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SAV
CDGH
BWRO
BWLKE
GGC
DWC
KCML
KCTD
SVC
SA
DGHI
MES
GA
GIS
WG
Horeca
HRA
Ibid
ID
AG
OMV

Toelage voor verhuizing, inrichting en huishuur
Bestuur Uitrusting en Vervoer
Vereniging zonder winstoogmerk
Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Begeleidingscomité
Cel Coördinatie van de Hewaarderingsacties
Overlegcommissie
Huisvestingscode
Stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling
Commissie voor dringende geneeskundige hulp
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat
en Energie
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Duurzaam wijkcontract
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Stadsvernieuwingscontract
Stedenbouwkundig attest
Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
Milieueffectenstudie
Gemachtigd ambtenaar
Geografisch informatiesysteem
Werkgroep
Hotel-restaurant-café
HR-software
Zelfde plaats
Idem
Agenda
Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen

OEPB
DB
Osiris
RPA
PAVE
GemOP
GemPDO
EPB
VV
BBP
GBP
GewOP
GPDO
VGP
SV
SVGA
PV
GSV
ZGSV
VB
APR
MER
SI
DBDMH
GOB - BSO
MIVB
OE

Ordonnantie betreffende de energieprestaties en het
binnenklimaat van gebouwen
Dienstbevel
Beheersoftware voor de werken in de openbare ruimte
Richtplan van aanleg
Toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte
Gemeentelijk ontwikkelingsplan
Gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling
Energieprestatie van gebouwen
Verkavelingsvergunning
Bijzonder Bestemmingsplan
Gewestelijk bestemmingsplan
Gewestelijk Ontwikkelingsplan
Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling
Veiligheids- en gezondheidsplan
Stedenbouwkundige vergunning
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gemachtigd
ambtenaar
Notulen / proces-verbaal
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
Verkennend bodemonderzoek
Algemeen politiereglement
Milieueffectenrapport
Stedenbouwkundige inlichting
Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
Brussel Stedelijke Ontwikkeling
Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel
Organisatorische eenheid
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Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

G. Maréchal, Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven. Richtlijn en advies, 3 tomes, Brussel, 1988-2005 (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën, Miscellanea
Archivistica Studia, 1, 52, 53 voor de Franse vertaling);
Stad Luik, Tableau de tri des documents du 8ème département : « Aménagement et maintenance des espaces publics », 2010.
VVBAD, Classificatie en selectie naar functies van Vlaamse gemeentearchieven. Voorschriften en advies, 2016.
Vooraf bij de selectie- en verwijderingslijst
V = Vernietigen
B = Bewaren
[V] = vernietigen onder bepaalde voorwaarden of volgens de selectieregels verduidelijkt in de kolom 'Opmerking(en)'.
Gebruiksduur = betekent "bewaren zolang het document dagelijks wordt gebruikt door de dienst".
(oud) = verwijst naar de oude versies van het BWRO en van de OMV, die op 31 december 2018 vervallen. Dit onderscheid wordt verduidelijkt in de kolom 'Opmerking(en)'.
(nieuw) = verwijst naar de nieuwe versies van het BWRO en van de OMV, die op 1 januari 2019 in werking treden. Dit onderscheid wordt verduidelijkt in de kolom 'Opmerking(en)'.
Tenzij indien anders aangegeven in de kolom 'Naam', heeft het document altijd een papieren en een elektronische drager.
Permanente bewaring = permanent bewaren op de Archiefdienst (Huidevettersstraat) en niet op de gemeentedienst.
De archiefdocumenten die vernietigd mogen worden (V), moeten vernietigd worden door de gemeentedienst. Voor de vernietigingsprocedure, zie richtlijn nr. 3 in de archiefreferenten op het
intranet.

Elke archiefvernietiging moet goedgekeurd worden door de Archiefdienst.

Overzicht van de wijzigingen
Goedkeuring door het Rijksarchief te Brussel (RA BRU)

23/05/2018
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren
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Bewaartermijn

Opmerking(en)

6. DEPARTEMENT STEDENBOUW
6.1. Beheer van het departement
6.1.1.

Interne werking

Zie, Archiefselectielijst departement Openbaar Patrimonium,
12.1.

6.2. Beheer van het departement - Juridische ondersteuning.
6.2.1.

Memo's, nota's, ontwerpconclusies

V

gebruiksduur

Beheerkader Algemene Zaken (...), p. 35.

Inhoud: documenten opgesteld in het kader
van raadgevingen en adviezen verstrekt door
de OE Juridische Ondersteuning.

6.3 Beheer van het departement - Financiën Stedenbouw
6.3.1.

Budgettaire ramingen

B

permanent

6.3.2.

Beheertabellen voor de
uitgavenartikelen

V

5 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
21.

Drager: enkel elektronisch

6.3.3.

Begrotingen, bijlagen en
begrotingswijzigingen

V

5 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
21.

6.3.4.

Overdrachten van vastleggingen

V

5 jaar

Selectietabel voor de documenten van het 8e departement:
"Aménagement et maintenance des espaces publics" van de
Stad Luik, 2010, 2.2.1.3.

6.3.5.

Bewijsstukken voor de rekeningen

V

7 jaar

SAB, Selectie- en verwijderingstabel van gemeenschappelijke
algemene documenten van de diensten, 13.1.5.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.3.6.

Aanmaningen

V

5 jaar

6.3.7.

Facturen en overzichtstabellen

V

gebruiksduur

[V]

7 jaar

Opmerking(en)

Beheerkader Financiën en Inkomsten (...), p. 36.
Werkdocument.

Drager: enkel elektronisch

6.3.8.

Toewijzingen van gemeentelijke premies
Bv.: premies voor aparte toegangen,
sterilisatie van katten

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
37.
Het reglement en zijn wijzigingen permanent bewaren.

Inhoud: aanvragen, verklarende brochures,
reglement, wijzigingen aan het reglement
enz.

De bewijsstukken voor de rekeningen verwijderen.

6.4. Beheer van het departement - Human Resources
6.4.1.

Organogram en kaderleden

B

permanent

Beheerkader BHR (...), p. 28.

6.4.2.

Dienstbevelen

V

10 jaar

SAB, Selectie- en verwijderingstabel van gemeenschappelijke
algemene documenten van de diensten, 13.2.3.

6.4.3.

Blad van kennisneming van de DB

V

5 jaar

SAB, Selectie- en verwijderingstabel van gemeenschappelijke
algemene documenten van de diensten, 13.2.4.

6.4.4.

Interne nota's

B

permanent

SAB, Selectie- en verwijderingstabel van gemeenschappelijke
algemene documenten van de diensten, 13.2.2.

6.4.5.

Personeelsmatrix

V

gebruiksduur

Werkdocument.

6.4.6.

Werk- of stageaanbiedingen

V

gebruiksduur

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 20.

V

gebruiksduur

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 20.

Inhoud: aanwervingsformulieren

6.4.7.

Documenten aangaande wervings-,
promotie-examens
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6.4.8.

Functieprofielen

V

gebruiksduur

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 20.

6.4.9.

Beschrijvingen, postfiches

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 20.

Drager: enkel elektronisch

6.4.10.

Kandidaturen

Geïntegreerd in HRA.
V

2 jaar

Inhoud: cv, motivatiebrief enz.

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 20.
Verwijderen, want de geselecteerde kandidaten worden bewaard
door het departement Human Resources.

6.4.11.

Formulier van kennisoverdracht

B

permanent

6.4.12.

Lijst van personeelsleden

V

gebruiksduur

[V] op voorwaarde dat het

Overlijden of vertrek

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 20.
Werkdocument.

Inhoud: lijst van contractuelen, lijst van
statutairen, lijst van deeltijdse werknemers,
lijst van gepensioneerde ambtenaren

6.4.13.

Loopbaandossier van de ambtenaar

loopbaandossier van de
ambtenaar bewaard wordt
op de dienst Loopbanen
(departement Personeel)

6.4.14.

Beheer van de prestaties van de
ambtenaar

SAB, Selectie- en verwijderingstabel van gemeenschappelijke
algemene documenten van de diensten, 13.2.1.

V

5 jaar

Beheerkader BHR (...), p. 36.

Inhoud: vakantieaanvragen,
prikkingshistoriek, vakantieverschuivingen,
ongerechtvaardigde afwezigheden enz.

6.4.15.

Medisch dossier van de ambtenaar

V

2 jaar

SAB, Selectie- en verwijderingstabel van gemeenschappelijke
algemene documenten van de diensten, 13.2.7.

6.4.16.

Dossiers van studenten en stagiairs

V

3 jaar

Beheerkader BHR (...), p. 35.
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6.4.17.

Documenten met betrekking tot de
betaling en de terugbetaling van kosten

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

V

7 jaar

Opmerking(en)

GM, II, p. 19.

6.5. OE Archieven-Vergunningen - Beheer van de levenscyclus van de documenten
6.5.1.

Dematerialisering

6.5.1.1.

Tabel voor beheer van
gebruiksinformatie bij het departement
Stedenbouw

B

permanent

V

10 jaar

Beheerkader Algemene Zaken (...), p. 47.

Drager: enkel elektronisch

6.5.1.2.

Werkdocumenten met betrekking tot de
uitvoering van projecten in het kader van
het dematerialisatieplan

Werkdocument.

Drager: enkel elektronisch

6.5.2.

Toegankelijkheid

6.5.2.1.

Registratie van de bewegingen

B

permanent

GM, II, p. 75.

6.5.2.2.

Register van de inzages

B

permanent

Beheerkader Algemene Zaken (...), p. 49.

6.5.2.3.

Werkdocumenten betreffende het
beheer van verzoeken tot inzage van
vergunningsdossiers

V

gebruiksduur

Werkdocument.

Inhoud: borderel van teruggave van de
dossiers, lijst van verzochte dossiers,
bestelbonnen voor dossiers,
ontvangstbewijzen van dossiers
Drager: enkel elektronisch
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6.5.3.

Archivering

6.5.3.1.

Overdrachtsborderellen

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

B

permanent

Beheerkader Algemene Zaken (...), p. 47.

B

permanent

Beheerkader Algemene Zaken (...), p. 47.

Opmerking(en)

Drager: enkel elektronisch

6.5.3.2.

Verwijderingsborderellen
Drager: enkel elektronisch

6.6. Speciale maatregelen van openbaarmaking
6.6.1.

Dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek

6.6.1.1.

Affiches

[V]

10 jaar

GM, II, p. 75.
Ze worden gepubliceerd op de website van de Stad.
Affiches van voor 1992 permanent bewaren. Affiches van na
1992 verwijderen.

6.6.1.2.

Informatieve brief verzonden naar de
aanvrager tijdens een openbaar
onderzoek

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.

6.6.1.3.

Brief van verzending van het dossier
naar de leden van het OC

V

10 jaar

BWRO, art. 151. (oud); BWRO, art. 188/9 (nieuw)
Verplichte doorzending.

Drager: enkel elektronisch

6.6.1.4.

Documenten omtrent aanplakking

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.

[V]

10 jaar

Beheerkader Algemene Zaken (...), p. 49.

Inhoud: documenten inzake publicatie op de
website alsook fysieke aanplakking

6.6.1.5.

Register van inzages en verzoeken om
een kopie van de dossiers onderworpen
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

aan openbaar onderzoek

Opmerking(en)

De aanvraagformulieren voor inzage permanent bewaren. De
aanvraagformulieren voor een kopie verwijderen.

6.6.1.6.

Reacties ontvangen op de dossiers
onderworpen aan openbaar onderzoek

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.

6.6.1.7.

Attest van indiening van reactie(s) op het
dossier onderworpen aan een
onderzoek

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.

6.6.1.8.

Proces-verbaal van afsluiting van het
onderzoek
Brief van verzending van het procesverbaal van afsluiting, alsook van de
reacties naar de leden van het OC

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.

V

10 jaar

6.6.1.9.

BWRO, art. 151. (oud); BWRO, art. 188/9 (nieuw)
Verplichte doorzending. Eveneens aan de andere betrokken
gemeenten, indien van toepassing.

Drager: enkel elektronisch

6.6.2.

Dossiers die ter advies worden voorgelegd aan de Overlegcommissie

6.6.2.1.

Informatieve brief verzonden naar de
aanvrager tijdens een OC

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.

6.6.2.2.

Brief van verzending van het dossier
naar de leden van het OC

V

10 jaar

BWRO, art. 151. (oud); BWRO, art. 188/9 (nieuw)
Verplichte doorzending.

Drager: enkel elektronisch

6.6.2.3.

Agenda

V

10 jaar

Drager: enkel elektronisch

6.6.2.4.

Uitnodiging van leden van het OC voor
de zitting van de Commissie

BWRO, art. 151. (oud); BWRO, art. 188/9 (nieuw)
Wordt gepubliceerd op de website van de Stad.

V

10 jaar

Artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies.

Inhoud: uitnodiging en agenda
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

Drager: enkel elektronisch

6.6.2.5.

Oproepingen van architecten, van de
aanvrager en van de bezwaarindieners
en, desgevallend, van de betrokken
gemeentes

V

10 jaar

6.6.2.6.

Adviezen verstrekt door de
Overlegcommissie

B

permanent

BWRO, art. 9 (oud en nieuw)

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.
Bevat de notulen. Wordt gepubliceerd op de website van de
Stad.

6.6.2.7.

Brief van verzending van de adviezen
verstrekt door het OC, aan de leden van
het OC

V

10 jaar

BWRO, art. 151. (oud); BWRO, art. 188/9 (nieuw)
Verplichte doorzending. Eveneens aan de andere betrokken
gemeenten, indien van toepassing.

Drager: enkel elektronisch

6.6.2.8.

Notulen van de openbare debatten

B

permanent

6.6.2.9.

Werkdocumenten betreffende de
organisatie van het OC

V

10 jaar

BWRO, art. 9 (oud en nieuw)
Werkdocument.

Inhoud: notulen van de openbare debatten,
documenten ter planning van de
Commissievergaderingen, documenten voor
de interne organisatie van de Commissie,
documenten met betrekking tot de publicatie
op de website
Drager: enkel elektronisch
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

6.7. Milieuraad
6.7.1.

Intern verstrekte adviezen

6.7.1.1.

Memo's, nota's, adviezen verstrekt over
dossiers met milieu-impact

6.7.2.

Deelname aan gewestelijke en gemeenschapsprojecten

6.7.2.1.

Aanvragen voor groepsaankopen
energie

V

V

gebruiksduur

Beheerkader Algemene Zaken (...), p. 35.

gebruiksduur

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
37.
Enkel de aanvraag wordt ingediend bij de gemeente, het dossier
wordt behandeld door de inschrijver.

6.7.2.2.

Documenten aangaande het label
'ecodynamische onderneming'
toegekend door Leefmilieu Brussel

B

permanent

Beheerkader Algemene Zaken (...), p. 38.

6.7.2.3.

Documenten aangaande het Ecoteam

B

6.7.3.

Gemeentelijke en gewestelijke milieuactieplannen

6.7.3.1.

Samenstellende fiches van het plan

V

3 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
36.

6.7.3.2.

Advies van de Stad over het plan

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
36.

6.7.3.3.

Actieplannen en wijzigingen
aangebracht aan die plannen

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
36.

6.7.3.4.

Jaarlijkse evaluatieverslagen

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
36.

De Milieuraad staat in het voor het stadhuisgebouw.
permanent

Beheerkader Algemene Zaken (...), p. 38.
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V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

6.7.4.

Verdeling van de subsidies aan de vzw's en verenigingen

6.7.4.1.

Aanvraagformulier

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 34.

6.7.4.2.

Communicatiedragers en foto's in
verband met het voorwerp van de
subsidie

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 34.

6.7.4.3.

