten. Zijn bedoeld de bijlagen 3, 33, 35, 41 et 41bis, ontvangstbewijs 
art25/2 (bijlage 1), ontvangstbewijs art.9bis (bijlage 3) en inschrijvingsbewijs

8,00
€



b) Iedere verlenging van het inschrijvingsbewijs 8,00
€

16) Arbeidsvergunning: 1,00
€

17) Verbetering op basis van een gestaafd document:
- van naam 30,0

0€
- van voornaam 30,0

0€
- van geboortedatum 30,0

0€
18) Wijziging van voornaam:

- eerste aanvraag 150,
00€

 a.Uitgezonderd de personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben 
ingediend en geen voornaam hebben (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)

grati
s

 b. In het kader van een geslachtswijziging 15,0
0€

- iedere bijkomende wijziging 490,
00€

 a. In het kader van een geslachtswijziging 49,0
0€

19) Huwelijksboekje: 30,0
0€

20) Genealogische inlichtingen, per opzoekingsuur: 35,0
0€

§2 STEDENBOUW – WERKEN
1) Getuigschriften, bewijzen en andere stukken van alle aard, omvattende:
 a) de stedenbouwkundige inlichtingen :  
 • Normale procedure: 80,5

0€
 • Spoedprocedure: 161,

00€
b) het gelijkvormigheidattest voor toeristische logies

- voor toeristische logies van drie kamers of minder 100,
00€

- voor toeristische logies van vier kamers of meer 200,
00€

c) de stedenbouwkundige vergunningen en attesten met als voorwerp:
- bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsing van een vaste inrichting (bvb terras) 250,

00€
- wijziging van bestemming of gebruik van het ganse of gedeelte van het bebouwd of onbebouwd goed (bvb parking) 250,

00€
- wijziging van aantal woongelegenheden in een bestaand gebouw 250,

00€
- plaatsen van reclameborden 250,

00€
- plaatsen van uithangborden en/of reclameborden verwijzend naar het uithangbord 125,

00€
- andere (kappen van hoogstammige bomen, afbraakwerken, verlenging van vergunningen…) 60,0

0€
d) de milieuvergunningen en certificaten met als voorwerp:

- een aangifte van klasse 3 voor het uitbaten van een werf 100,
00€

- een aangifte van klasse 3 voor elke andere ingedeelde inrichting 50,0
0€

- een nieuwe aanvraag van klasse 2 150,
00€

- een nieuwe aanvraag van klasse 1B 250,
00€

- een nieuwe aanvraag van klasse 1A 500,
00€

- een verandering van vergunning 100,
00€

- een verlenging van vergunning 150,
00€

- een wijziging van vergunninghouder 50,0
0€

e) de stedenbouwkundige vergunningen ter regularisatie van een vastgestelde inbreuk, voortkomend uit:
- een proces-verbaal van stedenbouwkundige inbreuk 1.00

0,00
€

- een ingebrekestelling 500,
00€

f) de milieuvergunningen ter regularisatie van een inbreuk, vastgesteld bij proces-verbaal: 500,
00€

g) Reproductiekosten van documenten (fotokopies)
zwart en wit - A4 - per blad 0,15

€
zwart en wit – A3 - per blad 0,25

€
kleur - A4 - per blad 1,00

€



kleur – A3 - per blad 1,50
€

h) aanvraag tot bevestiging van de stedenbouwkundige bestemming en/of van het aantal wooneenheden van een gebouw: 100,
00€

i) inlichtingenaanvraag « bodem » betreffend een risicoactiviteit voor bodemverontreiniging op een perceel: 100,
00€

2) Reproductie of overmaken van documenten en gearchiveerde plannen van stedenbouw en van leefmilieu:  
Scan van documenten en plan op een USB-stick, afgeleverd door het gemeentebestuur aan kostprijs 6,05

€
3) Documenten aangaande openbare en beperkte aanbestedingen en algemene offertes  

a) lastenkohier, metingen, beschrijvingen, inschrijvingsmodellen,
- vast bedrag 5,00

€
- supplement per bladzijde of deel van bladzijde 0,25

€
b) plannen, schetsen, schema's

- per vierkante meter of deel van vierkante meter afgeleverd plan 2,50
€

4) Documenten aangaande beperkte offertes:  
a) lastenkohier, metingen, beschrijvingen, inschrijvingsmodellen,,

