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Zitting van 19.09.16
#Onderwerp : Algemene Zaken – Retributiereglement betreffende de technische prestaties van het
gemeente personeel – Wijzigingen#
Openbare zitting

Algemene Zaken
De gemeenteraad,
herzien zijn beraadslaging van 20 januari 2014 houdende retributiereglement betreffende de technische
prestaties van het gemeentepersoneel;
overwegende dat de technische diensten die door het gemeentepersoneel worden verleend op uitdrukkelijk
verzoek van particulieren, private of openbare instellingen kosten met zich meebrengen voor de gemeente en
dat het rechtvaardig is de kosten van die diensten ten laste van de begunstigden te leggen;
overwegende dat de nieuwe procedures op het vlak van coördinatie van de bouwplaatsen (ingeven via de
webinterface OSIRIS) opdringen dat de gemeentelijke procedures herbekeken en vereenvoudigd worden;
gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
gelet op het artikel 252 van de nieuwe gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht aan de gemeenten
wordt opgelegd;
gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT
Artikel 1:
De technische diensten die door het gemeentepersoneel worden verleend op uitdrukkelijk verzoek van
particulieren, private of openbare instellingen naar aanleiding van reservaties van plaatsen die dienst moeten
doen als parking op de openbare weg geven aanleiding tot de betaling van de volgende retributies aan de
gemeente:
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•

voor het laden, het vervoer en de plaatsing op de aangevraagde plaatsen van het voorgeschreven
signalisatiemateriaal: € 40,00;

• voor het wegnemen, het vervoer en het afladen van het materiaal na gebruik ter plaatse: € 40,00;
• vanaf het derde signalisatiebord of ander teken dat op de vereiste plaatsen werd aangebracht, per
bord: € 10,00;

•

wanneer het materiaal langer dan 1 dag gebruikt wordt: € 10,00 per bord en per bijkomende
kalenderdag;

• wanneer het materiaal dat vanaf het begin van de bouwplaats voorzien werd langer dan drie maanden
gebruikt wordt, worden de borden vervangen door vaste borden: het bedrag van de retributie wordt
dan vastgelegd op € 5,00 per bord en per kalenderdag. De reservatie is beperkt tot weekdagen en de
betaling van de retributie is niet verschuldigd voor weekends en feestdagen, het bouwverlof
(juli/augustus) en het eindejaarsverlof;

