
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 

HERVASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT OP PRESTATIES VAN DE TECHNISCHE DIENST OP 
VERZOEK VAN EN AAN DERDEN - PERIODE 2014-2019. 

Art.1:  Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd, verschuldigd door de aanvragers voor de 

reservering van parkeerplaatsen op de openbare weg, voor een periode beginnend op 01.01.2014 en 
eindigend op 31.12.2019. 

Art.2:  De retributie wordt bepaald op (cumulatief) 
1) 50 euro voor het vervoer, de plaatsing en het verwijderen op de gevraagde plaatsen van het 

nodige signalisatiemateriaal 
2) 10 euro per geplaatste plaat en per onverdeelde schijf van 24 uur. 
 
Het aantal platen wordt bepaald volgens de door de verkeerswetgeving en politiereglementen vereiste 
hoeveelheden op basis van de aangevraagde te reserveren parkeerplaatsen. 

 
Art.3:  De retributie moet contant betaald worden bij de aanvraag. 

Art. 4:  Invorderingsprocedure en kosten: 
§ 1 De schuldvorderingen zijn te betalen op dertig kalenderdagen volgend op de verzending ervan. 
 
§ 2 Maningen zijn te voldoen op zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan. 
 
§ 3 De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet akkoord gaat met de 
toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de 
datum van verzending van de schuldvordering, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde 
schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en 
schepenen, dat erover beslist rekening houdend met dit reglement. 
Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, geen beroep instelt bij het 
schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van 
artikel 94 tweede lid van het gemeentedecreet.  
 
§ 4  Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig art.5§1, worden volgende kosten 
aangerekend voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen die ten laste van de 
schuldenaar van de retributie vallen. De kosten worden als volgt vastgesteld: 

verzending van een niet aangetekende aanmaning  geen kosten 

Verzending van een aangetekende aanmaning 6,00 EUR 

Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het 
Gemeentedecreet opgemaakt door de gemeenteontvanger. Het dossier wordt overgemaakt aan een 
gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig 
gerechtelijk verder.  
De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering worden berekend 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten 
verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen  
Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar van de 
retributie. 