Projectfeedback en jaarverslagen van de
gesubsidieerde organisaties

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 34.

6.7.4.4.

Verklaringen tot schuldvordering

V

7 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 34.

6.7.5.

Toelating om een evenement te organiseren in de publieke ruimte

6.7.5.1.

Aanvraagformulieren

V

2 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 35.
Alle documenten verstrekt in het kader van de
vergunningsaanvragen, worden permanent bewaard door de Cel
Evenementen (Organisatie).

6.7.5.2.

Plannen

V

2 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 35.

6.7.5.3.

Adviezen verstrekt door externe
instanties

V

2 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 35.

V

2 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 35.

V

2 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 35.

Inhoud: advies van de politie, van de
DBDMH en van de CDGH

6.7.5.4.

Toelatingen verleend door externe
instanties
Inhoud: toelating van Leefmilieu Brussel en
van de GOB-BSO

6.7.5.5.

Evaluatierooster voor het medisch risico
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Referentie Naam + Aanvullende identificatie

6.7.5.6.

SVGA van bepaalde duur

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

V

2 jaar

GM, II, p. 115.
Enkel wanneer het evenement plaatsvindt in een geklasseerde
ruimte. Reeds aanwezig in het stedenbouwkundig
vergunningsdossier.

6.7.5.7.

Toelating om een evenement te
organiseren in de publieke ruimte

V

2 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 36.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.7.5.8.

Documenten betreffende de
coördinatievergaderingen met de cel
Evenementen

V

2 jaar

Alle documenten verstrekt in het kader van de
vergunningsaanvragen, worden permanent bewaard door de Cel
Evenementen (Organisatie).

Inhoud: agenda en notulen

6.7.6.

Ecoburgerschap

6.7.6.1.

Toewijzingen van gemeentelijke premies

[V]

7 jaar

Inhoud: aanvragen, verklarende brochures,
reglement, wijzigingen aan het reglement
enz.

6.7.6.2.

Communicatie rond ecoburgerschap

Dossiers aangaande de organisatie van
evenementen rond ecoburgerschap
Inhoud: deelnemerslijst, programma van het
evenement, uitnodigingen, communicatie

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
37.
Het reglement en zijn wijzigingen permanent bewaren. De
bewijsstukken voor de rekeningen verwijderen.

[V]

5 jaar

Inhoud: brochures, borden, affiches, filmpjes,
website, nieuwsbrief

6.7.6.3.

Beheerkader Demografie, Europese Zaken en Nederlandstalige
Aangelegenheden (...), p. 23.

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
38.
Permanent een aantal exemplaren van de brochures, de filmpjes
en de ingeladen elementen bewaren.

[V]

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
37.
Permanent de organisatiegerelateerde communicatie van het
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

over het evenement, bewijsstukken bij de
rekeningen enz.

6.7.6.4.

Ecobibliotheek

Opmerking(en)

evenement bewaren.
B

permanent

Drager: enkel papier

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
38.

6.8. Planning en ontwikkeling
6.8.1.

Gewestelijke projecten inzake regelgeving, herwaarderings- en planningsacties

6.8.1.1.

Advies van de Stad over de
ontwerpverordening of het ontwerpplan

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

Inhoud: adviezen verstrekt in het kader van
een Gew(D)OP, een RPA, een GBP en een
SVC (over de diagnose en over het
basisdossier)

6.8.1.2.

Voorlopige aktename van het plan of
van de gewestelijke verordening

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.8.1.3.

Definitieve aktename van het plan of van
de gewestelijke verordening

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.8.2.

BBP/ZGSV/GSV

6.8.2.1.

Beslissing tot opmaak van een plan en
motivering van het verzoek

B

permanent

BWRO, art. 40. - art. 51 (nieuw) / art. 53 (oud).
Een verzoek tot opmaak van een plan kan van drie verschillende
kanalen komen: 1) de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Dat
verzoek omvat een besluit en het programma dat de gemeente
moet volgen. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt; 2) een gemeentelijk initiatief; 3) een groep
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

gemeentebewoners.
6.8.2.2.

6.8.2.3.

Principieel akkoord van
perspective.brussels en Leefmilieu
Brussel omtrent de mogelijkheid om een
plan van aanleg op te maken

B

Aanstelling van de auteur van het
ontwerpplan door de Gemeenteraad

V

permanent

BWRO, art. 44 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.
De gemeenteraad vraagt het advies van een van beide
instanties. perspective.brussels verleent zijn advies over het
ontwerp en Leefmilieu Brussel over het MER.

10 jaar

BWRO, art. 44 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.
Opgenomen in de registers van College/Raad. De erkende
ontwerper wordt aangesteld in deze fase wanneer er geen MER
nodig is voor het ontwerpplan.

6.8.2.4.

Advies van perspective.brussels en van
Leefmilieu Brussel omtrent het
basisdossier

B

permanent

BWRO, art. 44 (nieuw). Maatregel van kracht vanaf 1 januari
2019.
Het advies van beide instanties bepaalt of er al dan niet een
MER vereist is.

6.8.2.5.

6.8.2.6.

Voorlopige goedkeuring van het
basisdossier door het College van
Burgemeester en Schepenen en van de
Gemeenteraad
Aanvraag voor gewestelijke subsidies
Inhoud: beslissing tot opmaak van het plan,
beslissing om al dan niet een MER op te
maken, aanstelling van de ontwerper,
kostprijs van de opdracht, berekening van de
basissubsidie, bedrag van de gevraagde
subsidie

V

10 jaar

BWRO, art. 43 (nieuw)
Opgenomen in de registers van College/Raad.

B

permanent

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende
organisatie van de gewestelijke financiële tegemoetkoming in de
kosten voor het opstellen van de bijzondere
bestemmingsplannen.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

6.8.2.7.

Besluit van Brusselse Hoofdstedelijke
Regering inzake de subsidie

B

permanent

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende
organisatie van de gewestelijke financiële tegemoetkoming in de
kosten voor het opstellen van de bijzondere
bestemmingsplannen.

6.8.2.8.

Verklaringen tot schuldvordering

V

7 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.

6.8.2.9.

Aanstelling van de auteur van het
ontwerpplan door de Gemeenteraad

V

10 jaar

BWRO, art. 45 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.
Opgenomen in de registers van College/Raad. De erkende
ontwerper wordt aangesteld in deze fase wanneer er een MER
vereist is voor het ontwerpplan.

6.8.2.10. Voorontwerp van het bestek voor het
effectenrapport

V

10 jaar

Id BWRO, art. 45 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze
procedure geschrapt.
Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren. Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.8.2.11. Advies van perspective.brussels en van
Leefmilieu Brussel omtrent het
voorontwerp van bestek voor het
effectenrapport

V

6.8.2.12. Voorontwerp van het bestek voor het
effectenrapport

V

10 jaar

Id BWRO, art. 45 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze
procedure geschrapt.
Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren.

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25; BWRO, art. 45. (oud).
Vanaf 1 januari 2019 wordt deze procedure geschrapt.
Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren.

6.8.2.13. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende de samenstelling en
het huisreglement van het

B

permanent

BWRO, art. 46 § 1 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze
procedure geschrapt.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.8.2.14. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende het huisreglement
van het Begeleidingscomité

B

permanent

BWRO, art. 46 § 1 (nieuw). Maatregel van kracht vanaf 1 januari
2019.

6.8.2.15. Documenten betreffende het
secretariaat van het Begeleidingscomité

B

permanent

BWRO, art. 46 § 1 (nieuw). Vanaf 1 januari 2019 wordt het
secretariaat van het BC waargenomen door een
vertegenwoordiger van de gemeente.

6.8.2.16. Definitieve goedkeuring van het bestek
door het Begeleidingscomité

V

10 jaar

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Opmerking(en)

Begeleidingscomité

Inhoud: lancering van de offerteaanvraag en
bekendmaking, indiening van de offertes,
aanbesteding van de opdracht, gunning van
de opdracht

6.8.2.17. Aanstelling van de planontwerper door
het Begeleidingscomité

BWRO, art. 46 § 2 (nieuw). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze
procedure geschrapt.
Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren.

V

10 jaar

BWRO, art. 46 § 2 (nieuw). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze
procedure geschrapt.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.8.2.18. Definitieve goedkeuring van het bestek
door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering

V

10 jaar

BWRO, art. 46 § 3 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze
procedure geschrapt.
Deze maatregel volgt enkel wanneer het Begeleidingscomité zich
niet uitspreekt.

6.8.2.19. Aanstelling van de planontwerper door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

V

10 jaar

BWRO, art. 46 § 2 (nieuw). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze
procedure geschrapt.
Deze maatregel volgt enkel wanneer het Begeleidingscomité zich
niet uitspreekt.

6.8.2.20. Aanstelling van de planontwerper door
de Gemeenteraad

V

10 jaar

BWRO, art. 46 § 4 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

maatregel geschrapt.
Opgenomen in de registers van College/Raad.
6.8.2.21. Stand van zaken van het ontwerpplan en
van het MER

V

10 jaar

BWRO, art. 46 § 5 (oud en nieuw).
Opgenomen in de registers van College/Raad.
Er wordt regelmatig een stand van zaken over het ontwerpplan
en over het MER bezorgd aan het Begeleidingscomité.

6.8.2.22. Voorlopige goedkeuring van de
wijzigingen of van het ontwerpplan door
het College van Burgemeester en
Schepenen
6.8.2.23. Ontwerp van bijzonder bestemmingsplan

V

10 jaar

BWRO, art. 47 § 1 (nieuw)

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.

6.8.2.24. Milieueffectenrapport

B

permanent

BWRO, art. 43 (oud en nieuw)

6.8.2.25. Overdracht van het dossier aan het
Begeleidingscomité

V

10 jaar

BWRO, art. 47 § 1 (oud en nieuw)

6.8.2.26. Advies van het Begeleidingscomité over
het ontwerp en het MER

B

permanent

BWRO, art. 47 § 2 (oud en nieuw)

B

permanent

BWRO, art. 47 § 2 (oud en nieuw).

Opgenomen in de registers van College/Raad.

Inhoud: advies omtrent de volledigheid van
het dossier en over de te verstrekken
aanvullingen

6.8.2.27. Advies van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering over het ontwerp en het MER

Deze maatregel volgt enkel wanneer het Begeleidingscomité zich
niet uitspreekt.
6.8.2.28. Advies van externe instanties over het
ontwerp en het MER

B

permanent

BWRO, art. 48 § 3. (oud en nieuw) - art. 49. (nieuw)
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.8.2.29. Advies van de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie

B

permanent

6.8.2.30. Notulen van vergaderingen met het
studiebureau belast met de opmaak van
het plan

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.

6.8.2.31. Definitieve goedkeuring van de
wijzigingen of van het ontwerp van plan
door het College van Burgemeester en
Schepenen en de Gemeenteraad

V

10 jaar

BWRO, art. 50 § 1 (oud en nieuw)

6.8.2.32. Besluit tot wijzigingen van een BBP door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

B

permanent

BWRO, art. 55. (oud) / art. 50 § 2/1. (nieuw)

6.8.2.33. Externe adviezen omtrent de wijzigingen

B

permanent

BWRO, art. 50 § 2/1. (nieuw)

B

permanent

BWRO, art. 50 § 2. (oud en nieuw) /art 56. (oud)

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Opmerking(en)

Inhoud: advies van perspective.brussels of
van BSE, van Leefmilieu Brussel, van de
Economische en Sociale Raad, van de
KCML, van de Milieuraad, van de
Gewestelijke Mobiliteitscommissie en van de
Adviesraad voor Huisvesting

BWRO, art. 49 (oud en nieuw)

Opgenomen in de registers van College/Raad.

Inhoud: advies van Leefmilieu Brussel

6.8.2.34. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot goedkeuring van het BBP

Bekendmaking in het Staatsblad.
Inhoud: het plan en zijn wijzigingen, meer
bepaald wanneer de Regering de bezieler is

6.8.2.35. Bijzonder Bestemmingsplan
Inhoud: nota's, verslagen en bijlagen,
stedenbouwkundige voorschriften,
fotoreportage, plannen, bijkomende
aanbevelingen, MER

B

permanent

BWRO, art. 41 (oud en nieuw)
Publicatie op de website van de Stad.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.8.2.36. Rapport voor opvolging van de
milieueffecten

B

permanent

Opmerking(en)

BWRO, art. 68 (nieuw)
Om de vijf jaar moet er een opvolgingsrapport van de
milieueffecten worden gepubliceerd.

6.8.2.37. Goedkeuring van de projectontwerper

V

gebruiksduur

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25. Vanaf 1 januari 2019 wordt
deze maatregel geschrapt.

6.8.3.

Opheffing van het plan

6.8.3.1.

Verzoek van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering om een plan
geheel of gedeeltelijk op te heffen

B

permanent

BWRO, art. 58 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.

6.8.3.2.

Beslissing tot volledige of gedeeltelijke
opheffing van een plan door de
Gemeenteraad

V

10 jaar

BWRO, art. 58 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.8.3.3.

Verslag ter verantwoording van de
opheffing van het plan, opgemaakt door
de Gemeenteraad
Motivering van de opheffing ten aanzien
van het MER door de Gemeenteraad

B

permanent

BWRO, art. 59 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.

6.8.3.5.

Advies van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering over de motivering

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.

6.8.3.6.

Verslag ter verantwoording van de
opheffing van het plan, opgemaakt door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

B

permanent

BWRO, art. 59 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.

6.8.3.7.

Voorlopige goedkeuring van een
ontwerp van volledige of gedeeltelijke
opheffing van een plan door de

V

10 jaar

BWRO, art. 59 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.

6.8.3.4.

19
Archiefselectielijst departement STEDENBOUW (goedgekeurd door het Rijksarchief te Brussel, 23/05/2018) - laatste versie: 30.04.2018

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Gemeenteraad
6.8.3.8.

Definitieve goedkeuring van een ontwerp
van volledige of gedeeltelijke opheffing
van een plan door de Gemeenteraad

Opmerking(en)

Opgenomen in de registers van College/Raad.
V

10 jaar

BWRO, art. 60 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.8.3.9.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering om een plan volledig of
gedeeltelijk op te heffen

6.8.3.10. Besluit van vaststelling van de
gedeeltelijke of volledige opheffingen
van de bepalingen uit het plan, door de
Gemeenteraad

B

permanent

V

10 jaar

BWRO, art. 61 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.
BWRO, art. 62§ 1er. (oud en nieuw)
Opgenomen in de registers van College/Raad.
Wanneer ze niet in overeenstemming zijn met het GBP of het
RPA.

6.8.3.11. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering om een plan op te heffen
omwille van niet-overeenstemming met
het GBP of het RPA

B

permanent

BWRO, art. 62§ 1er. (oud en nieuw)

6.8.4.

GemOP/GemPDO

6.8.4.1.

Goedkeuring van de projectontwerper

V

gebruiksduur

BWRO, art. 33 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.

6.8.4.2.

Aanstelling van de auteur van het
ontwerpplan en van het ontwerp-MER
door de Gemeenteraad

V

10 jaar

BWRO, art. 33 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.8.4.3.

Voorontwerp van het bestek voor het
effectenrapport

V

10 jaar

BWRO, art. 33 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

Opgenomen in de registers van College/Raad.
Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren.
6.8.4.4.

6.8.4.5.

Advies van perspective.brussels, van
Leefmilieu Brussel en van de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
omtrent het voorontwerp van bestek van
het effectenrapport

V

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering over het ontwerpbestek voor
het effectenverslag

V

10 jaar

BWRO, art. 33 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.
Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren.

10 jaar

BWRO, art. 33 (oud). Vanaf 1 januari 2019 wordt deze maatregel
geschrapt.
Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.8.4.6.

