
ADDENDUM AAN DE OBSERVATIESTAGE OVEREENKOMST TUSSEN DE GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL FISCALITEIT EN DE STAD BRUSSEL EN MENEER DELVAUX FRANCOIS 

Met het oog op de samenwerking tussen de Stad Brussel en Brussel Fiscaliteit om de kwaliteit van de gegevens 
die worden gebruikt bij het beheer van de onroerende voorheffing te verbeteren, heeft de Stad Brussel met 
Brussel Fiscaliteit een protocol afgesloten waardoor personeelsleden van de Stad Brussel gratis ter beschikking 
van Brussel Fiscaliteit kunnen worden gesteld. 

Dit Protocol maakte het voorwerp uit van een addendum van 25/05/2022 

De initiële terbeschikkingstelling was voorzien tussen 08/03/2021 en 08/09/2021, ten belope van 2 dagen per 
week. 

Overeenkomstig artikel 4 van de observatiestage overeenkomst wijzigt het volgende addendum de periode van 
terbeschikkingstelling van de betrokken agent. 

Artikel 1   Dit addendum aan de  observatiestage overeenkomst wordt gesloten tussen: 
 

1. De Stad Brussel 
KBO-nr.: 0207.373.429 
Stadhuis, Grote Markt 1, 1000 Brussel  
vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, 
namens wie handelen ... en de heer Luc Symoens, gemeentesecretaris, en dit 
in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van ... dat geen voorwerp 
uitmaakte van een toezichtmaatregel 
 
hierna genoemd "de aanvrager" 

 
En 
 

2. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit 
KBO-nr.: 0316.381.039 (vestigingseenheid nr. 2.265.464.791) 
Sint Lazarusplein 2, 1210 Sint-Joost-ten-Node 
vertegenwoordigd door de heer Dirk De Smedt, directeur-generaal 

 
hierna genoemd "de organisator van de observatiestage" 

 
En 

 
3. De heer/Mevrouw ……Delvaux François…………………………. 

Adres …………………………………………………… 
 
hierna genoemd "de stagiair". 

 
Artikel 2 De periode van terbeschikkingstelling bedoeld in artikel 4 van de  observatiestage 

overeenkomst wordt verlengd tot en met 31/12/2024. 
 
Deze periode is verlengbaar overeenkomstig het addendum van het Protocol van 
15/03/2021, gesloten op 15/03/2021 
 

Artikel 3 De overige bepalingen van de observatiestage overeenkomst blijven ongewijzigd. 



Dit addendum werd opgesteld te Brussel, op ..........25/05/2022................. in ....2..... exemplaren, waarvan één voor 
elke partij. 

Elke partij bevestigt de ontvangst van het eigen exemplaar. 

De stagiair 

 

De organisator van de 
observatiestage 

De aanvrager 

 

 

 


