
Gemeente Schoten 

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN 

VAN DE GEMEENTERAAD 

VAN 23 OKTOBER 2014 IN OPENBARE VERGADERING 

 

 

RETRIBUTIE OP HET VERVOER VAN FEESTMATERIALEN, ONTLENEN EN 

VERVOER VAN WEGSIGNALISATIE, PLAATSEN PODIUM EN GEBRUIK 

AFVALCONTAINERS 
 

De Raad, 

Besluit:  

 

Artikel 1 

Met ingang van heden en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie 

geheven op het vervoer van feestmaterialen, het ontlenen en het vervoer van wegsignalisatie, het 

plaatsen van een podium en het gebruik van afvalcontainers 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. De volgende tarieven worden aangerekend: 

- voor een container gevuld met uitsluitend GFT+-afval: 0,60 euro per 10 liter inhoud 

- voor een container gevuld met uitsluitend 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 

De tarieven uit art. 2 t.e.m. 5 zijn verschuldigd door de aanvrager van de occasionele activiteit. 

Artikel 7 

De hierna genoemde evenementen zijn vrijgesteld van de in art. 2 t.e.m. 5 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 

Schotense verenigingen worden vrijgesteld van de in art. 3 bepaalde tarieven. 



Artikel 8 

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 waarover 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. 

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 9 

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 het aanvraagformulier feestmaterialen. 

Artikel 10 

De vastgestelde tarieven worden ingevorderd als retributie. De betaling van de retributie dient te 

gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op rekeningnummer van het gemeentebestuur. 

Artikel 11 

Art. 94 van het Gemeentedecreet 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 12 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet.  

Artikel 13 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden 

aan de provinciegouverneur. 