•

in geval van verhuis op dezelfde dag binnen de gemeente, is de retributie slechts een keer
verschuldigd.
Voor de reservatie van parkeerplaatsen voor autocars voor een duur van meer dan één week bedraagt de
retributie € 2,70 per dag en per lopende meter van reservatie.
De gemeente kan niet verantwoordelijk gehouden worden ingeval de borden verplaatst worden door derden.
Het gemeentepersoneel zal met vetkrijt of een andere markeerder die bepaald wordt door het bestuur op de
grond de plaats aanduiden waar de borden geplaatst werden. De aanvrager is belast met de regelmatige
controle van de plaats van de borden en wordt daarvan bij zijn aanvraag op de hoogte gebracht.
De aanvrager moet de situatie dus regelmatig controleren en zijn aanvraag aanpassen indien andere borden
op dezelfde plaats staan, ook voor andere data. In dat geval moet hij de gemeentediensten hiervan
onmiddellijk op de hoogte brengen. Die zullen de situatie dan aanpassen.
De standaardlengte van de reservatie bedraagt maximaal 25 meter voor de eerste twee borden, plus 25
meter per bijkomend herinneringsbord. In functie van de inrichting van de plaats of van de aanwezigheid van
andere parkeerreservaties zullen de gemeentediensten de plaatsing van de borden echter aanpassen of die
lengte verkleinen zonder dat die aanpassing recht geeft op een vermindering van de retributie.
De betaling van de retributie houdt geen onherroepelijk concessierecht of erfdienstbaarheid op de openbare
weg in, maar vrijwaart daarentegen de mogelijkheid voor de gemeentelijke overheid om het toegestane
gebruik op elk moment te schrappen of te verminderen. In dat geval wordt het bedrag van de retributie
herzien naar rato van de reservatie die werkelijk toegestaan werd.
Artikel 2:
De plaatsing van containers of liften in een parkeerzone is enkel toegelaten voor zover die zone aangeduid is
met parkeerverbodsborden die geplaatst werden in uitvoering van het onderhavig reglement.
In geval van plaatsing van containers of liften breder dan 2 meter, in een parkeerzone, dient de aanvrager een
geschikte signalisatie te plaatsen voor de omleiding van het verkeer en een doorgang van minimaal 3 meter
vrij te laten in geval van een eenrichtingsstraat en 5 meter in geval van een tweerichtingsstraat. Bij gebrek
hieraan kan het bestuur hem er van ambtswege, en op zijn kosten, toe verplichten parkeerverbodsborden te
plaatsen langs de andere kant van de straat over een gelijke lengte plus 10 meter langs beide zijden.
De aanvrager dient ook het algemeen politiereglement na te leven, in het bijzonder de verplichting om een
vrije en veilige doorgang van 1,50 meter vrij te laten op het voetpad.
Er kan geen parkeerverbod geplaatst of behouden worden in geval van een bouwplaats die onderworpen is
aan de toelatingsprocedures via de webinterface Osiris zonder dat de voorziene toelating uitgereikt werd.
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Artikel 3 :
Het parkeerverbod ingesteld op uitdrukkelijk verzoek van particulieren, private of openbare instellingen om
een leveringszone te plaatsen of een berijdbare inrit of brandweertoegang te beschermen geeft aanleiding tot
de betaling van een retributie van € 25,00 per jaar en per lopende meter parkeerverbod.
Dat parkeerverbod wordt gematerialiseerd door middel van doorlopende gele lijnen of
parkeerverbodsborden.
Het tarief is van toepassing op een parkeerverbod dat beperkt is in de tijd en er wordt geen korting
toegekend, ongeacht de datum van inwerkingtreding of schrapping van het verbod.
De retributie is verschuldigd voor het volledige jaar zolang de betrokkene niet per aangetekend schrijven
gevraagd heeft om de signalisatie weg te nemen. Ze is dus ook verschuldigd als de aanvrager verhuist
zonder expliciet te vragen de signalisatie weg te nemen of zonder de gegevens van de nieuwe begunstigde
te bezorgen aan het gemeentebestuur. Die nieuwe begunstigde moet de aanvraagbrief dan
medeondertekenen. De parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap geven geen
aanleiding tot de betaling van de retributie.
De retributie van € 25,00 per jaar, per lopende meter parkeerverbod wordt het eerste jaar verdubbeld
waneer dit verbod een tweede permanente signalisatie vereist ten gevolge van het niet betalen van de
retributie voor het eerste verbod door dezelfde aanvrager.
Wanneer de aanvrager de mogelijkheid wil behouden om te parkeren voor zijn berijdbare inrit, dan kan hij een
gele doorlopende lijn aanvragen. Die gele lijn houdt geen parkeerverbod in en wordt links en rechts van die
inrit geschilderd. De retributie blijft in dat geval van toepassing.
Artikel 4:
De retributie is verschuldigd door de persoon of de private of openbare instelling die van de getarifeerde
dienst gebruik maakt.
De retributie is niet verschuldigd in geval van bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreidingen van
gebouwen of delen van gebouwen
1. die deel uitmaken van het openbaar domein van de staat, de gewesten, de gemeenschappen, de
provincies, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de ondergeschikte
besturen, met inbegrip van schoolgebouwen die deel uitmaken van het vrij gesubsidieerd onderwijs;
2. onder bescherming van de "Huisvestingsmaatschappij van het Brussels Gewest" voor zover dit
binnen de perken valt van de statuten van deze maatschappij.
Artikel 5:
De handelaarverenigingen erkend door de Raadgevende Commissie van Middenstand en de
wijkverenigingen zullen voor één activiteit naar keuze per jaar vrijgesteld worden van de betaling van de
retributie.
Artikel 6:
Onderhavig reglement herroept het belastingreglement van 24 .11.2014 betreffende het plaatsen op de
openbare weg van containers en in geval van dakwerken, van liften;
Artikel 7:
De retributies worden betaald aan de gemeenteontvanger of aan zijn afgevaardigde. De consignatie kan
voorafgaandelijk als waarborg geëist worden voor de gevraagde dienst.
Artikel 8:
Bij gebrek aan minnelijke schikking zal de invordering geschieden volgens de burgerlijke rechtspleging.
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Artikel 9:
Onderhavig retributiereglement zal worden toegepast voor een termijn vervallend op 31 december 2018.
Aldus beslist in openbare zitting van de gemeenteraad te Etterbeek op 19/09/2016.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De wnd. gemeentesecretaris,
Annick Petit

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 21 september 2016
De wnd. gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Annick Petit

Vincent De Wolf
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