Vorderingsstaten van het ontwerpplan
aan de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie

V

10 jaar

BWRO, art. 33 § 2. (nieuw)

6.8.4.7.

Ontwerp van plan of van planwijzigingen

B

permanent

BWRO, art. 33 § 1 (nieuw). Voor de wijzigingen: BWRO, art. 37 §
3. (oud)

6.8.4.8.

Milieueffectenrapport

B

permanent

BWRO, art. 33 § 1.

6.8.4.9.

Externe adviezen

B

permanent

BWRO, art. 35 § 1 (nieuw)

Opgenomen in de registers van College/Raad.

Inhoud: advies van de Economische en
Sociale Raad, van perspective.brussels, van
Leefmilieu Brussel, van de KCML, van de
Milieuraad, van de Gewestelijke
Mobiliteitscommissie, van de Adviesraad
voor Huisvesting
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6.8.4.10. Advies van de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie

B

permanent

BWRO, art. 35 § 2 (nieuw)

6.8.4.11. Toelating van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering om het
GemOP te wijzigen

B

permanent

BWRO, art. 37 § 1 (nieuw)

6.8.4.12. Externe adviezen omtrent de wijzigingen

B

permanent

BWRO, art. 37 § 4. (nieuw) / BWRO, art. 37 § 3. (oud)

V

10 jaar

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Opmerking(en)

Inhoud: advies van de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie, van
perspective.brussels en van Leefmilieu
Brussel

6.8.4.13. Definitieve goedkeuring van de
wijzigingen of van het ontwerp van plan
door het College van Burgemeester en
Schepenen en de Gemeenteraad
6.8.4.14. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot goedkeuring van het
GemOP

BWRO, art. 35 § 4. BWRO, art. 37 § 4./ BWRO, art. 37 § 3. (oud)
Opgenomen in de registers van College/Raad.

B

permanent

BWRO, art. 36. (nieuw)/ BWRO, art. 37 § 3. (oud)
Publicatie in het Staatsblad en op de website van de Gemeente.

Inhoud: goedkeuring of wijziging van het plan
en dit enkel voor de dossiers behandeld tot in
2018

6.8.4.15. Gemeentelijk Plan voor (Duurzame)
Ontwikkeling

B

permanent

BWRO, art. 31 (oud en nieuw)

6.8.4.16. Rapport voor opvolging van de effecten,
in het bijzonder op het milieu

B

permanent

BWRO, art. 39 (nieuw)
Om de 5 jaar door het College in te dienen bij de Raad.

6.8.5.

Richtschema’s

6.8.5.1.

Officieel advies van de Stad

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

Dit advies wordt verleend in het kader van de richtschema's die
het Gewest opstelt.
6.8.5.2.

Ontwerp van richtschema

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.

6.8.5.3.

Voorlopige goedkeuring van het schema

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.8.5.4.

Definitieve goedkeuring van het schema

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.8.5.5.

Richtschema

B

6.8.6.

Deelname aan het Europees netwerk voor de uitwisseling van goede praktijken

6.8.6.1.

Notulen van vergaderingen

B

permanent

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 25.

Catherine Henin, Selectielijst van het Rijksarchief, p. 18.
Is er geen secretariaat, dan is het aan de instantie die de
vergadering belegt om de notulen te bewaren.

6.8.6.2.

Publicaties

V

gebruiksduur

Administratieve bibliotheek.

6.8.6.3.

B

permanent

GM, II, p. 99.

6.8.6.4.

Overeenkomsten en principiële
akkoorden
Oproep tot burgerinitiatieven

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 34.

6.8.6.5.

Kandidaturen

[V]

5 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 34.
Permanent uitsluitend de weerhouden kandidaturen bewaren.

6.8.6.6.

Verslag van het Selectiecomité /
projectselectie

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 34.
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6.8.6.7.

Bewijsstukken voor de rekeningen

6.8.7.

Aan voorkooprecht onderworpen
perimeter

6.8.7.1.

Aan voorkooprecht onderworpen
perimeter

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

V

7 jaar

[V]

10 jaar.

Opmerking(en)

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
27.

BWRO, art. 260 (oud en nieuw).
Opgenomen in de registers van College/Raad.

Inhoud: beslissing van het College en van de
Raad, bijlagen

Permanent uitsluitend de bijlagen bewaren (het plan, de tekst en
de inventaris van de eigendommen die binnen de perimeter
liggen).

6.8.7.2.

Verzoek tot afbakening van een
voorkoopperimeter aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

B

permanent

BWRO, art. 260 (oud en nieuw).

6.8.7.3.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering met betrekking tot de
afbakening van een voorkoopperimeter

B

permanent

BWRO, art. 260 (oud en nieuw).

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering met betrekking tot de
verlenging, de wijziging of de opheffing
van een voorkoopperimeter

B

Kennisgeving van inwerkingtreding van
de perimeter

B

6.8.7.4.

6.8.7.5.

Gepubliceerd in het Staatsblad.
permanent

BWRO, art. 261 (oud en nieuw)
Gepubliceerd in het Staatsblad.

permanent

BWRO, art. 260 (oud en nieuw).
Brieven verzonden naar de inwoners van de perimeter.

6.8.8.

Beheer van verlaten gebouwen

6.8.8.1.

Leegstandsregister

B

permanent

HC, art. 15 § 1.
Gemeentelijke inventaris.
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6.8.8.2.

Jaarverslag van het beleid tegen
leegstand

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

B

permanent

HC, art. 15 § 6.
Gaat naar het College, de Raad en de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering.

6.8.8.3.

Toewijzingen van gemeentelijke premies

[V]

7 jaar

Inhoud: aanvragen, verklarende brochures,
reglement, wijzigingen aan het reglement
enz.

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
37.
Het reglement en zijn wijzigingen permanent bewaren. De
bewijsstukken voor de rekeningen verwijderen.

6.8.8.4.

Verslag van de DGHI in het kader van
een overname in openbaar beheer

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

6.8.8.5.

Kandidaatsdossier voor het bekomen
van de gewestelijke subsidie voor de
verwerving van leegstaande gebouwen

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

6.8.8.6.

Besluit van het College van
Burgemeester en Schepenen over de
toekenning van de subsidie

V

10 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

6.8.8.7.

Kennisgeving van de toewijzing of
weigering van de subsidie

B

permanent

6.8.8.8.

Schuldvorderingen en bewijsstukken bij
de rekeningen

V

7 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
27.

V

10 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

Opgenomen in de registers van College/Raad.
Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

Inhoud: facturen, aanrekeningen enz.

6.8.8.9.

Correspondentie
Inhoud: correspondentie verzonden naar de
eigenaar, naar het Departement Financiën,
naar de Juridische Dienst, naar de cel
Controle, naar de Grondregie bij de
overdracht van dossiers
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

6.9. Cartografie
6.9.1.

Uitvoering van het plan

6.9.1.1.

Plannen en kaarten

B

permanent

6.9.1.2.

Werkdocumenten betreffende de
opmaak van kaarten en plannen

V

gebruiksduur

Werkdocument.

V

gebruiksduur

GM, II , p. 73.

GM, II, p. 73.

Drager: enkel elektronisch

6.9.2.

Geografisch informatiesysteem

6.9.2.1.

Documenten met betrekking tot het
beheer en de werking van CityGIS
Inhoud: databank gebruikt om CityGIS te
voeden, aanvraagformulieren voor
gegevenskarteringen
Drager: enkel elektronisch

6.10. Coördinatie van de herwaarderingsacties
6.10.1.

Beheer van de fresco's op de striproute

6.10.1.1. Aanbesteding van een
overheidsopdracht boven de 30.000
euro voor de uitvoering van een fresco
Inhoud: opdrachtdocumenten:
offerteaanvraag, bestek, analyse- en
gunningsverslagen, regelmatige en
onregelmatige niet-geselecteerde offertes,
Collegebeslissingen

V

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
25.
Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren.
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6.10.1.2. Plaatsing van een overheidsopdracht
onder de 30.000 euro voor de uitvoering
van een fresco

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

V

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
25.
Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren

Inhoud: offerte (gewone aanvaarde factuur),
verslag van het College betreffende de
opmaak van een bestelbon

6.10.1.3. Bewijsstukken voor de rekeningen

Opmerking(en)

V

7 jaar

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 33.

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 33.

6.10.1.6. Vastleggingen voor onderhoud van de
fresco
6.10.1.7. Goedkeuring van het dossier door het
College van Burgemeester en
Schepenen en door de Gemeenteraad

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 33.

V

10 jaar

6.10.1.8. Documenten ontvangen door
visit.brussels

V

gebruiksduur

Inhoud: facturen, aanrekeningen enz..

6.10.1.4. Ontwerpfresco

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
25.

Inhoud: voornamelijk de documenten met
betrekking tot de frescotekenwedstrijd

6.10.1.5. Overeenkomsten
Inhoud: overeenkomsten met de kunstenaar
die de fresco maakt, de uitgeverij van de strip
en de eigenaar van de muur waar de fresco
op wordt aangebracht

Opgenomen in de registers van College/Raad.

Id.

Inhoud: plaat die bij de fresco komt, brochure
over de striproute
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.10.2.1. Kandidatuurdossier

B

permanent

6.10.2.2. Goedkeuring van het kandidaatsdossier
door het College van Burgemeester en
Schepenen

V

10 jaar

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

6.10.2.

Opmerking(en)

Duurzame wijkcontracten
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei
2010 tot uitvoering van de ordonnantie van 28 januari 2010
houdende de organisatie van de stedelijke herwaardering, art. 8
§ 1.
Art. 23. van de ordonnantie houdende organisatie van de
stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016 van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.10.2.3. Brief van de minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot
goedkeuring van het kandidaatsdossier

B

permanent

Art. 20., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…) ; Art. 5., Organieke
ordonnantie van 28 januari 2010 (…)

6.10.2.4. Aanstelling van de projectleider door de
Gemeenteraad

B

permanent

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24
november 2016 betreffende de Duurzame Wijkcontracten, art. 9.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.10.2.5. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering inzake de keuze van de
projectleider

B

permanent

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24
november 2016 betreffende de Duurzame Wijkcontracten, art. 9.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.10.2.6. Gemotiveerd verzoek tot verlenging van
de termijn voor indiening van een
voorlopig ontwerp van duurzaam
wijkcontract
6.10.2.7. Verlenging van de termijn door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering

B

permanent

Art. 23., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…)
Opgenomen in de registers van College/Raad.

B

permanent

Art. 23., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…)
Opgenomen in de registers van College/Raad.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.10.2.8. Bestek voor het basisdossier

V

10 jaar

Opmerking(en)

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
22.
De opdrachten met betrekking tot vastgoed bewaren.

6.10.2.9. Aanbesteding van de overheidsopdracht
voor het basisdossier

V

10 jaar

Art. 31, ordonnantie van 6 oktober 2016 (...)
Permanent de opdrachten met betrekking tot vastgoed bewaren.

6.10.2.10. Overdracht van de overheidsopdracht
voor het basisdossier aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (…), art. 23; Besluit van 27 mei
2010 (…), art. 10.

6.10.2.11. Voorontwerp van basisdossier

B

permanent

Art. 23., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…); Art. 5., ordonnantie
van 28 januari 2010 (…); Besluit van 27 mei 2010 (…), art. 8.

Inhoud: programma, projectfiches

Gepubliceerd op de website van de Stad, na goedkeuring van de
inhoud ervan.
6.10.2.12. Advies van externe instanties omtrent
het voorontwerp van basisdossier

B

permanent

Art. 25., ordonnantie van 6 oktober 2016 (...)
Het advies van deze instanties wordt ingeroepen wanneer de
gemeente een MER voor het ontwerp van DWC niet noodzakelijk
acht.

Inhoud: adviezen van Leefmilieu Brussel enz.

6.10.2.13. Gemotiveerde beslissing over de
noodzaak om een MER op te stellen
voor het ontwerp van basisdossier

B

6.10.2.14. Advies van de Wijkcommissie

B

permanent

Art. 25, ordonnantie van 6 oktober 2016 (...).
Opgenomen in de registers van College/Raad.

permanent

Art. 25, ordonnantie van 6 oktober 2016 (...).
Het advies van de Wijkcommissie betreft het ontwerp van
basisdossier, de gemotiveerde beslissing, de ontvangen reacties
en het verslag van het openbaar onderzoek. Dit advies wordt
doorgegeven aan de Gemeenteraad. Het advies van deze
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

instanties wordt gevraagd wanneer een MER niet nodig is voor
het ontwerp van DWC.
6.10.2.15. Ontwerp van bestek voor het
milieueffectenrapport.

V

10 jaar

Art. 24 § 3., ordonnantie van 6 oktober 2016 (...)
Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren.

6.10.2.16. Externe adviezen over het ontwerp van
bestek voor het milieueffectenrapport

B

permanent

Art. 24 § 3., ordonnantie van 6 oktober 2016 (...).

V

10 jaar

Art. 24 § 3., ordonnantie van 6 oktober 2016 (...).

Inhoud: adviezen van Leefmilieu Brussel enz.

6.10.2.17. Goedkeuring van het bestek voor het
milieueffectenrapport

Opgenomen in de registers van College/Raad.
Uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed bewaren.
6.10.2.18. Bestek voor het milieueffectenrapport

V

10 jaar

Art. 24 § 3., ordonnantie van 6 oktober 2016 (...).
Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren.

6.10.2.19. Goedkeuring van het
milieueffectenrapport

V

10 jaar

Art. 24 § 7, ordonnantie van 6 oktober 2016 (...)
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.10.3.20. Milieueffectenrapport

B

permanent

Art. 24 § 3., ordonnantie van 6 oktober 2016 (...)

6.10.3.21. Externe adviezen over het voorontwerp
van basisdossier en het
milieueffectenrapport

B

permanent

Art. 24 § 9, ordonnantie van 6 oktober 2016 (...)

Inhoud: adviezen van Leefmilieu Brussel enz.
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6.10.3.22. Goedkeuring van het basisdossier door
het College van Burgemeester en
Schepenen en door de Gemeenteraad

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

V

10 jaar

Opmerking(en)

Art. 23., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…); art. 9., ordonnantie
van 28 januari 2010 (…); besluit van 27 mei 2010 (...), art. 8.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.10.3.23. Besluit van goedkeuring van het
basisdossier door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

B

permanent

Bepaalt tevens de globale som toegekend voor de subsidie van
het DWC.

Inhoud: beslissing tot weigering,
goedkeuring, gedeeltelijke goedkeuring of
voorwaardelijke goedkeuring van het ontwerp
van duurzaam wijkcontract

6.10.3.24. Overeenkomsten en principiële
akkoorden

Art. 23., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…); art. 9., ordonnantie
van 28 januari 2010 (…); besluit van 27 mei 2010 (...), art. 9.

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (…), art. 49; Art. 29 § 2.,
ordonnantie van 6 oktober 2016 (…); Art. 8., ordonnantie van 28
januari 2010 (…)

6.10.3.25. Bestekken voor de plannen voor
baksteen- en inrichtingswerken in de
openbare ruimte en gunning aan de
studiebureaus

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
25.

6.10.3.26. Verklaringen tot schuldvordering

V

7 jaar

6.10.3.27. Goedkeuringen van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering voor de
vereffening van een percentage van de
subsidies

B

permanent

Besluit van 27 mei 2010 (...), art. 19-20-21-22-23-25.

6.10.3.28. Presentatiebrochure over het contract

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (…), art. 10.

Inhoud: meer bepaald de
subsidieovereenkomst gesloten met de
Regering

Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren.

Gepubliceerd op de website van de Stad.

