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Titel 
Agendapunt:  Retributie op het plaatsen van verkeersborden om parkeerplaatsen 

voor te behouden: 2020 - 2025 

  

Toelichting 
 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 
periode. De retributie op het plaatsen van verkeersborden wordt verlengd in de 
komende legislatuur. 
 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

gemeenteraadsbeslissing 20 december 2016  
 
Feiten en context 

niet van toepassing 
 
Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 
• artikel 173 van de Grondwet 
• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 
41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  
 
Advies 

Om de hinder tijdens de inname van het openbaar domein zo beperkt mogelijk te 
houden, is het aangewezen om hier een kostprijs voor aan te rekenen. 
 

Argumentatie 

De financiële toestand van de gemeente vraagt dat er een retributie op het gebruik 
van parkeerborden om parkeerplaatsen voor te behouden, wordt geheven.  

 
Financiële gevolgen 
Financiële gevolgen voorzien  2025B2-4 
 

Besluit 
 
Artikel 1 

Er wordt met ingang van 01.01.2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 
2025 een retributie geheven op het plaatsen van verkeersborden om 
parkeerplaatsen voor te behouden bij verhuizingen, begrafenissen, huwelijken, het 
plaatsen van containers en dergelijke. 
 
Artikel 2 

De retributie wordt vastgesteld op 40 euro per twee verkeersborden.  
 
Artikel 3 



Bij het plaatsen van de verkeersborden door de gemeentelijke diensten, zal een foto 
ter bevestiging worden genomen, waaruit ook de toestand van de uitgeleende 
verkeersborden zal blijken. Indien bij het ophalen schade wordt vastgesteld aan de 

borden, zal deze verhaald worden op de aanvrager. 
 
Wanneer de verkeersborden zijn aangevraagd voor opeenvolgende perioden van 
herstellingswerken, die weersgevoelig zijn, zullen de gemeentelijke diensten de 
borden aanpassen, zodat de vermelde data voor de inname steeds actueel blijft. De 
retributie blijft slechts één keer verschuldigd per aanvraag. 

 
Artikel 4 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager of de begunstigde van de plaatsing 
van de verkeersborden. 
 
Artikel 5 

De betaling van retributie dient te gebeuren bij de aanvraag tot het plaatsen van de 
verkeersborden. 
 
Artikel 6 

Zijn vrijgesteld van deze retributie voor de plaatsing van verkeersborden maar dienen 
wel de waarborg te betalen: 

•8Organisaties met toeristische, filantropische, religieuze, wetenschappelijke, 
artistieke, 
pedagogische of sociale doeleinden, voor zover de activiteiten gericht zijn op de 
verwezenlijking van hun maatschappelijk doel; 
•8Jeugdverenigingen of instanties die zich uitsluitend met jeugdwerking 
bezighouden; 

•8Onderwijsinstellingen voor zover de manifestatie louter gericht is op de 
schoolactiviteiten; 
•8Handelsverenigingen ter gelegenheid van braderijen en eindejaarsfeesten; 
•8Feest-, rommel-, sjacher-, antiekmarkten en dergelijke ter gelegenheid van deze 
markten. 

 
Artikel 7 

De retributieschuldige kan bezwaar indienen voor het verstrijken van de betaaltermijn 
tegen deze retributie bij het college van burgemeester en schepenen.  
 
Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger 
•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 
belastingen@hemiksem.be 
 
Artikel 8 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017. 
 
 

Opmerkingen algemeen directeur 
 

 


