
 
Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke 
personen en rechtspersonen. 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 14/12/2020, heeft het ondervermeld 
reglement goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 17/12/2020 tot 
31/12/2020 en ligt ter inzage bij de Dienst der Gemeentetaksen van het Gemeentebestuur 
van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 
13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
 
Artikel 1.- De diensten bewezen aan natuurlijke en rechtspersonen in toepassing van dit 
reglement geven aanleiding tot de betaling aan de gemeente van de volgende vergoedingen: 
 
1) Afschrift van documenten of lijsten, in de mate dat deze inlichtingen kunnen worden  
meegedeeld, per bladzijde ............................................................................................ 0,60 EUR 
 
2) Huwelijken  
- Huwelijken voltrokken op woensdag ‘s morgens ........................................................... GRATIS 
- Huwelijken voltrokken op donderdag ‘s morgens .......................................................... 170 EUR 
- Huwelijken voltrokken op vrijdag voor 11u30 ................................................................. GRATIS 
- Huwelijken voltrokken op vrijdag vanaf 11u30  ............................................................. 170 EUR 
- Huwelijken voltrokken op zaterdag ‘s morgens  ............................................................ 170 EUR 
- Huwelijken voltrokken met dringendheid, omwille van de gezondheidstoestand van  
een van de huwelijkspartner die zich absoluut niet kan verplaatsen ten gevolge van  
zijn hospitalisatie ............................................................................................................. GRATIS 
 
3) Genealogische opzoekingen, per uur ........................................................................... 31 EUR 
Zijn vrijgesteld van de betaling van de vergoeding: de studenten die in het kader van hun 
studies genealogisch onderzoek moeten uitvoeren mits ze een document kunnen voorleggen 
van de academische overheid dat dit bevestigt plus een inschrijvingsbewijs voor het lopende 
schooljaar als vrije of regelmatig ingeschreven leerling in een erkende Belgische instelling 
van hoger onderwijs. 
 
4) Agenda van de Gemeenteraad, per jaar ......................................................................... 9 EUR 
 
5) Bijkomende administratieve prestaties veroorzaakt door een aanvraag tot in 
onwaardestelling door de voorlegging buiten de gestelde termijn van elk document dat de 
belastingplichtige vooraf diende voor te leggen in uitvoering van de in het gemeentelijk 
taksreglement bepaalde voorschriften .............................................................................. 95 EUR 
 
6) Bijzondere bestekken voor algemene offerteaanvragen en aanbestedingen,  
per bladzijde .................................................................................................................. 0,60 EUR 
en de bijbehorende plannen, per m² .............................................................................. 1,80 EUR 
 
7)  
a) Afschrift van een stedenbouwkundige, milieu- of verkavelingsvergunning of certificaat  
per bladzijde A4 ............................................................................................................. 0,10 EUR 
met een minimum, per afschrift, van ................................................................................... 1 EUR 
per bladzijde A3………………………………………….. .................................................. 0,20 EUR 
met een minimum, per afschrift, van ................................................................................... 2 EUR 
b) Maandelijkse lijsten van de stedenbouwkundige vergunningen, per jaar .................... 155 EUR 
c) Kopie van de plannen, per m² ......................................................................................... 6 EUR 



d) Gemeentelijke bouwverordening .................................................................................. 15 EUR 
 
8) Dossierkosten inzake stedenbouwkundige vergunningen betreffende:  
a) Vergunning voor het vellen van bomen of het plaatsen van uithangborden  ................. 50 EUR 
b) Vergunning zonder bijzondere maatregelen van openbaarmaking   ........................... 100 EUR 
c) Vergunning waarvoor een overlegcommissie of openbaar onderzoek vereist is ......... 150 EUR 
d) Vergunning waarvoor de bijzondere maatregelen van openbaarmaking  
(overlegcommissie en openbaar onderzoek) vereist zijn ................................................ 200 EUR 
e) “Automatische” regularisatievergunning (art.330 § 3 van het BWRO)  ........................ 750 EUR 
f) Regularisatievergunning of vergunning tot het in overeenstemming brengen die geen 
tussenkomst van een architect vereist ............................................................................ 500 EUR 
g) Regularisatievergunning of vergunning tot het in overeenstemming brengen die de 
tussenkomst van een architect vereist ............................................................................ 750 EUR 
h) Regularisatievergunning of vergunning tot het overeenstemming brengen waarvoor de 
bijzondere maatregelen van openbaarmaking vereist zijn (openbaar onderzoek en/of het 
advies van de overlegcommissie) ................................................................................ 1.000 EUR 
i) Voor elk indienen van gewijzigde plannen in toepassing van het artikel 126/1  
van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ..................................................... 100 EUR 
j) Voor elk indienen van gewijzigde plannen in toepassing van het artikel 126/1  
van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening waarvoor een nieuw openbaar  
onderzoek en/of een nieuw advies van de overlegcommissie vereist is .......................... 200 EUR 
k) Stedenbouwkundig certificaat waarvoor de bijzondere maatregelen van openbaarmaking 
niet vereist zijn ............................................................................................................... 100 EUR 
l) Stedenbouwkundig certificaat waarvoor de bijzondere maatregelen van openbaarmaking 
vereist zijn ...................................................................................................................... 200 EUR 
 
De bedragen betreffende dossiers inzake stedenbouwkundige vergunningen zijn betaalbaar 
op het moment van de indiening van de vergunningsaanvraag. 
 