31
Archiefselectielijst departement STEDENBOUW (goedgekeurd door het Rijksarchief te Brussel, 23/05/2018) - laatste versie: 30.04.2018

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.10.3.29. Wijzigingen of aanvullingen aangebracht
aan het programma

B

permanent

Art. 28., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…); art. 9., ordonnantie
van 28 januari 2010 (…); besluit van 27 mei 2010 (...), art. 11.

6.10.3.30. Brief van de Minister van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring
van de wijzigingen of aanvullingen aan
het programma

B

permanent

Art. 28., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…); art. 9., ordonnantie
van 28 januari 2010 (…); besluit van 27 mei 2010 (...), art. 11.

6.10.3.31. Jaarlijkse activiteitenverslagen en
financiële verslagen

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (…), art. 50; Besluit van 27 mei
2010 (…), art. 25.

6.10.3.32. Notulen van de
coördinatievergaderingen

B

permanent

Catherine Henin, (…), p. 18.

6.10.3.33. Informatiebrochures

B

permanent

Art. 23., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…)

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Opmerking(en)

Dit zijn vorderingsstaten die worden opgemaakt voor de burgers
op bepalende momenten in het project.
6.10.3.34. Projectfeedback en jaarverslagen van de
gesubsidieerde organisaties

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 6.

6.10.3.35. Brief ter waarschuwing van
gesubsidieerde organisaties in geval van
ondeugdelijk beheer

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 6.

6.10.3.36. Overdracht aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van alle
documenten opgemaakt in het kader van
het programma

V

gebruiksduur

V

10 jaar

6.10.4.

Opgenomen in de registers van College/Raad.
Besluit van 24 november 2016 (…), art. 23; Besluit van 27 mei
2010 (…), art. 8.

Begeleidingscomité en Stuurcomité

6.10.4.1. Notulen van het Begeleidingscomité

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 22.
Vergaderingen georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

Gewest.
6.10.4.2. Verslagen van het Stuurcomité

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (…), art. 22; Art. 26 § 3.,
ordonnantie van 6 oktober 2016 (…)
Vergaderingen georganiseerd door de Gemeente.

6.10.5.

Algemene Wijkvergadering en Wijkcommissie

6.10.5.1. Uitnodigingen en agenda's van de
zittingen van de Algemene
Wijkvergadering

V

10 jaar

Besluit van 24 november 2016 (…), art. 17-20.

6.10.5.2. Aankondiging van de zittingen van de
Algemene Wijkvergadering aan de
burgers

[V]

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
38.
Permanent een aantal exemplaren van de brochures, de filmpjes
en de ingeladen elementen bewaren.

Inhoud: brochures, borden, affiches, filmpjes,
website, nieuwsbrief

6.10.5.3. Notulen van de zittingen van de
Algemene Vergadering

B

permanent

Art. 26., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…); Art. 6., ordonnantie
van 28 januari 2010 (…)

6.10.5.4. Kandidaturen voor aanstelling van de
leden van de Wijkcommissie door de
Gemeenteraad

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (…), art. 12; Art. 26 § 2.,
ordonnantie van 6 oktober (…); besluit van 27 mei 2010 (…), art.
26.
Deze beslissing wordt genomen achter gesloten deuren.

6.10.5.5. Aanstelling van de leden van de
Wijkcommissie door de Gemeenteraad

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (…), art. 12; Art. 26 § 2.,
ordonnantie van 6 oktober 2016 (…); Art. 6., ordonnantie van 28
januari 2010 (…)
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.10.5.6. Huisreglement van de Wijkcommissie

B

permanent

Art. 26 § 2., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…); Besluit van 27
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V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

mei 2010 (…), art. 26.
6.10.5.7. Goedkeuring van het huisreglement van
de Wijkcommissie door het
Schepencollege, de Gemeenteraad en
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

B

permanent

Art. 26 § 2., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…)

6.10.5.8. Aanwezighedenlijst van de
Wijkcommissie

V

10 jaar

Art. 26., ordonnantie van 6 oktober 2016 (...); Art. 6., ordonnantie
van 28 januari 2010 (…)

6.10.5.9. Uitnodigingen en agenda's van de
zittingen van de Wijkcommissie

V

10 jaar

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 12.

6.10.5.10. Notulen van de zittingen van de
Wijkcommissie

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 12.

6.10.5.11. Aankondiging van de zittingen van de
Wijkcommissie aan de burgers

[V]

10 jaar

Opgenomen in de registers van College/Raad.

Drager: enkel elektronisch

Inhoud: brochures, borden, affiches, filmpjes,
website, nieuwsbrief

6.10.5.12. Notulen van de werkgroepen van de
Wijkcommissie

Art. 26, ordonnantie van 6 oktober 2016 (…); Art. 6., ordonnantie
van 28 januari 2010 (…)
Permanent een aantal exemplaren van de brochures, de filmpjes
en de ingeladen elementen bewaren.

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (…), art. 12; Art. 26 § 2.,
ordonnantie van 6 oktober (…); besluit van 27 mei 2010 (…), art.
26.

6.10.6.1. Aanstelling van de verantwoordelijke
voor sociaaleconomische initiatieven

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (…), art. 9.

6.10.6.2. Goedkeuring van projecten die verband
houden met het programma

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 6.

6.10.6.

Werking van de wijkantenne
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B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 6.

[V]

10 jaar.

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 6.

Opmerking(en)

Inhoud: meer bepaald projecten voor
gevelrenovatie

6.10.6.3. Notulen van vergaderingen
Inhoud: notulen van
coördinatievergaderingen van de antenne,
maar eveneens notulen van de werkgroepen

6.10.6.4. Berichtgeving aan de burgers omtrent
projecten die verband houden met het
programma

Permanent een aantal exemplaren van de brochures, de filmpjes
en de ingeladen elementen bewaren.

Inhoud: brochures, borden, affiches, filmpjes,
website, nieuwsbrief

6.10.6.5. Dossiers aangaande de organisatie van
evenementen rond projecten die
verband houden met het programma

[V]

10 jaar

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 6.
Permanent de organisatiegerelateerde communicatie van het
evenement bewaren.

Inhoud: deelnemerslijst, programma van het
evenement, foto's, uitnodigingen,
communicatie over het evenement,
bewijsstukken bij de rekeningen enz.

6.10.6.6. Oproep tot burgerinitiatieven

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 6.

6.10.6.7. Kandidaturen

[V]

5 jaar

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 6.
Permanent uitsluitend de weerhouden kandidaturen bewaren.

6.10.6.8. Verslag van het Selectiecomité /
projectselectie

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 6.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.10.6.9. Bewijsstukken voor de rekeningen

V

7 jaar

6.10.6.10. Activiteitenverslagen en financiële
verslagen

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 6.
Besluit van 24 november 2016 (…), art. 38; Besluit van 27 mei
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V = vernietigen B =
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2010 (…), art. 23.

Inhoud: jaarverslagen, alsook het vierjaarlijks
verslag dat alle geplande programma-acties
afsluit

6.10.7.

Opmerking(en)

Milieuacties

6.10.7.1. Berichtgeving rond de milieuacties van
het programma

[V]

10 jaar

Permanent een aantal exemplaren van de brochures, de filmpjes
en de ingeladen elementen bewaren.

Inhoud: brochures, borden, affiches, filmpjes,
website, nieuwsbrief

6.10.7.2. Dossiers aangaande de organisatie van
evenementen rond de milieuacties van
het programma

[V]

10 jaar

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 5.
Permanent de organisatiegerelateerde communicatie van het
evenement en de notulen van de vergaderingen bewaren.

Inhoud: deelnemerslijst, programma van het
evenement, foto's, uitnodigingen,
communicatie over het evenement,
bewijsstukken bij de rekeningen enz.

6.10.7.3. Plaatsing van een overheidsopdracht
onder de 30.000 euro

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 5.

V

10 jaar

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 5.

V

7 jaar

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 5.

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (...), art. 5.

Inhoud: offerte (gewone aanvaarde factuur),
verslag van het College betreffende de
opmaak van een bestelbon

6.10.7.4. Bewijsstukken voor de rekeningen
Inhoud: facturen, aanrekeningen enz.

6.10.7.5. Notulen van vergaderingen
Inhoud: notulen van
coördinatievergaderingen, maar ook van
werkgroepen
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Bewaartermijn

6.10.7.6. Jaarlijkse activiteitenverslagen

B

permanent

Besluit van 24 november 2016 (…), art. 38.

6.10.8.1. Oproep tot burgerinitiatieven

B

permanent

Art. 37., ordonnantie van 6 oktober 2016 (…)

6.10.8.2. Kandidaturen

[V]

5 jaar.

Art. 37, ordonnantie van 6 oktober 2016 (...).

6.10.8.

Opmerking(en)

SVC

Permanent uitsluitend de weerhouden kandidaturen bewaren.
6.10.8.3. Verslag van het Selectiecomité /
projectselectie

B

permanent

Art. 37, ordonnantie van 6 oktober 2016 (...).
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.10.8.4. Bewijsstukken voor de rekeningen

V

7 jaar

Art. 37, ordonnantie van 6 oktober 2016 (...).

6.11. Inrichting van de openbare ruimte
6.11.1.

Inrichtingsproject

6.11.1.1. Interne adviezen over het toekomstige
project

V

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
22.
Deze adviezen zijn niet bindend.

6.11.1.2. Inrichtingsprincipe

V

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
22.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.11.1.3. Raming van de erelonen en afbakening
van het onderzoeksgebied

V

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
22.

6.11.1.4. Voorontwerp van werken

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
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Opmerking(en)

22.
Bevat plannen en foto's.
6.11.1.5. Goedkeuring van de uitgaven voor de
erelonen en van het onderzoeksbestek

[V]

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
22.
Permanent uitsluitend het bestek de opdrachten met betrekking
tot vastgoed bewaren.

6.11.1.6. Aanbesteding van de studieopdracht

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
25.
Permanent de opdrachten met betrekking tot vastgoed bewaren.

6.11.1.7. Goedkeuring van het voorontwerp

V

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
22.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.11.1.8. Goedkeuring van de ontwerpaanvraag
tot stedenbouwkundige vergunning

V

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
22.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.11.1.9. Vergunningsaanvraag en
stedenbouwkundige vergunning
verkregen in het kader van de geplande
werken

6.11.2.

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
22.
Zie details van de gewenste stukken onder punt 6.14.2. van deze
selectielijst.

Plaatsing van de opdracht van werken voor uitvoering van het project

6.11.2.1. Uitvoeringsdossier

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
24.
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Dit dossier wordt uitgevoerd indien het project intern wordt
gedaan.
6.11.2.2. Veiligheids- en gezondheidsplan in
ontwerpfase (VGP)

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
24.
Dit plan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator.

6.11.2.3. Goedkeuring van het uitvoerings- en
uitgavendossier voor de werken

B

permanent

Inhoud: keuze van de plaatsingswijze,
algemene voorwaarden van de opdracht,
antwoorden van de voogdij bij opdrachten
vanaf 175.000 euro, bestek,
uitvoeringsplannen

6.11.2.4. Uitschrijven van de
opdrachtaankondiging en
opdrachtprocedure

Permanent de opdrachten met betrekking tot vastgoed bewaren.

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
24.
Betreft de keuze van de plaatsingswijze.

Inhoud: publicatie in het Bulletin der
Aanbestedingen en in het Publicatieblad van
de Europese Unie (bij een Europese
procedure), bezoeken van mogelijke
inschrijvers voorafgaand aan de
aanbesteding van de opdracht. Dit document
is een gewoon attest, ingevuld door de
inspecteur van de gemeentelijke
eigendommen en door de mogelijke
dienstverlener.

6.11.2.5. Aanstelling van een coördinator voor
werfveiligheid

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
24.

Permanent de opdrachten met betrekking tot vastgoed bewaren.

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
23.
De veiligheidscoördinator bezorgt de cel Openbare Ruimten een
verslag van analyse van de offertes die werden ingediend in het
kader van de geplande werken, alsook een plan voor
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werfveiligheid. Voorts wordt er ook een overeenkomst voor
werfveiligheid ondertekend.
6.11.2.6. Opmaak van een analyseverslag van de
offertes

B

permanent

Inhoud: proces-verbaal van opening van de
offertes, diverse analyseverslagen (intern en
studiebureau) alsook de gekozen offerte en
de analyse van het plan voor werfveiligheid
opgesteld door de veiligheidscoördinator

6.11.2.7. Gunning van de opdracht van werken

Permanent de opdrachten met betrekking tot vastgoed bewaren.

B

permanent

Inhoud: beslissing van het College, advies
van het Toezicht met betrekking tot de
gunning van de opdracht, mededeling van
niet-gunning, gunningsinformatie (brief voor
kennisgeving van de opdracht en het bevel
om de werken te starten)

6.11.2.8. Werfmededelingen

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
24.

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
25.
Permanent de opdrachten met betrekking tot vastgoed bewaren.

[V]

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
25.
Betreft op permanente basis de mededelingen die verspreid
worden aan de onmiddellijke omwonenden van de
werkzaamheden.

6.11.3.

Uitvoering en afsluiting van de
opdracht

6.11.3.1. Coördinatie van de concessiehouders

[V]

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
26.
Deze coördinatie gebeurt hoofdzakelijk via OSIRIS, tenzij voor
de notulen van de coördinatievergaderingen met de
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nutsbedrijven, de DBDMH, de politie enz.
Permanent uitsluitend de correspondentie bewaren omtrent
problematische bouwplaatsen (die aanleiding kunnen vormen tot
een geschillenprocedure).
6.11.3.2. Aanvraag tot subsidiëring van de
geplande werken

[V]

30 jaar

Inhoud: subsidieaanvraag, principiële
toezegging, vaste toezegging, beslissingen
van College / Raad / Gewest, eindafrekening,
invorderingsstaten enz..

6.11.3.3. Opvolging van de uitvoering van de
werken

De boekhoudkundige stukken kunnen verwijderd worden indien
ze niet dienen om de rekeningen te verantwoorden.

[V]

10 jaar

Inhoud: vorderingsstaten, aanhangsels en
processen-verbaal van onvermogen (te
weten de tekortkomingen vastgesteld tijdens
de uitvoering van de werken), foto's
genomen tijdens de werken, notulen van de
werfvergaderingen, samenvattende nota's,
correspondentie met de inschrijver, rapporten
van de coördinator voor werfveiligheid

6.11.3.4. Rapporten en technische fiches

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
26.
Permanent de correspondentie bewaren omtrent problematische
werven (die aanleiding zouden kunnen geven tot een
geschillenprocedure), de foto's, het proces-verbaal van
onvermogen (wanuitvoering) in geval van schuldvorderingen.

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
26.

V

7 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
26.

Inhoud: asbestverwijdering, referenties van
de geïnstalleerde elementen, de materialen
enz.

6.11.3.5. Bewijsstukken bij de rekeningen van de
opdrachten van werken en diensten

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
22.
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Bewaartermijn

[V]

10 jaar

Inhoud: voorlopige oplevering (de processenverbaal van voorlopige oplevering),
inachtneming van de eventuele
geformuleerde opmerkingen en de
garantieperiode van twee jaar

6.11.3.7. As-builtplannen en dossier van latere
interventies

Opmerking(en)

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
26.
Vrijgave van de helft van de borgtocht.
Het proces-verbaal van voorlopige oplevering permanent
bewaren.

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
27.
Deze documenten worden overgemaakt aan het departement
Infrastructuurbeheer

6.11.3.8. Definitieve oplevering van de werken

B

permanent

Inhoud: eindafrekeningen, definitieve
opleveringen en het saldo van de borgtocht

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
27.