- minder dan 10 bladzijden Grat
is

- 10 bladzijden 2,50
€

- supplement per bladzijde of deel van bladzijde boven de 10de 0,25
€

b) plannen, Schetsen, schema's
- minder dan één vierkante meter Grat

is
- per meter of deel van vierkante meter boven de vierkante meter 2,50

€
5) Plan van de Gemeente op ondoorschijnend papier:  

- op 1/5000ste 7,50
€

- op 1/10.000ste 6,20
€

6) Plaatsen van  
a) ceremonietapijten 250,

00€
b) sierplanten 124,

00€
§3 ARCHIEVEN
1) Reproductie van archiefdocumenten

a) aanvraag van fotokopieën:
zwart en wit - A4 - per blad 0,15

€
zwart en wit – A3 - per blad 0,25

€
b) aanvraag van gescande documenten:

Klein formaat – max A3 – per blad 0,40
€

Groot formaat – per blad 5,00
€

+ op DVD 2,50
€

c) Reproductierechten:
Privaat gebruikt of in het kader van een wetenschappelijk onderzoek (memorie, thesis, enz.) Grat

is
Openbaar gebruik ter informatieve titel en niet commercieel Grat

is
Commercieel gebruik, forfait 25,0

0€
2) Opzoekingen van archiefdocumenten

a) per ¼ uur : 8,50
€

b) per uur : 16,0
0€

- de retributie is begrensd tot drie uren opzoekingen
§4 SECRETARIAAT
Mededeling in de vorm van een kopie van een bestuursdocument volgens artikel 2, 2°, van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van
bestuur in de provincies en gemeenten, de artikelen 3, 2° en 5 van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie en tot informatie
betreffende de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en artikel 84 van de nieuwe gemeentewet, per blad:

0,15
€

§5 DIVERS
1) Opmaak van slachtbewijzen voor het Offerfeest:  

- buiten het gemeentelijk slachthuis van Schaarbeek 15,0
0€

- met afspraak op het gemeentelijke slachthuis van Schaarbeek 25,0
0€

Inschrijving als slachter 10,0
0€

2) Verzenden van betaalherinneringen betreffende een niet betwiste vordering (fiscaal of andere), vanaf de 2deherinnering 15,0
0€

3) Toelating voor het bezit van een verdedigingsvuurwapen 25,0
0€



4) Samenstelling van het administratief dossier op het ogenblik van de aanvragen met het oog op  
a) de opening, de heropening, de overname enz. van drankslijterijen, restaurants, privé-kringen en elke gelijkgestelde openbare gelegenheid 300,

00€
b) een afwijking van de openingsuren van drankgelegenheden 300,

00€
c) op de uitstalling van goederen op de voetpaden en het plaatsen van tafels, stoelen, enz. op de openbare weg 50,0

0€
d) Voor het verkrijgen van een conformiteitscertificaat voor de uitbating van:

- een prostitutie salon 1.50
0,00
€

- een « peeskamer » 250,
00€

e) de aflevering door de burgemeester:
- van een advies, noodzakelijk bij het verkrijgen van een licentie klasse C uitgegeven door de Kansspelencommissie volgens het 
koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van
aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C

2 
500,
00€

- van een advies, noodzakelijk bij het verkrijgen van een licentie klasse C uitgegeven door de Kansspelencommissie volgens het 
koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van
aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C, wanneer de licentieaanvraag uitdrukkelijk beperkt is tot de uitbating van één 
enkel bingospel

1 
250,
00€

Artikel 4
De retributie aangerekend overeenkomstig onderhavig reglement dient vooraf, tegen ontvangstbewijs, betaald te worden in handen 
van de gemeenteontvanger, zijn aangestelden of de bedienden die met de inning van de bedragen belast zijn.
Artikel 5
Zijn van retributie vrijgesteld:

1. De getuigschriften en stukken waarvan de afgifte reeds aan het betalen van een recht ten voordele van de Gemeente 
onderworpen is krachtens een wet, een koninklijk besluit of door een overheidsverordening; een uitzondering wordt 
evenwel gemaakt voor de rechten die van overheidswege toekomen aan de gemeenten, bij afleveren van reispassen en 
die voorzien zijn door het artikel 5 van het tarief gevoegd bij de wet van 4 juli 1956 houdende tarief op de consulaire 
belastingen en de kanselarijrechten;

2. De getuigschriften en stukken afgeleverd aan de gerechtelijke overheden, aan de besturen van de Staat, de Gewesten, de 
Gemeenschappen, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen of bestemd te worden opgemaakt voor deze 
autoriteiten op aanvraag van deze laatsten;