9) Opzoekings- en verzendingskosten van inlichtingen: 
a) met betrekking tot inlichtingen verstrekt naar aanleiding van de vervreemding van 
onroerende goederen door derden of ter gelegenheid van aanvragen van inlichtingen in 
verband met de problematiek van de bodemvervuiling en van de milieuvergunningen: 
(milieuvoorgeschiedenis van te koop aangeboden onroerende goederen, ligging van het 
goed volgens de kadastrale plannen, ligging van het goed in functie van een bijzonder 
bestemmingsplan, ligging van het goed in functie van een verkavelingsplan, ligging van het 
goed in functie van het G.B.P., ligging van het goed in functie van het Gewestelijk 
Ontwikkelingsplan, controle van de lijst van geklasseerde of voor klassering vatbare 
monumenten of landschappen, controle van eventuele ondergrondse innemingen voor 
pijpleidingen voor gas- en andere producten, controle van eventueel nog verschuldigde 
gemeentelijke taksen en belastingen)  
 

- stedenbouwkundige inlichtingen ......................................................... 80 EUR (geïndexeerd) 
- dringende stedenbouwkundige inlichtingen  

(artikel 275§1 van de BWRO) ........................................................... 160 EUR (geïndexeerd) 
 
b) ter gelegenheid van een aanvraag voor een attest betreffende de inrichting van  
een toeristisch logies ………………………………………………………………….……. ...... 80 EUR 
 
10)  
a) Kopie of uittreksel van de processen-verbaal en de adviezen van de overlegcommissies, 
afgeleverd uit hoofde van artikel 11 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Executieve van 29/06/1992 betreffende de overlegcommissies: 
Per bladzijde A4 ............................................................................................................ 0,10 EUR  
met een minimum van  ....................................................................................................... 1 EUR 



 
b) Kopieën of uittreksels van documenten of reglementen of uittreksels van plannen waarvan 
sprake in de ordonnantie houdende organisatie van de planning en stedenbouw of de 
ordonnantie betreffende de milieuvergunning: 
per bladzijde A4 ............................................................................................................. 0,10 EUR 
met een minimum van ........................................................................................................ 1 EUR 
per bladzijde A3 ............................................................................................................. 0,20 EUR 
met een minimum van ........................................................................................................ 2 EUR 
ander formaat, per m² ......................................................................................................... 6 EUR 
 
11) Opzoekings- en raadplegingskosten van bouw-, stedenbouwkundige, milieu- of 
verkavelingsvergunningen en oude stedenbouwkundigen certificaten,  
per vergunning ................................................................................................................. 25 EUR 
 
12) Dossierkosten betreffende het invoeren van een aanvraag voor een bouwplaats op het 
grondgebied van de gemeente door de wegbeheerder op vraag van de inwoner of de 
onderneming in toepassingsprogramma OSIRIS :  ........................................................... 50 EUR 
 
13) Dienstverlening aan huis voor het verkrijgen van een identiteitskaart door personen in de 
onmogelijkheid zich te verplaatsen (medische reden): 
Per verplaatsing ............................................................................................................... 10 EUR 
Nemen van foto’s ............................................................................................................. 11 EUR 
 
Artikel 2.- Verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel zich te Sint-Lambrechts-Woluwe 
bevindt die een aanvraag doen voor het verkrijgen van documenten in het kader van een 
openbaar onderzoek dat ingesteld wordt in toepassing van regionale stedenbouwkundige en 
milieuordonnanties hebben recht op een vermindering van 50 % op de tarieven zoals 
vermeld in het artikel 1.8) en 1.11) 
 
Artikel 3.- De vergoeding is betaalbaar aan de gemeenteontvanger, aan zijn beambten of 
aan de daartoe speciaal aangewezen ontvangers. Telkens wanneer het mogelijk is zal de 
vergoeding geïnd worden door het aanbrengen van een zegel of een stempel op het 
afgeleverde document. Het is mogelijk dat er vóór het uitvoeren van de verlangde 
dienstverlening een waarborg, gelijk aan de voorziene vergoeding, wordt geëist. 
 
Artikel 4.- Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal de inning gebeuren door middel van de 
burgerlijke rechtsvordering. 
 
Artikel 5.- Dit reglement zal van toepassing zijn vanaf 01/01/2021 voor een termijn 
verstrijkende op 31/12/2021. Het zal worden bekendgemaakt in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 112 van de nieuwe gemeentewet. 
 

 