6.12. Mobiliteitsbeheer
6.12.1.

Relaties met de burgers

6.12.1.1. Toewijzingen van gemeentelijke premies

[V]

7 jaar

Inhoud: aanvragen, verklarende brochures,
reglement, wijzigingen aan het reglement
enz.

6.12.1.2. Berichtgeving over mobiliteit
Inhoud: brochures, borden, affiches, filmpjes,
website, nieuwsbrief.

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
37.
Het reglement en zijn wijzigingen permanent bewaren. De
bewijsstukken voor de rekeningen verwijderen.

[V]

5 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
38.
Permanent een aantal brochures en de ingelaen filmpjes en
elementen bewaren.
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6.12.1.3. Antwoorden op vragen van burgers over
de mobiliteit in hun wijk

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

V

3 jaar

[V]

10 jaar

Inhoud: deelnemerslijst, programma van het
evenement, uitnodigingen, communicatie
over het evenement, bewijsstukken bij de
rekeningen enz.

6.12.2.

Beheerkader Gemeentelijk Eigendom en Erfgoed (...), p. 38..
Het beheer van de vergaderingen en de opmaak van de notulen
wordt geregeld door het Huis van de Participatie.

Inhoud: vragen gesteld op de wijkfora

6.12.1.4. Dossiers aangaande de organisatie van
evenementen rond mobiliteit

Opmerking(en)

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
37.
Permanent de organisatiegerelateerde communicatie van het
evenement bewaren.

Deelname aan de werkgroepen en aan de bijzondere commissies

6.12.2.1. Documenten met betrekking tot de
Fietscommissie

B

permanent

Inhoud: voornamelijk notulen van
vergaderingen en eventuele bijlagen

6.12.2.2. Documenten met betrekking tot de
Motocommissie

De cel verzekert het secretariaatswerk.
B

permanent

Inhoud: voornamelijk notulen van
vergaderingen en eventuele bijlagen

6.12.2.3. Documenten betreffende de WG
Inhoud: voornamelijk notulen van
vergaderingen en eventuele bijlagen

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
22.

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
22.
De cel verzekert het secretariaatswerk.

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
22.
Werkgroep georganiseerd met de departementen Openbaar
Onderwijs en Wegeniswerken en de politie.
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Bewaartermijn

Opmerking(en)

Klachtenbeheer, intern en extern verstrekte adviezen

6.12.3.1. Klachten

[V]

5 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 35.
Permanent uitsluitend de klachten bewaren die aanleiding
hebben gegeven tot een rapport aan het Schepencollege.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.12.3.2. Advies over dossiers beheerd door
externe instanties

B

permanent

V

gebruiksduur

V

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
36.

Inhoud: advies over projecten opgezet door
externe instanties zoals de MIVB, Brussel
Mobiliteit, de Directie Taxi's, de gewestelijke
kabinetten, Brulocalis

6.12.3.3. Nota's, interne adviezen over
mobiliteitsdossiers

Beheerkader Algemene Zaken (...), p. 35.

Inhoud: adviezen met betrekking tot de
DWC's, aan de Cel Evenementen, aan
Planning (BBP, GPDO), aan de Cel
Topografie voor herbestemmingen van
wegenissen enz.

6.12.4.

Verkeersstudies

6.12.4.1. Aanbesteding van een
overheidsopdracht boven de 30.000
euro
Inhoud: de opdrachtdocumenten:
offerteaanvraag, bestek, analyse- en
gunningsverslagen, regelmatige en
onregelmatige niet-geselecteerde offertes,
Collegebeslissingen

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
25.
Permanent uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed
bewaren.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

V

10 jaar

Art. 161., koninklijk besluit van 15 juli 2011.

V

7 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
27.

6.12.4.4. Jaarlijkse tellingen en statistieken

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 39.

6.12.4.5. Studies en ontwerpverkeersplan

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 39.

6.12.4.6. Adviezen omtrent doorgangsbewijzen
voor verkeersvrije zones

V

gebruiksduur

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

6.12.4.2. Plaatsing van een overheidsopdracht
onder de 30.000 euro

Opmerking(en)

Inhoud: offerte (gewone aanvaarde factuur),
verslag van het College betreffende de
opmaak van een bestelbon

6.12.4.3. Bewijsstukken voor de rekeningen
Inhoud: facturen, aanrekeningen enz..

GM, III, p. 67.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.12.5.

Gemeentelijke en gewestelijke
mobiliteitsactieplannen

6.12.5.1. Samenstellende fiches van het plan

V

3 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
36.

6.12.5.2. Advies van de Stad over het plan

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
36.

6.12.5.3. Actieplannen en wijzigingen
aangebracht aan die plannen

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
36.

Inhoud: bijvoorbeeld PAVE, het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan, het Bedrijfsvervoerplan,
Agenda 21, Klimaatplan, Actieplan
Carsharing
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6.12.5.4. Overeenkomsten

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
36.

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
36.

Inhoud: overeenkomsten Villo!,
Terkamerenbos, Actieplan Carsharing

6.12.5.5. Jaarlijkse evaluatieverslagen

6.12.6.

Opmerking(en)

Verdeling van de subsidies aan de vzw's en andere organisaties

6.12.6.1. Formulier voor subsidieaanvraag

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 34.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.12.6.2. Besluit van het College van
Burgemeester en Schepenen over de
toekenning van subsidies

V

10 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
27.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.12.6.3. Schuldvorderingen en bewijsstukken bij
de rekeningen

V

7 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
27.

6.12.6.4. Projectfeedback en jaarverslagen van de
gesubsidieerde organisaties

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
27.

6.12.6.5. Evaluaties verricht door de
subsidiërende overheid

B

permanent

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
27.

Inhoud: facturen, aanrekeningen enz.

6.12.7.

Toelating om een evenement te organiseren in de publieke ruimte

6.12.7.1. Aanvraagformulieren

V

2 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 35.
Alle documenten verstrekt in het kader van de
vergunningsaanvragen, worden permanent bewaard door de Cel
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Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

Evenementen (Organisatie).
6.12.7.2. Plannen

V

2 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 35.

6.12.7.3. Adviezen verstrekt door externe
instanties

V

2 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 35.

V

2 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 35.

6.12.7.5. Evaluatierooster voor het medisch risico

V

2 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 35.

6.12.7.6. SVGA van bepaalde duur

V

2 jaar

GM, II, p. 115.

Inhoud: advies van de politie, van de
DBDMH en van de CDGH

6.12.7.4. Toelatingen verleend door externe
instanties
Inhoud: toelating van Leefmilieu Brussel en
van de GOB-BSO

Enkel wanneer het evenement plaatsvindt in een geklasseerde
ruimte. Reeds aanwezig in het stedenbouwkundig
vergunningsdossier.
6.12.7.7. Toelating om een evenement te
organiseren in de publieke ruimte

V

2 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 36.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.12.7.8. Documenten betreffende de
coördinatievergaderingen met de cel
Evenementen
Inhoud: agenda en notulen

V

2 jaar

Beheerkader Demografie, Europese Zaken en Nederlandstalige
Aangelegenheden (...), p. 23.
Alle documenten verstrekt in het kader van de
vergunningsaanvragen, worden permanent bewaard door de Cel
Evenementen (Organisatie).
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

6.13. Topografie
6.13.1.

Statuut van wegenissen en erfdienstbaarheden

6.13.1.1. Analyse van het statuut van wegenissen,
erfdienstbaarheden en rooilijnen

6.13.2.

B

permanent

GM, II, p. 64.

Plan en rooilijnwijzigingen / herbestemmingen van wegenissen

6.13.2.1. Voorlopig rooiplan

V

10 jaar

Inhoud: verslag aan het College en aan de
Raad over het plan, plan

GM, II, p. 78.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.13.2.2. Akkoord van het Schepencollege en van
de Gemeenteraad over de feitelijke
toestand van het plan, de wijzigingen of
de herbestemming van een wegenis

V

10 jaar

GM, II, p. 78.

6.13.2.3. Interne adviezen

B

permanent

GM, II, p. 78.

6.13.2.4. Externe adviezen

B

permanent

GM, II, p. 78.

6.13.2.5. Definitief rooiplan

B

permanent

GM, II, p. 78.

Opgenomen in de registers van College/Raad.

Inhoud: meer bepaald het advies van het
Departement Wegeniswerken

Inhoud: verslag aan het College en aan de
Raad over het plan, plan

6.13.2.6. Besluiten van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering betreffende de
rooilijnwijziging van een buurtweg of pad

Opgenomen in de registers van College/Raad.
B

permanent

GM, II, p. 78.
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6.13.3.

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

V

5 jaar

Opmerking(en)

Opsplitsing van terreinen

6.13.3.1. Verzoek tot advies omtrent de
opsplitsing van een terrein

BWRO, art. 104. (nieuw en oud)
Letter gestuurd door een notaris, met bijgaand plan.

6.13.3.2. Advies van het Schepencollege over de
opsplitsing

V

5 jaar

B

permanent

6.13.4.2. Meetfiches

V

gebruiksduur

Werkdocument.

6.13.4.3. Documenten over het beheer van de
meetapparatuur

V

gebruiksduur

Administratieve bibliotheek.

V

5 jaar

6.13.4

BWRO, art. 104. (nieuw en oud).

Metingen

6.13.4.1. Meetplannen

GM, II, p. 64.

Inhoud: ook metingen om de grenzen van het
gemeentelijk grondgebied te bepalen

6.13.5.

Plaatsing van kabels en leidingen

6.13.5.1. Adviezen met betrekking tot de plaatsing
van kabels of leidingen

GM, II, p. 68.
Voor 2015 gaat het om de brief voor een adviesaanvraag en het
eigenlijke advies. Sinds 2015 worden de adviesaanvragen
rechtstreeks ingediend in Osiris. In geval van een omvangrijker
advies, wordt het advies gecombineerd met een plan, buiten
Osiris.

6.13.6.

Afgifte van VV

6.13.6.1. Indiening van aanvragen / wijzigingen van vergunningen / stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling (vanaf 1 januari 2019 worden de aanvragen
tot verkavelingsvergunningen uitsluitend behandeld door BSE.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.13.6.1.1.

Aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning / stedenbouwkundig attest
met het oog op verkaveling (Bijlage I)

B

permanent

6.13.6.1.2.

Bewijzen van indiening van de
aangetekende zendingen

V

10 jaar

Opmerking(en)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 april
2004 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de
aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig
attest met het oog op verkaveling, art. 5.
BWRO, art. 119 (oud en nieuw)
Enkel bij wijzigingen.
Wanneer een aanvrager wijzigingen aan de verkregen
verkavelingsvergunning wil indienen, dan moet hij de andere
kaveleigenaars inlichten door hen aangetekend het
aanvraagformulier toe te sturen.

6.13.6.1.3.

Bekendmaking aan de (mede)eigenaar(s) van een goed van de
intentie om een aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning /
stedenbouwkundig attest met het oog op
verkaveling in te dienen (Bijlage II)

V

10 jaar

Besluit van 29 april 2004 (...), art. 5.

6.13.6.1.4.

Eigendomstitel van het betreffende goed
of attest van de notaris

V

10 jaar

Besluit van 29 april 2004 (...), art. 5.

6.13.6.1.5.

Foto's ter ondersteuning van de
aanvraag
Ontwerp van verkaveling

B

permanent

Besluit van 29 april 2004 (...), art. 5.

B

permanent

Besluit van 29 april 2004 (...), art. 6.

6.13.6.1.6.

Bevat plannen.
6.13.6.1.7.

Verklarende nota verstrekt door de
aanvrager, om zijn aanvraag tot een
stedenbouwkundige vergunning /
stedenbouwkundig attest met het oog op
verkaveling te kaderen

B

permanent

GM, II, p. 76.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

6.13.6.1.8.

Kopie van het mandaat

V

10 jaar

GM, II, p. 76.

6.13.6.1.9.

Bewijs van betaling van de
dossierkosten

V

3 jaar

GM, II, p. 76.
Verwijderen, aangezien ze bewaard worden door het
departement Financiën.

6.13.6.1.10.

Geschreven stedenbouwkundige
voorschriften
6.13.6.1.11. Nota met een beschrijving van de
wegenwerken en overige openbare
werken die de aanvrager op zijn kosten
belooft uit te voeren

B

permanent

Besluit van 29 april 2004 (...), art. 6.

V

10 jaar

Besluit van 29 april 2004 (...), art. 7.

6.13.6.1.12.

V

10 jaar

BWRO, art. 125 (oud en nieuw).

Bewijs van indiening van het dossier

6.13.6.2. Onderzoek van het verzoek tot verkavelingsvergunning
6.13.6.2.1.

Bewaarmap

B

permanent

GM, II, p. 76.

Drager: enkel papier
6.13.6.2.2.

Technische fiche

V

10 jaar

GM, II, p. 76.

6.13.6.2.3.

Bericht van ontvangst van volledige of
onvolledige dossiers en aanmaningen
voor te verstrekken stukken

V

10 jaar

BWRO, art. 126. (oud en nieuw) & 176. (oud en nieuw)

6.13.6.2.4.

Bewijs van indiening van de
aanvullingen
Advies van het College van
Burgemeester en Schepenen in het
kader van een vergunningsaanvraag
onder art. 175 van het BWRO

V

10 jaar

BWRO, art. 125 (oud en nieuw).

B

permanent

Overige interne adviezen

V

10 jaar

6.13.6.2.5.

6.13.6.2.6.

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.

GM, II, p. 76.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

6.13.6.2.7.

Externe adviezen ontvangen naar
aanleiding van een
vergunningsaanvraag

B

permanent

GM, II, p. 76.

6.13.6.2.8.

Milieueffectenrapport

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 32.

6.13.6.2.9.

Milieueffectenstudie

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 32.

6.13.6.2.10.

Vastlegging van gratis overdracht van
omtrek van een deel van het terrein dat
opgenomen moet worden in een
bestaande / nieuwe openbare wegenis

B

permanent

GM, II, p. 75.

6.13.6.2.11.

Principiële goedkeuring van aanleg van
een wegenis

V

10 jaar

GM, II, p. 76.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

Inhoud: rapport aan het Schepencollege,
plan
6.13.6.2.12.

Stedenbouwkundige lasten

V

10 jaar

BWRO, art. 112. (oud en nieuw)
Dit document wordt beheerd door de Cel Financiën Stedenbouw.

6.13.6.2.13.

Brief verzonden op grond van artikel 191
van het BWRO

V

10 jaar

BWRO, art. 191. (oud en nieuw)
Deze brief stelt de aanvrager in kennis van de plannen van de
Stad.

6.13.6.2.14.

Plannen ingediend op grond van artikel
191 van het BWRO

[V]

10 jaar

BWRO, art. 191. (oud en nieuw).
Permanent uitsluitend de plannen bewaren wanneer het om de
definitieve plannen van het dossier gaat.

6.13.6.3. Afgifte van VV
6.13.6.3.1.

Toewijziging van de vergunning / het
certificaat

B

permanent

BWRO, art. 105 (oud en nieuw).
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

B

permanent

BWRO, art. 105 (oud en nieuw).

B

permanent

GM, II, p. 76.

B

permanent

GM, II, p. 76.

Opmerking(en)

Inhoud: bekendmakingen (aan de aanvrager
en aan de GA), vergunning, plannen,
voorschriften
6.13.6.3.2.

Weigering van de vergunning / het
certificaat
Inhoud: bekendmakingen (aan de aanvrager
en aan de GA), vergunning, plannen,
voorschriften

6.13.6.3.3.

Advies over dossiers die zonder gevolg
geklasseerd worden / Aanvraag tot
opheffing van een vergunning

6.13.6.4. Na afgifte van de vergunning
6.13.6.4.1.

Bewijs van naleving van de
vergunningsvoorwaarden

Dit document wordt overgemaakt aan de notarissen.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

Inhoud: formulier, rapport aan het College/de
Raad
6.13.6.4.2.

