
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 25 JUNI 2019 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De 
Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, 
Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Jean-Pierre Vanaken, 
Kathleen Dox, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Patrick Molle, Olivier Coppens, raadsleden.

RETRIBUTIE VERVOER VAN FEESTMATERIALEN, ONTLENEN EN VERVOER 
WEGSIGNALISATIE, PLAATSEN PODIUM EN GEBRUIK AFVALCONTAINERS 
EN HERBRUIKBEKERS

De raad,

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet het reglement aanvraag occasionele activiteiten en ontlenen feestmateriaal; 

Overwegende dat het billijk is een vergoeding te vorderen voor de door de gemeente geleverde 
diensten;

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de heffing van retributies noodzakelijk 
maakt;

Gelet op het reglement erkenning, inspraak- en subsidiëringsmogelijkheden van Schotense vereniging, 
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 26 juni 2018;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 mei 2019;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:  met 29 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, 
Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, 
Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van 
Look, Niels Broeckx, Jean-Pierre Vanaken, Kathleen Dox, Erik Maes, Lieven De Smet stemmen ja.

Artikel 1

Met ingang vanaf heden en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
geheven op het vervoer van feestmaterialen, het ontlenen en het vervoer van wegsignalisatie, het 
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plaatsen van een podium en het gebruik van afvalcontainers en herbruikbekers tijdens occasionele 
activiteiten die georganiseerd worden op het grondgebied van de gemeente Schoten. 

Artikel 2

Het tarief voor het vervoer van feestmaterialen wordt bepaald op 100,00 euro per benodigde 
vrachtwagen. Het 'vervoer' omvat steeds het brengen en terughalen van deze materialen.

Artikel 3

Het tarief voor het ontlenen van de wegsignalisatie bedraagt 50,00 euro (forfaitair). Het tarief voor het 
vervoer van wegsignalisatie wordt bepaald op 100,00 euro per benodigde vrachtwagen. Het 'vervoer' 
omvat steeds het brengen en terughalen van deze materialen.

Artikel 4

Het tarief voor het laten plaatsen van het podium door de gemeentelijke diensten wordt als volgt 
bepaald: 2,00 euro per vierkante meter, waarbij een begonnen vierkante meter wordt aangerekend als 
een volle vierkante meter.

Artikel 5

Voor het inrichten van afvalarme evenementen kan gebruik gemaakt worden van gemeentelijke 
afvalcontainers. Het volgend tarief wordt aangerekend voor een container uitsluitend gevuld met 
restafval: 1,00 euro per 10 liter inhoud.

Een ter beschikking gestelde container die niet leeg wordt terugbezorgd, zal steeds als een volle 
container worden aangerekend.

Artikel 6

Voor het inrichten van afvalarme evenementen kan gebruik gemaakt worden van gemeentelijke 
herbruikbekers. Als de bekers niet proper en droog worden teruggebracht, wordt er een vaste kost van 
50,00 euro per 50 bekers gefactureerd. Voor elke beker die ontbreekt of onbruikbaar wordt 
terugbezorgd, zal er een kost van 2,50 euro per beker gefactureerd worden met een minimum van 
10,00 euro per uitlening.

Artikel 7

De tarieven uit art. 2 t.e.m. 6 zijn verschuldigd door de aanvrager van de occasionele activiteit.

Artikel 8

De hierna genoemde evenementen zijn vrijgesteld van de in art. 2 t.e.m. 6 bepaalde tarieven, omwille 
van hun internationale uitstraling en doordat ze mede georganiseerd worden door het 
gemeentebestuur: de wielerwedstrijd 'Scheldeprijs' en 'Hello!Schoten'.

Schotense scholen en erkende Schotense verenigingen, wijkcomités, buurtraden of meerdere bewoners 
(straatfeesten en -bijeenkomsten, rommelmarkten, …) worden vrijgesteld van de in art. 3 bepaalde 
tarieven.

Artikel 9

De aanvrager is verantwoordelijk voor het ontleende materieel, vanaf het ogenblik van de levering ter 
plaatse tot op het ogenblik van de afhaling bij de aanvrager.

Het is de ontlener niet toegelaten het materieel aan derden over te dragen, het roerend materieel 
onbeheerd achter te laten op de openbare weg of in niet afgesloten lokalen of plaatsen. De eenvoudige 
aanvaarding van het materieel zal als erkenning van deze verantwoordelijkheid worden beschouwd.

Voor de periode waarin de ontlener over het materieel beschikt, draagt hij ook de burgerlijke 
verantwoordelijkheid voor alle ongevallen of beschadigingen aan derden, veroorzaakt door of uit 
oorzaak van het ontleende materiaal.
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De ontlener dient bij de levering met zorg het materiaal na te kijken en zich te vergewissen van de 
juistheid van de hoeveelheden zoals deze op de leveringsbonnen voorkomen.

Artikel 10

In geval van diefstal of verlies van of schade aan de ontleende materialen, verbindt de ontlener zich 
ertoe om de richtwaarde van de te vervangen materialen te vergoeden aan het gemeentebestuur. Deze 
richtwaarde staat vermeld op www.schoten.be/locaties-materiaal.

Artikel 11

De vastgestelde tarieven worden ingevorderd als retributie. De betaling van de retributie dient te 
gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op het rekeningnummer van het 
gemeentebestuur.

Artikel 12

Art. 177 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 
vaardigen met het oog op de inning van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij 
betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen.

Artikel 13

Dit besluit zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 285 en verder van het Decreet 
Lokaal Bestuur. 

Artikel 14

De toezichthoudende overheid zal op de hoogte gebracht worden van de bekendmaking van het 
reglement overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