3. De getuigschriften en stukken bestemd voor de gerechtelijke overheden, de besturen van de Staat, de Gewesten, de 
Gemeenschappen, de provincies, de gemeenten of de openbare instellingen om te dienen in zake benoeming of 
aanstelling in een betrekking, of voor toelating tot het genot van bezoldigingen of toelagen;

4. De getuigschriften en stukken welke krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of andere overheidsverordening 
kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgeleverd;

5. De getuigschriften en stukken die afgeleverd worden om als titel te dienen voor de machtiging tot inrichting van een 
politieke, godsdienstige, culturele of sportmanifestatie;

6. De getuigschriften en stukken die afgeleverd worden om als titel te dienen voor de machtiging tot inrichting van een 
verblijfscentra voor sociaal toerisme;

7. De getuigschriften en stukken die als titel moeten dienen voor de machtiging tot het uitoefenen van een bedrijvigheid 
die, als dusdanig, reeds onderworpen is aan een belasting of een recht ten behoeve van de Gemeente;

8. De verzendingen, afschriften of uittreksels van beslissingen van de Gemeenteraad en van het College van Burgemeester 
en Schepenen, afgeleverd voor zover die beslissingen hen betreffen, aan aangestelden of gewezen aangestelden van het 
gemeentebestuur, en aan hun rechthebbenden;

9. De reispassen afgeleverd in vrijstelling van het recht ten voordele van de Staat;
10. De kaarten, de identiteitsbewijzen en de duplicaten bedoeld in artikel 3, punt 1, 2, 4 en 9, voor iedereen die slachtoffer is

van diefstal of de gevolgen ondergaat van een aanslag voor zover op voldoende wijze wordt vastgesteld dat klacht werd 
ingediend voor de diefstal of verlies of vernietiging (in het bovenstaande geval) van de betreffende documenten bij een 
instantie bevoegd voor het opstellen van een proces-verbaal; op voordracht van een bewijs van slachtofferhulp;

11. De gewone bewijzen van aanwezigheid op het kerkhof of in het gemeentehuis voor een begrafenis, een huwelijk, enz. 
afgeleverd aan belanghebbende personen;

12. De afgifte van de kaart waaraan de deelname als verkoper aan een manifestatie bedoeld in artikel 7 van het Koninklijk 
Besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante 
activiteiten en de organisatie van openbare markten, voor het eerste jaar van toepassing van de nieuwe reglementering 
terzake;

13. De documenten afgeleverd in uitvoering van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - onderdaan van de Europese Unie of een 
lid van zijn familie - hetzij;
◦ verklaring van inschrijving (bijlage 8 – papier versie)
◦ document ter staving van duurzaam verblijf (bijlage 8bis – papier versie)
◦ aanvraag van een verklaring van inschrijving (bijlage 19 – KB 08/10/1981)
◦ aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een onderdaan van de Europese Unie (bijlage 19ter – KB 

08/10/1981)
◦ melding van aanwezigheid (bijlage 3ter - KB 08/10/1981)

14. De documenten die opgesteld worden in toepassing van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en 
transplanteren van organen.



15. De bij artikel 3, §2, 6° a) bedoelde retributie is niet verschuldigd ter gelegenheid van het huwelijk van een personeelslid
16. De bij artikel 3, §3, 2° bedoelde retributie is niet verschuldigd ter gelegenheid van een vraag tot opzoeking door een 

student
Artikel 6
Iedere betwisting betreffende de retributie zal behandeld worden door de bevoegde burgerlijke rechtbank.
De belastingplichtige die de betaling van de retributie die van hem gevorderd wordt, betwist, is er echter toe gehouden het bedrag van
in bewaring te geven in handen van de Gemeenteontvanger, tot dat over zijn bezwaar uitspraak gedaan wordt.
Artikel 7
Alle verzendingskosten van de getuigschriften en de administratieve stukken, uitgereikt krachtens het onderhavige reglement, zijn ten
laste van de natuurlijke rechtspersonen en de private instellingen die ze aanvragen zelfs in het geval waarin de afgifte van deze 
getuigschriften en documenten gratis is. De bepalingen van de artikelen 5 en 6 worden toegepast op de terugbetaling van deze kosten.
Artikel 8
Onderhavig reglement wordt van kracht op 1 januari 2020 en vervangt het raadsbesluit van 17 december 2018 hernomen in de 
inleiding.

Beraadslaagd, in openbare vergadering, te Schaarbeek, op 18 december 2019.
Namens de raad :

David Neuprez

Gemeentesecretaris

Cécile Jodogne

wnd Burgemeester-Voorzitster