Kennisgeving van de verkoop van een
kavel

V

10 jaar

GM, II, p. 76.
Deze brief wordt gestuurd door de notaris.

6.13.6.4.3.

Proces-verbaal van verval

B

permanent

BWRO, art. 116. (oud en nieuw)
Een verkavelingsvergunning vervalt na een periode van 5 jaar
indien een derde van de kavels uit de vergunning onverkocht
blijft. Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.13.6.4.4.

Doorzending van het proces-verbaal van
verval aan de Gemachtigd Ambtenaar
en aan de aanvrager

V

10 jaar

BWRO, art. 116. (oud en nieuw).
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

6.13.6.5. Verlenging van de vergunning
6.13.6.5.1.

Verzoek tot verlenging

V

10 jaar

BWRO, art. 117 (oud en nieuw).

6.13.6.5.2.

Verlenging

B

permanent

BWRO, art. 117 (oud en nieuw).

B

permanent

BWRO, art. 117 (oud en nieuw).

Inhoud: kennisgevingen (aan de aanvrager
en aan de GA), toelating
6.13.6.5.3.

Weigering van verlenging
Inhoud: kennisgevingen (aan de aanvrager
en aan de GA), toelating

6.13.6.6. Beroep tegen beslissing
6.13.6.6.1.

Verzoek tot beroep

B

permanent

BWRO, art. 169. (oud) ; BWRO, art. 188/1. (nieuw)

6.13.6.6.2.

Brief van verzending van het dossier aan
het Stedenbouwkundig College

V

10 jaar

BWRO, art. 171. (oud); BWRO, art. 188/2 (nieuw)

6.13.6.6.3.

Oproeping tot hoorzitting bij het
Stedenbouwkundig College

V

10 jaar

BWRO, art. 171. (oud); BWRO, art. 188/2 (nieuw)

6.13.6.6.4.

Advies van het Stedenbouwkundig
College
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering met een uitspraak over het
beroep

B

permanent

BWRO, art. 171. (oud); BWRO, art. 188/2 (nieuw)

B

permanent

BWRO, art. 172. (oud); BWRO, art. 188/3. (nieuw)

6.13.6.6.5.

Bevat plannen.
De selectieregels naleven die toegepast worden op de plannen
waarvan sprake in punt 6.14.2.6. van deze selectielijst.

6.13.6.6.6.

Brief van verzending van het
beroepsdossier naar de Raad van State

V

10 jaar

Art. 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd door
het koninklijk besluit van 12 januari 1973.
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6.13.6.6.7.

Advies van de Raad van State

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

B

permanent

Opmerking(en)

Art. 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd door
het koninklijk besluit van 12 januari 1973.

6.13.6.7. Kosteloze overdracht voor uitlijning (deze procedure wordt tevens gebruikt in aanvraagdossiers voor stedenbouwkundige vergunningen)
6.13.6.7.1.

Herinneringen aan de belofte tot gratis
overdracht

V

10 jaar

GM, II, p. 64.

6.13.6.7.2.

Akkoord van het College van
Burgemeester en Schepenen en van de
Gemeenteraad omtrent de overdracht en
het afbakeningsplan
Afbakeningsplan

V

10 jaar

GM, II, p. 64.

B

permanent

Aanvraag ter referentiëring van het plan
aan het Centrum Mutaties en
Waarderingen van de AAPD en formulier
voor aanvraag tot voorafgaande
identificatie

V

10 jaar

6.13.6.7.5.

Plannummer en voorbehouden
perceelidentificaties

V

10 jaar

Koninklijk besluit van 18 november 2013 houdende de regels
(...); art. 4.

6.13.6.7.6.

Aanvraag tot SI

V

10 jaar

GM, II, p. 64.

6.13.6.7.3.

6.13.6.7.4.

Opgenomen in de registers van College/Raad.
Koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de
identificatieregels van onroerende goederen in een aan
hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot
regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en
van de aflevering door die algemene administratie van een
nieuwe identificatie, art. 2.
Koninklijk besluit van 18 november 2013 houdende de regels
(...); art. 3.
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

In wezen wordt het verzoek tot inlichtingen gericht aan BSE.
6.13.6.7.7.

Stedenbouwkundige inlichting

B

permanent

GM, II, p. 64.
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Eindbestemming
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bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

In wezen wordt de inlichting verstrekt door BSE.
6.13.6.7.8.

Bodemattest

[V]

7 jaar

GM, II, p. 64.
Enkel het bodemattest permanent bewaren. De bewijsstukken
voor de rekeningen verwijderen.

6.13.6.7.9.

Dossier overmaken aan het Toezicht

V

10 jaar

GM, II, p. 64.
Betreft tevens het antwoord van het Toezicht op deze brief.

6.13.6.7.10.

Dossier overmaken aan de Juridische
Dienst

V

10 jaar

GM, II, p. 64.

6.13.6.7.11.

Kennisgeving van de verkoop

V

gebruiksduur

GM, II, p. 64..
De verkoopakte wordt bewaard door de Juridische Dienst.

6.13.6.8. Overname van wegenissen door privépartij / aanleg van nieuwe weg (deze procedure wordt eveneens gebruikt bij dossiers voor stedenbouwkundige
vergunningen)
6.13.6.8.1. Herinneringsbrief voor de overname van
V
10 jaar
Beheerkader Preventie (...), p. 31.
de wegenis
6.13.6.8.2. Proces-verbaal van overname van de
B
permanent
GM, II, p. 66.
wegenis / van voorlopige oplevering
6.13.6.8.3.

Interne adviezen

B

permanent

GM, II, p. 64.

Inhoud: meer bepaald het technisch rapport
van het Departement Openbare Wegen
6.13.6.8.4.

Externe adviezen

B

permanent

GM, II, p. 64.

6.13.6.8.5.

Akkoord van het Schepencollege en van
de Gemeenteraad betreffende de
overname of de aanleg van een wegenis
en betreffende het voorlopige rooiplan
met de toestand van de toekomstige

V

10 jaar

GM, II, p. 64.
Dit plan bepaalt de maten en de uitlijning van de wegenis.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

wegenis / privéweg
6.13.6.8.6.

6.13.6.8.7.

Akkoord van het Schepencollege en van
de Gemeenteraad betreffende de
overname of de aanleg van een wegenis
en betreffende het definitieve rooiplan
met de toestand van de toekomstige
wegenis / privéweg
Aanvraag tot SI

Opmerking(en)

Opgenomen in de registers van College/Raad.
B

permanent

GM, II, p. 64.
Dit plan bepaalt de maten en de uitlijning van de wegenis.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

V

10 jaar

GM, II, p. 64.
In wezen wordt het verzoek tot inlichtingen gericht aan BSE.

6.13.6.8.8.

Stedenbouwkundige inlichting

B

permanent

GM, II, p. 64.
In wezen wordt de inlichting verstrekt door BSE.

6.13.6.8.9.

Bodemattest

[V]

7 jaar

GM, II, p. 64.
Enkel het bodemattest permanent bewaren. De bewijsstukken
voor de rekeningen verwijderen.

6.13.6.8.10.

Dossier overmaken aan het Toezicht

V

10 jaar

GM, II, p. 64.
Betreft tevens het antwoord van het Toezicht op deze brief.

6.13.6.8.11.

Dossier overmaken aan de Juridische
Dienst

V

10 jaar

GM, II, p. 64.

6.13.6.8.12.

Kennisgeving van de verkoop

V

gebruiksduur

GM, II, p. 64.
De verkoopakte wordt bewaard door de Juridische Dienst.
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Bewaartermijn

Opmerking(en)

6.14. Toelatingen - Afgifte van SV
6.14.1.

Opvolging van de
voorgeschiedenis van het gebouw

6.14.1.1. Historische fiches over de afgifte van
vergunningen

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 26.
Betreft eveneens de digitale fiches Huidevetter.

6.14.1.2. Indicatorregisters van de afgeleverde
vergunningen

B

permanent

SAB, Selectietabel van het departement Stedenbouw, 7.1.2.2.

Drager: enkel papier

6.14.2.

Indiening van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen / attesten

6.14.2.1. Aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning / stedenbouwkundig attest
(Bijlage I)

B

permanent

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 juli
1992 betreffende de mededeling van inlichtingen en documenten
inzake planning en stedenbouw, art. 2.

6.14.2.2. Aanvraag om stedenbouwkundig attest
betreffende infrastructuurhandelingen of
–werken (Bijlage III)

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 26.

6.14.2.3. Mededeling aan de (mede)eigenaar(s)
van het voornemen om een aanvraag
van stedenbouwkundige vergunning /
stedenbouwkundig attest in te dienen
(Bijlage II)

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 27.

6.14.2.4. Verklarende nota verstrekt door de
aanvrager, om zijn aanvraag tot een
stedenbouwkundige vergunning /
stedenbouwkundig attest of tot het vellen
van een boom te kaderen

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 27.

6.14.2.5. Foto's ter ondersteuning van de
aanvraag

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 27.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

Betreft ook de fotoreportage binnen.
6.14.2.6. Plannen

[V]

10 jaar

Tussenplannen elimineren. De definitieve plannen permanent
bewaren.

6.14.2.7. Recente eigendomstitel van het
betreffende goed of attest van de notaris

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 28.

6.14.2.8. Bewijs van betaling van de
dossierkosten

V

3 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 28.
Verwijderen, aangezien ze bewaard worden door het
departement Financiën.

6.14.2.9. Kopie van het mandaat

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 28.

6.14.2.10. Adviezen en afgestempelde plannen van
de DBDMH
6.14.2.11. Documenten betreffende het EPBvoorstel (Energieprestatie van
Gebouwen)

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 28.

B

permanent

BWLKE, art. 2.2.5 - 2.2.7.
Dit document zet de maatregelen uiteen die tijdens de werken
genomen worden om te voldoen aan de EPB-eisen.

Inhoud OEPB: voorstel ingediend door de
aanvrager, verschillende herinneringen,
bewijs van doorzending naar Leefmilieu
Brussel.
Inhoud BWLKE: voorstel, overdracht aan
Leefmilieu Brussel in het geval van een
hybrideproject

6.14.2.12. Documenten betreffende het
verkennend bodemonderzoek (VBO)
Inhoud: bevestiging van conformiteit van een
verkennend bodemonderzoek, belofte om dat
onderzoek voor te leggen voorafgaand aan
de afgifte van de stedenbouwkundige

[V]

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 29.
De bevestiging van conformiteit van een verkennend
bodemonderzoek permanent bewaren. De belofte om dat
onderzoek voor te leggen voorafgaand aan de afgifte van de
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

vergunning

6.14.2.13. Elk document dat het GPB of elke
andere stedenbouwkundige verordening
eist
6.14.2.14. Voorafgaande toelating van de
beheerder van de waterloop

Opmerking(en)

stedenbouwkundige vergunning, verwijderen.
V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 29.

V

10 jaar

GM, II, p. 75.
Betreft werken die op minder dan 4 m boven een oever of
waterloop worden uitgevoerd.

6.14.2.15. Statistische formulieren

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 29.

6.14.2.16. Akkoord van het Schepencollege en van
de Gemeenteraad over de
reclameboodschap aangebracht op het
werfdekzeil

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 29.

6.14.2.17. Visuals en fotomontage (mogelijke
reclameadvertenties aangebracht op de
gevels of uithangborden)

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 30.

6.14.2.18. Axonometrie

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 27.

6.14.2.19. Advies van de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.

Voor de plaatsing van stellingen is principieel een
stedenbouwkundige vergunning nodig, die dus bewaard moet
worden. Wat de reclameboodschap betreft, wordt een eenvoudig
rapport overgemaakt aan het College om de inhoud te laten
goedkeuren. Deze beslissingen worden gebundeld in de
Collegeregisters. Deze documenten mogen dus worden
verwijderd.

Enkel met betrekking tot attestaanvragen.
6.14.2.20. Bewijs van indiening van het dossier

V

10 jaar

BWRO, art. 125 (oud en nieuw).

6.14.2.21. Bewijs van ontvangst van een
vergunningsaanvraag onderworpen aan

V

10 jaar

BWRO, art. 175. (oud en nieuw)
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

art. 175 van het BWRO door Brussel
Stedelijke Ontwikkeling

Opmerking(en)

Betreft de vergunningsaanvragen die ten onrechte werden
ingediend bij de Stad en overgedragen aan BSO.

Drager: enkel papier

6.14.3.

Onderzoek van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

6.14.3.1. Bewaarmap

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 30.

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 32.

Drager: enkel papier

6.14.3.2. Technische fiche (gedetailleerd)
Drager: enkel elektronisch

6.14.3.3. Checklist voor samenstelling van het
dossier

Dit uittreksel van Nova licht beknopt de technische analyse van
het dossier toe.
V

10 jaar

Werkdocument.

6.14.3.4. Bericht van ontvangst van volledige of
onvolledige dossiers en aanmaningen
voor te verstrekken stukken

V

10 jaar

BWRO, art. 126. (oud en nieuw) – 176. (oud en nieuw)

6.14.3.5. Bewijs van indiening van de
aanvullingen
6.14.3.6. Advies over de rooilijn

V

10 jaar

BWRO, art. 125 (oud en nieuw).

B

permanent

Bouwreglement van de Stad Brussel, art. 3

6.14.3.7. Advies van het Schepencollege in het
kader van een vergunningsaanvraag
onder art. 175 van het BWRO

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.

6.14.3.8. Overige interne adviezen

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.

6.14.3.9. Externe adviezen ontvangen naar
aanleiding van een

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.

Drager: enkel elektronisch
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6.14.3.10. Milieueffectenrapporten

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 32.

6.14.3.11. Milieueffectenstudie

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 32.

6.14.3.12. Voorstel tot berekening van de jaarlijkse
retributie voor bezetting van het
openbare domein

B

permanent

Besluit van de Gemeenteraad van de Stad Brussel van
06/11/1989, gewijzigd door het gemeentebesluit van 31/01/1997.

6.14.3.13. Vastlegging van gratis overdracht van
omtrek van een deel van het terrein dat
opgenomen moet worden in een
bestaande / nieuwe openbare wegenis

B

permanent

GM, II, p. 75.

6.14.3.14. Verbintenis tot gratis perceeloverdracht
vóór uitlijning

B

permanent

GM, II, p. 76.

6.14.3.15. Verbintenis betreffende het verzoek tot
afwijking van art. 70 van het
Bouwreglement

B

permanent

Bouwreglement van de Stad Brussel, art. 70

6.14.3.16. Verbintenis

B

permanent

GM, II, p. 75.

6.14.3.17. Verbintenis met betrekking tot publieke
doorgangen over privéterrein

B

permanent

GM, II, p. 75..

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Opmerking(en)

vergunningsaanvraag
Inhoud: adviesaanvragen onderworpen aan
de goedkeuring van externe instanties:
KCML, BUV (Brussel Mobiliteit), NMBS,
MIVB, Politie, Hydrobru enz.

Opgenomen in de registers van College/Raad.
6.14.3.18. Verbintenis met betrekking tot de
afwezigheid van afwezigheid van een
rolluik of intrekbaar hek

B

permanent

Bouwreglement van de Stad Brussel, art. 69
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6.14.3.19. Stedenbouwkundige lasten

V

10 jaar

BWRO, art. 100. (oud en nieuw)

6.14.3.20. Attest met betrekking tot de
eredienstplaatsen met
stedenbouwkundige doeleinden

V

10 jaar

GM, II, p. 75.

6.14.3.21. Documenten met betrekking tot de
verplichting om een architect te nemen

V

10 jaar

GM, II, p. 75.

6.14.3.22. Werkdocumenten met betrekking tot het
onderzoek van een
vergunningsaanvraag

V

10 jaar

Werkdocumenten.

6.14.3.23. Andere officiële brieven

B

permanent

GM, II, p. 75.

6.14.3.24. Aanvraag tot stopzetting van een
vergunning

B

permanent

GM, II, p. 75..

6.14.3.25 Documenten met betrekking tot artikel
191 van het BWRO

[V]

10 jaar

GM, II, p. 75..

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Enkel de plannen moeten permanent bewaard worden. De
selectieregels naleven die toegepast worden op de plannen
waarvan sprake in punt 6.14.2.6. van deze selectielijst.

Inhoud: gewijzigde plannen, brief om de
aanvrager in kennis te stellen van de plannen
van de Stad

6.14.4.

Opmerking(en)

Afgifte van SV

6.14.4.1. Toewijziging van de vergunning / het
certificaat

B

permanent

SAB, Selectietabel van het departement Stedenbouw, 7.1.2.1.

B

permanent

SAB, Selectietabel van het departement Stedenbouw, 7.1.2.1.

Inhoud: kennisgevingen (aan de aanvrager
en aan de GA), toelating

6.14.4.2. Weigering van de vergunning / het
certificaat
Inhoud: kennisgevingen (aan de aanvrager
en aan de GA), weigering
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B

permanent

SAB, Selectietabel van het departement Stedenbouw, 7.1.2.1.

6.14.5.1. Toelating tot plaatsing van een markies,
luifel of zonneluifel

B

permanent

GM, II, p. 75.

6.14.5.2. Aanvraag tot afwijking van de EPBregelgeving

V

10 jaar

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

6.14.4.3. Vrijstelling van aanvraag van
stedenbouwkundig dossier / Adviezen bij
dossiers geklasseerd zonder gevolg

6.14.5.

Opmerking(en)

Na afgifte van de vergunning

BWLKE, art. 2.2.4.
Het BWLKE verplicht de vergunnende overheid om
afwijkingsdossiers te behandelen.

6.14.5.3. Attest van begin van de werkzaamheden

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 34.

6.14.5.4. Attest van einde van de werkzaamheden

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 34.

6.14.5.5. Statistisch formulier Model 3

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 29.
Attest van start van de werkzaamheden verzonden naar de FOD
Economie

6.14.5.6. Kennisgeving van begin van de EPBwerkzaamheden
6.14.5.7. Dossier inzake de vereenvoudigde EPBaangifte

B

permanent

BWLKE, art. 2.2.8.

B

permanent

OEPB, art. 13-14.
De vereenvoudigde aangifte dient om de Stad in te lichten over
het begin van de werkzaamheden.

6.14.5.8. Dossier inzake de EPB-aangifte

V

10 jaar

BWLKE, art. 2.2.11.
Dit document bepaalt aan de hand van berekeningen of de EPBeisen worden nageleefd of beschrijft, bij een renovatie zonder
architect, de maatregelen die genomen zijn om aan die eisen te
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Eindbestemming
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Bewaartermijn

Opmerking(en)

voldoen.
6.14.5.9. Bericht van uitlijning

B

permanent

BWRO, art. 189. (oud en nieuw)
Enkel de ondertekende versie bewaren.

6.14.5.10. Samenvattende fiche van de jaarlijkse
retributie voor bezetting van het
openbare domein

B

permanent

Besluit van de Gemeenteraad van de Stad Brussel van
06/11/1989, gewijzigd door het gemeentebesluit van 31/01/1997.

6.14.5.11. Fiche van inkohiering van de belasting
op de nieuwbouw, de herbouw en de
verbouwing van gebouwen

V

3 jaar

6.14.5.12. Kwartaaloverzicht van de inningen van
de belasting op de nieuwbouw, de
herbouw en de verbouwing van
gebouwen

V

3 jaar

Werkdocument.

6.14.6.1. Verzoek tot verlenging

V

10 jaar

BWRO, art. 101 § 2 (oud en nieuw).

6.14.6.2. Aanvraag tot verlenging in geval van
overmacht

V

10 jaar

BWRO, art. 101 § 2 (oud en nieuw).

6.14.6.3. Verlenging

B

permanent

BWRO, art. 101 § 2 (oud en nieuw).

Inhoud: fiche, foto's, plan van de uitsprong

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 34.
Verwijderen, aangezien ze bewaard worden door het
departement Financiën.

Drager: enkel elektronisch

6.14.6.

Verlenging van de vergunning

Inhoud: kennisgevingen (aan de aanvrager
en aan de GA), toelating
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B

permanent

BWRO, art. 101 § 2 (oud en nieuw).

V

10 jaar

BWRO, art. 101 § 2 (oud en nieuw).

6.14.7.1. Verzoek tot beroep

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 34.

6.14.7.2. Brief van verzending van het dossier aan
het Stedenbouwkundig College

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 34.

6.14.7.3. Oproeping tot hoorzitting bij het
Stedenbouwkundig College

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 34.

6.14.7.4. Advies van het Stedenbouwkundig
College
6.14.7.5. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 34.

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 34.

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

6.14.6.4. Weigering van verlenging

Opmerking(en)

Inhoud: kennisgevingen (aan de aanvrager
en aan de GA), toelating

6.14.6.5. Niet-toepasbare aanvraag tot verlenging

6.14.7.

Beroep tegen beslissing

De selectieregels naleven die toegepast worden op de plannen
waarvan sprake in punt 6.14.2.6. van deze selectielijst.

Inhoud: meer bepaald de plannen

6.14.7.6. Brief van verzending van het
beroepsdossier naar de Raad van State

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 34.

6.14.7.7. Advies van de Raad van State

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 34.

6.15. Toelatingen - Afgifte van MV
6.15.1.

Milieuattest/Milieuvergunning van klasse 1A en 1B (vanaf 1 januari 2019 worden de aanvragen rechtstreeks ingediend bij Leefmilieu Brussel
of bij de gemachtigde ambtenaar bij een gemengd project)

6.15.1.1. Formulier voor aanvraag van een
milieuvergunning/-attest

B

permanent

Beheerkader Preventie (…), p. 25.

66
Archiefselectielijst departement STEDENBOUW (goedgekeurd door het Rijksarchief te Brussel, 23/05/2018) - laatste versie: 30.04.2018

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

6.15.1.2. Formulier voor aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

V

30 jaar

GM, II, p. 115.
Enkel bij gemengde projecten. Reeds aanwezig in het
stedenbouwkundig vergunningsdossier. De vergunning is geldig
voor een periode van 15 jaar, eenmalig hernieuwbaar.

6.15.1.3. Plannen

[V]

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 25.
Tussenplannen elimineren. De definitieve plannen permanent
bewaren.

6.15.1.4. Foto’s

B

permanent

Beheerkader Preventie (…), p. 25.

6.15.1.5. Technische fiches van de apparatuur

V

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.1.6. Veiligheidsfiches van de gebruikte
producten
6.15.1.7. Attest(en) van afvoer van gevaarlijk afval

V

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

V

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.1.8. Analyseverslag over het afvalwater

V

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.1.9. Analyseverslag van de luchtuitstoot

V

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.1.10. Keuringsverslag van de elektrische
hoog- en laagspanningsinstallaties

V

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 24.

6.15.1.11. Advies van de DBDMH

B

permanent

6.15.1.12. Veiligheidsgerelateerde documenten

V

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.1.13. Energieaudit

V

30 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 23.

6.15.1.14. Asbestinventaris

V

30 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 23.

6.15.1.15. Effectenrapport / Voorbereidende nota
bij de effectenstudie, vergezeld van de

B

permanent

OMV, art. 13 (oud en nieuw)

GM, II, p. 115.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

V

3 jaar

Opmerking(en)

EPB-documenten, indien vereist
6.15.1.16. Bewijzen van betaling van de
dossierkosten

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 28.
Verwijderen, aangezien ze bewaard worden door het
departement Financiën.

6.15.1.17. Bewijs van indiening van dossiers of
aanvullingen

V

30 jaar

OMV, art. 19 - art. 38. (oud en nieuw)

6.15.1.18. Overdracht van de vergunningsaanvraag
naar Leefmilieu Brussel

V

30 jaar

OMV, art. 19 - art. 38. (oud en nieuw).

6.15.1.19. Milieueffectenstudie

B

permanent

6.15.1.20. Advies van het Schepencollege

V

30 jaar

6.15.1.21. Toekenning van milieuvergunning/-attest

B

permanent

Beheerkader Preventie (…), p. 25.

6.15.1.22. Weigering van milieuvergunning/-attest

B

permanent

Beheerkader Preventie (…), p. 25.

B

permanent

Beheerkader Preventie (…), p. 24.

V

30 jaar

6.15.2.

Milieuvergunning van klasse 2

6.15.2.1

Aanvraagformulier voor een
milieuvergunning

6.15.2.2. Formulier voor aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning

Beheerkader Preventie (…), p. 25.
Beheerkader Stedenbouw (…), p. 33.

GM, II, p. 115.
Enkel bij gemengde projecten. Reeds aanwezig in het
stedenbouwkundig vergunningsdossier.

6.15.2.3. Plannen

[V]

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 24.
Tussenplannen elimineren. De definitieve plannen permanent
bewaren.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.15.2.4. Foto’s

B

permanent

Beheerkader Preventie (…), p. 24.

6.15.2.5. Analyseverslag over het afvalwater

V

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.2.6. Keuringsverslag van de hoog- en
laagspanningsinstallaties

V

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 24.

6.15.2.7. Veiligheidsgerelateerde documenten

V

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.2.8. Advies van de DBDMH

B

permanent

6.15.2.9. Energieaudit

V

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.2.10. Asbestinventaris met het oog op een
verbouwing

V

30 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.2.11. Bewijs van betaling van de
dossierkosten

V

3 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 28.

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Opmerking(en)

OMV, art. 13 (oud en nieuw)

Verwijderen, aangezien ze bewaard worden door het
departement Financiën.
6.15.2.12. Voorstel EPB en/of haalbaarheidsstudie

B

permanent

GM, II, p. 115.

6.15.2.13. Bewijs van indiening van dossiers of
aanvullingen

V

30 jaar

OMV, art. 48. (oud en nieuw)

6.15.2.14. Checklist voor samenstelling van het
dossier
6.15.2.15. Bericht van ontvangst van volledige of
onvolledige dossiers en aanmaningen
voor te verstrekken stukken

V

30 jaar

Werkdocument.

V

30 jaar

OMV, art. 49. (oud en nieuw)

6.15.2.16. Interne adviezen overgemaakt naar
aanleiding van een
vergunningsaanvraag

V

30 jaar

OMV, art. 13 (oud en nieuw)
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.15.2.17. Externe adviezen ontvangen met
betrekking tot de vergunningsaanvraag

B

permanent

OMV, art. 13 (oud en nieuw).

6.15.2.18. Toekenning van de milieuvergunning

B

permanent

OMV, art. 51. (oud en nieuw)

B

permanent

OMV, art. 51. (oud en nieuw).

B

permanent

GM, II, p. 115.

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Opmerking(en)

Inhoud: kennisgevingen, toelating

6.15.2.19. Weigering van de milieuvergunning
Inhoud: kennisgevingen, weigering

6.15.2.20. Aanvraag onontvankelijk

Een aanvraag wordt als onontvankelijk beschouwd indien de
foute procedure werd gehanteerd.
6.15.2.21. Wijziging van de vergunninghouder

B

permanent

OMV, art. 63. (oud en nieuw)
Enkel de brief. Gebrekkige procedure in Nova.

6.15.3.

Milieuaangifte voor vaste inrichtingen

6.15.3.1. Aangifteformulier

B

permanent

OMV, art. 66 (oud en nieuw)

6.15.3.2. Plannen

B

permanent

OMV, art. 66 (oud en nieuw)

6.15.3.3. Foto’s

B

permanent

OMV, art. 66 (oud en nieuw)

6.15.3.4. Overige eventueel te verstrekken
informatie naargelang de vereisten
vastgelegd in sectorbesluiten

V

10 jaar

6.15.3.5. Advies van de DBDMH

B

permanent

GM, II, p. 115.

Beheerkader Preventie (…), p. 24.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.13.3.6. Bewijs van indiening van dossiers of
aanvullingen

V

10 jaar

OMV, art. 66 (oud en nieuw)

6.15.3.7. Checklist voor samenstelling van het
dossier
6.15.3.8. Bericht van ontvangst van volledige of
onvolledige dossiers en aanmaningen
voor te verstrekken stukken

V

10 jaar

Werkdocument.

V

10 jaar

OMV, art. 66 (oud en nieuw)

6.15.3.9. Aangifte onontvankelijk

B

permanent

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Opmerking(en)

GM, II, p. 115.
Een aanvraag wordt als onontvankelijk beschouwd indien de
foute procedure werd gehanteerd.

6.15.3.10. Milieuaangifte

B

permanent

6.15.4.1. Aangifteformulier

V

10 jaar

OMV, art. 66 (oud en nieuw)

6.15.4.2. Werfplanning

V

10 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.4.3. Plannen

V

10 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.4.4. Tijdelijke bezetting van de openbare weg

V

10 jaar

SAB, Selectielijst van het departement Stedenbouw, 7.2.1.6

6.15.4.5. Attest Sibelga

V

10 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.4.6. Attest Osiris

V

10 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 23.

6.15.4.7. Lijst van de gebruikte machines en hun
drijfkracht

V

10 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 23.

6.15.4.8. Beschrijving van de maatregelen
getroffen om overlast of gevaar inherent
aan de werf te beperken

V

10 jaar

GM, II, p. 115.

6.15.4.

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

Milieuaangifte voor mobiele inrichtingen

71
Archiefselectielijst departement STEDENBOUW (goedgekeurd door het Rijksarchief te Brussel, 23/05/2018) - laatste versie: 30.04.2018

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.15.4.9. Asbestinventaris met het oog op een
verbouwing

V

10 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.

6.15.4.10. Bewijs van betaling van de
dossierkosten

V

3 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 28.

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Opmerking(en)

Verwijderen, aangezien ze bewaard worden door het
departement Financiën.
6.15.4.11. Bewijs van indiening van dossiers of
aanvullingen

V

10 jaar

OMV, art. 66 (oud en nieuw)

6.15.4.12. Checklist voor samenstelling van het
dossier
6.15.4.13. Bericht van ontvangst van volledige of
onvolledige dossiers en aanmaningen
voor te verstrekken stukken

V

10 jaar

Werkdocument.

V

10 jaar

OMV, art. 66 (oud en nieuw)

6.15.4.14. Documenten met betrekking tot de
bankwaarborg

V

10 jaar

GM, II, p. 115.
Enkel voor aangiftes van mobiele inrichtingen van klasse 3.
Betreft een bedrag dat de aanvrager moet overmaken om
eventuele schade die de werf berokkent aan de openbare weg,
te dekken.

6.15.4.15. Coördinatiefiche 28

V

10 jaar

Beheerkader Preventie (…), p. 23.
Enkel voor aangiftes van mobiele inrichtingen van klasse 3.
Betreft de controle op de aanwezigheid van asbest op de
werflocaties, te bezorgen aan Leefmilieu Brussel.

6.15.4.16. Aangifte onontvankelijk

V

10 jaar

GM, II, p. 115.
Een aanvraag wordt als onontvankelijk beschouwd indien de
foute procedure werd gehanteerd.
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6.15.4.17. Milieuaangifte

6.15.5.

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

V

10 jaar

Opmerking(en)

Beheerkader Preventie (…), p. 24.

Verbouwing of uitbreiding van de inrichting uit de vergunning of aangifte

6.15.5.1. Aanvraag tot wijziging of uitbreiding

B

permanent

OMV, art. 7 (oud en nieuw).

6.15.5.2. Toelating tot wijziging of uitbreiding van
de inrichting uit de vergunning / aangifte

B

permanent

OMV, art. 7 (oud en nieuw).

B

permanent

OMV, art. 7 (oud en nieuw).

6.15.6.1. Bericht van verval van de vergunning

B

permanent

GM, II, p. 115.

6.15.6.2. Nieuwe aanvraag

B

permanent

GM, II, p. 115.

6.15.6.3. Bewijs van indiening van het dossier en
zijn aanvullingen

V

15 jaar.

OMV, art. 62 (oud en nieuw)

6.15.6.4. Bericht van ontvangst van volledige of
onvolledige dossiers

V

15 jaar.

OMV, art. 62 (oud en nieuw)

6.15.6.5. Verlenging

B

permanent

OMV, art. 62 (oud en nieuw)

B

permanent

OMV, art. 62 (oud en nieuw)

Inhoud: kennisgevingen, toelating

6.15.5.3. Weigering tot wijziging of uitbreiding van
de inrichting uit de vergunning / aangifte
Inhoud: kennisgevingen, weigering

6.15.6.

Verlenging van de vergunning

Inhoud: kennisgevingen en de toelating

6.15.6.6. Weigering van verlenging
Inhoud: kennisgevingen en de eigenlijke
weigering

73
Archiefselectielijst departement STEDENBOUW (goedgekeurd door het Rijksarchief te Brussel, 23/05/2018) - laatste versie: 30.04.2018

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.15.7.1. Verzoek tot beroep

B

permanent

Beheerkader Preventie (…), p. 24.

6.15.7.2. Advies van het Milieucollege

B

permanent

OMV, art. 80. (oud en nieuw)

6.15.7.3. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering

B

permanent

OMV, art. 81. (oud en nieuw)

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

6.15.7.

Opmerking(en)

Beroep tegen beslissing

De selectieregels naleven die toegepast worden op de plannen
waarvan sprake in punt 6.14.2.6. van deze selectielijst.

Inhoud: meer bepaald de plannen

6.15.7.4. Advies van de Raad van State

B

permanent

Beheerkader Preventie (…), p. 24.

6.16. Controle
6.16.1.

Gelijkvormigheidsattest horeca

6.16.1.1. Attest van stedenbouwkundige
bestemming

V

10 jaar.

Verordening inzake de uitbating van een horecazaak op het
grondgebied van de Stad Brussel, art. 4, § 4

6.16.1.2. Rapport van de gemeentelijke Dienst
Hygiëne

V

15 jaar.

Verordening inzake uitbating van een horecazaak (...), bijlage.

6.16.1.3. Correspondentie

V

5 jaar.

Verordening inzake uitbating van een horecazaak (...), art., § 1.

B

permanent

Inhoud: alle aanvragen en doorgegeven
dossiers aan de Cel Horeca, de brieven aan
de eigenaar om hem mee te delen dat de
zaak niet in orde is

6.16.1.4. Toelating tot opening van een café

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 26.
Betreft de dossiers voor de invoering van de Verordening inzake
de uitbating van een horecazaak op het grondgebied van de
Stad Brussel
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6.16.1.5. Besluit tot sluiting van een horecazaak

6.16.2.

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

B

permanent

[V]

gebruiksduur

Opmerking(en)

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 26.

Bouw- en milieuovertredingen

6.16.2.1. Klachten

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 35.
Voor klachten die geen aanleiding geven tot een PV vervangt de
nieuwe klacht automatisch de vorige, voor zover ze hetzelfde
onderwerp heeft als de oude klacht (het adres volstaat niet als
identificatie).

6.16.2.2. Hoorzittingen

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 35.

6.16.2.3. Analyse van de inschrijving van
goederen in het Rijksregister

V

gebruiksduur

Werkdocument.

[V]

gebruiksduur

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 35.

Drager: enkel elektronisch

6.16.2.4. Keurings- / opvolgingsverslag

Voor verslagen die geen aanleiding geven tot een PV vervangt
het nieuwe verslag automatisch het vorige, voor zover het
hetzelfde onderwerp heeft als het vorige verslag (het adres
volstaat niet als identificatie).
6.16.2.5. Foto’s

[V]

gebruiksduur

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 35.
Voor foto's die geen aanleiding geven tot een PV vervangen de
nieuwe foto's automatisch de vorige, voor zover ze hetzelfde
onderwerp hebben als de oude (het adres volstaat niet als
identificatie).

6.16.2.6. Correspondentie

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 35.

Inhoud: kennisgevingen van overtredingen,
aanmaningen, doorzending van het dossier
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.16.2.7. Ingebrekestelling

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 35.

6.16.2.8. Proces-verbaal van overtreding

B

permanent

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 35.

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Opmerking(en)

aan het parket van de procureur des Konings
en aan het Gewest, brieven van het Gewest
met toelichting bij de opvolging van het
dossier in geval van gerechtelijke vervolging,
afsluiting van het dossier

Betreft de PV's tot instandhouding, stopzetting, gedeeltelijke
stopzetting en verzegeling.

6.16.3.

Brandveiligheidsattest

6.16.3.1. Attestaanvraag

V

10 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 30.

6.16.3.2. Plannen

V

10 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 30.

6.16.3.3. Kadastraal inkomen

V

10 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 30.

6.16.3.4. Verslag van de brandweer

V

10 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 30.
Eveneens de brief van doorzending van het
brandveiligheidsverslag van de ziekenhuizen naar de GGC
verwijderen.

6.16.3.5. Stedenbouwkundig
gelijkvormigheidsattest

V

10 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 30.
Betreft conforme en niet-conforme attesten. Dit document is
enkel nodig bij een aanvraag tot brandveiligheidsattest voor
toeristische logies.
Eveneens de brief van doorzending van het dossier aan het
Gewest en aan de aanvrager verwijderen.
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6.16.3.6. Veiligheidsattest

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

V

10 jaar

Opmerking(en)

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 30.
Betreft conforme en niet-conforme attesten.

6.16.3.7. Samenvattende fiche

V

gebruiksduur

6.16.4.1. Aanvragen tot afwijking door de
aannemer

V

10 jaar

GM, II, p. 66.

6.16.4.2. Plannen

V

10 jaar

GM, II, p. 66.

6.16.4.3. Ontvangen toelatingen

V

10 jaar

GM, II, p. 66.

6.16.4.4. Reclamedragers

V

10 jaar

GM, II, p. 66.

6.16.4.5. Afwijking

V

10 jaar

GM, II, p. 66.

6.16.4.

6.16.5.

Werkdocument.

Afwijking van de werfuren

Openbare veiligheid / gezondheid en huurproblemen

6.16.5.1. Onderzoeksverslag voor het verkrijgen
van een VIBH

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.
De VIBH is een gewestelijke premie voor huisvesting.

6.16.5.2. Verslag van het bezoek door de DGHI

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.
De DGHI is de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie.

6.16.5.3. Klachten

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

6.16.5.4. Verslag van vaststelling van gevaar op
het vlak van openbare veiligheid /
gezondheid

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

6.16.5.5. Foto’s

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

6.16.5.6. Correspondentie

V

10 jaar

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

6.16.5.7. Ingebrekestelling

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

6.16.5.8. Besluit van de burgemeester

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

6.16.5.9. Opheffing van het besluit van de
burgemeester
6.16.5.10. Beroepsprocedure

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

B

permanent

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

V

10 jaar

GM, III, p. 69.

V

10 jaar

GM, III, p. 69.

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Opmerking(en)

Inhoud: kennisgevingen van het besluit aan
de politie, aan BSE, aan de eigenaar en aan
de huurder

Inhoud: advies van het Stedenbouwkundig
College, van het Milieucollege en van de
Raad van State

6.16.6.

Beheer van het particulier vellen
van bomen

6.16.6.1. Aangifte van particulier vellen van
bomen
6.16.6.2. Bewijs van registratie van de aangifte
voor het particulier vellen van bomen

6.16.7.

Beheer van de grote lanen en van de Unesco-zone

6.16.7.1. Technische fiches

V

gebruiksduur

6.16.7.2. Aanvraagdossier voor een premie tot
gevelverfraaiing

[V]

7 jaar

Inhoud: aanvragen, verklarende brochures,
verordening, wijzigingen aan de verordening

Werkdocument.
Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.
37.
Het reglement en zijn wijzigingen permanent bewaren. De
bewijsstukken voor de rekeningen verwijderen.
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Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

V

gebruiksduur

Opmerking(en)

enz.

6.16.7.3. Inventarisering van de nachtwinkels

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 39.

Drager: enkel elektronisch

6.17. Stedenbouwkundige inlichtingen en expertises
6.17.1.

Naamgeving van een weg

6.17.1.1. Voorstel tot naamgeving van een weg

V

5 jaar

Artikel 1 van de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse
Zaken van 7 december 1972 houdende benaming van openbare
wegen en pleinen.

6.17.1.2. Principieel akkoord over de nieuwe
naam van de weg

V

5 jaar

Artikel 1 van de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse
Zaken van 7 december 1972 houdende benaming van openbare
wegen en pleinen.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.17.1.3. Verzoek tot advies van de KCTD over de
naam van de weg

V

5 jaar

Artikel 1 van de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse
Zaken van 7 december 1972 houdende benaming van openbare
wegen en pleinen.
De KCTD is de Koninklijke Commissie voor Toponymie en
Dialectologie.

6.17.1.4. Advies van de KCTD over de naam van
de weg

V

5 jaar

Artikel 1 van de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse
Zaken van 7 december 1972 houdende benaming van openbare
wegen en pleinen.
Het Advies van de KCTD is niet dwingend.
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Referentie Naam + Aanvullende identificatie

6.17.1.5. Besluit van het Schepencollege en van
de Gemeenteraad over de naam van de
weg

Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

B

Bewaartermijn

permanent

Opmerking(en)

Artikel 1 van de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse
Zaken van 7 december 1972 houdende benaming van openbare
wegen en pleinen.

Inhoud: besluit, plannen in bijlage

6.17.2.

Politienummering

6.17.2.1. Aanvraag tot nummering van een goed

V

5 jaar

ARAB, art. 61.

6.17.2.2. Kennisgeving van nummering van een
goed
6.17.2.3. Plan

B

permanent

ARAB, art. 61.

B

permanent

ARAB, art. 61.

6.17.3.

Stedenbouwkundige inlichting

6.17.3.1. Aanvraagformulier voor
stedenbouwkundige inlichting

.
[V]

gebruiksduur

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 35.
Vanaf de goedkeuring van het BWRO in 2014, zal de nieuwe SV
automatisch de oude vervangen, voor zover ze hetzelfde
voorwerp heeft als haar voorganger (het adres volstaat niet als
referentie).

6.17.3.2. Kadastraal plan

V

10 jaar

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 35.

6.17.3.3. Bericht van ontvangst van volledige of
onvolledige dossiers en aanmaningen
voor te verstrekken stukken

V

10 jaar

BWRO, art. 275. (oud en nieuw)

6.17.3.4. Stedenbouwkundige inlichting

[V]

gebruiksduur

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 35.
Vanaf de goedkeuring van het BWRO in 2014, zal de nieuwe SV
automatisch de oude vervangen, voor zover ze hetzelfde
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

voorwerp heeft als haar voorganger (het adres volstaat niet als
referentie).
6.17.3.5. Betwisting van de conclusies van de
stedenbouwkundige inlichting

[V]

gebruiksduur

Beheerkader Stedenbouw (…), p. 35.
Bevat de betwisting en de bewijzen ervan.
Vanaf de goedkeuring van het BWRO in 2014, zal de nieuwe SV
automatisch de oude vervangen, voor zover ze hetzelfde
voorwerp heeft als haar voorganger (het adres volstaat niet als
referentie).

6.17.4.

Aankoop van goederen

6.17.4.1. Aanvraag tot de aankoop van een goed

V

10 jaar

GM, III, p. 20.

6.17.4.2. Principieel akkoord voor de aankoop van
een goed

V

10 jaar

GM, III, p. 20.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.17.4.3. Voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan

V

10 jaar

GM, III, p. 20.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.17.4.4. Aanvraag tot de schatting van een goed
aan het Aankoopcomité

V

10 jaar

GM, III, p. 20.

6.17.4.5. Plaatsing van een overheidsopdracht
onder de 30.000 euro

V

10 jaar

Art. 161., koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Uitsluitend de opdrachten met betrekking tot vastgoed bewaren.

Inhoud: offerte (gewone aanvaarde factuur),
verslag van het College betreffende de
opmaak van een bestelbon

6.17.4.6. Bewijsstukken voor de rekeningen

V

7 jaar

Beheerkader Gemeentelijke Eigendommen en Erfgoed (...), p.

Inhoud: facturen, aanrekeningen enz.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

27.
6.17.4.7. Aanvraag tot SI

V

10 jaar

GM, III, p. 20.
In wezen wordt het verzoek tot inlichtingen gericht aan BSE.

6.17.4.8. Stedenbouwkundige inlichting

V

10 jaar

GM, III, p. 20.
In wezen wordt de inlichting verstrekt door BSE.

6.17.4.9. Bodemattest

[V]

7 jaar

GM, III, p. 20.
Enkel het bodemattest permanent bewaren. De bewijsstukken
voor de rekeningen verwijderen.

6.17.4.10. Kadastraal plan en kadastrale legger

V

10 jaar

GM, III, p. 20.

6.17.4.11. Extern verslag van schatting

B

permanent

GM, III, p. 20.

B

permanent

GM, III, p. 20.

Bevat: meer bepaald foto's, luchtfoto's,
plannen

6.17.4.12. Belangstelling voor een te koop
aangeboden goed

Op initiatief van het Aankoopcomité of bij een openbare verkoop.
6.17.4.13. Machtiging voor aankoop van een
openbaar verkocht goed

V

10 jaar

GM, III, p. 20.

6.17.4.14. Akkoord voor aankoop van een goed

V

10 jaar

Beheerkader Algemene Zaken (...), p. 58.
Opgenomen in de registers van College/Raad.

6.17.4.15. Definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan

V

10 jaar

GM, III, p. 20.
Opgenomen in de registers van College/Raad.
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Eindbestemming
V = vernietigen B =
bewaren

Bewaartermijn

Opmerking(en)

6.17.4.16. Onteigeningsplan

B

permanent

GM, III, p. 20.

6.17.4.17. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering over het onteigeningsplan

B

permanent

GM, III, p. 20.

6.17.4.18. Akkoord van de Voogdij over de
aankoop van het goed

B

permanent

GM, III, p. 20.

6.17.4.19. Verantwoording van de aankoopprijs bij
de ontvanger

V

10 jaar

GM, III, p. 20.

6.17.4.20. Eigendomsakte van het goed

B

permanent

GM, III, p. 20.

6.17.4.21. Correspondentie

V

10 jaar.

6.17.4.22. Bewijs van registratie

B

permanent

GM, III, p. 20.

6.17.4.23. Geschillendossier tijdens een
onteigeningsprocedure

B

permanent

GM, III, p. 20.

Referentie Naam + Aanvullende identificatie

Beheerkader Preventie en Leefbaarheid (...), p. 31.

Inhoud: doorzending van het
onderzoeksdossier naar de expert,
doorzending van dossiers naar de Juridische
Dienst, naar de Voegdij, kennisgeving aan
het College van een verkoop door het
Comité, doorzending van het
onteigeningsplan aan BSE enz.

.

6.17.5.

Intern verstrekte adviezen

6.17.5.1. Memo's, nota's, adviezen verstrekt over
dossiers inzake vastgoedexpertise

V

gebruiksduur

Beheerkader Algemene Zaken (...), p. 35.
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