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TITEL
Agendapunt : Vaststellen retributie op afgesloten overdekte fietsenstalling
 
Motivering

Voorgeschiedenis
● Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de 

bevoegdheden van de gemeenteraad
● Meerjarenplan BBC 2025F3-4: Voorzien van fietsstallingen

             Daarnaast worden op diverse locaties overdekte fietsenstallingen 
voorzien
             waar men de fiets veilig kan achterlaten. Hiervoor wordt vanaf 2021 
jaarlijks
             15.000 euro voorzien.

● besluit college van 05/01/2022 over de aanschaf 4 fietsenstallingen
● besluit college 07/06/2021 over de gesloten fietsenstallingen

Feiten en context
Het gemeentebestuur stelt, ter bevordering van het fietsgebruik en in het 
kader
van de fietsdiefstalpreventie,  fietsenstallingen ter beschikking aan haar 
inwoners. Zo
kunnen zij hun fietsen veilig en overdekt stallen. Het in huis stallen van een of
meerdere fietsen, is immers niet altijd voor de hand liggend.

Juridische grond
● De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van

       discriminatie;
● Wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten 

particuliere
       eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering
       van vonnissen tot uitzetting” en meer in het bijzonder de "Wet van 08 mei 
2013
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       tot wijziging van artikel 2 van de wet van 30 december 1975 betreffende 
de
       goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de 
openbare
       weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, wat de bewaring 
van
       fietsen betreft”;

● het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering 
en de

       geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 
● het artikel 40, 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
● de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de

       gemeentefiscaliteit

Advies
Er is geen advies nodig.

Argumentatie
De fietsenstalling moet in de eerste plaats de buurt bedienen. Het is belangrijk 
dat de fiets niet te ver van huis staat als we willen dat die vaak gebruikt wordt.
Er worden 5 overdekte fietsenstallingen gepland in Hemiksem. De tarieven 
houden rekening met gangbare tarieven bij vergelijkbare projecten in andere 
gemeenten, de draagkracht van de gezinnen bij meerdere fietsen. Daar dit 
project het fietsgebruik moet stimuleren werden de prijzen bewust laag 
gehouden.

Financiële gevolgen huidige beslissing
Financiële gevolgen bedragen 15.000 EUR aan jaarlijks investeringskost tot en 
met 2025, in totaliteit 75.000 euro.
Dit bedrag werd voorzien in het budget op actie 2025F3-4, op heden is hiervan 
nog 14.465,01 EUR beschikbaar.
Op basis van deze beslissing werd reeds een bestelaanvraag ingezet.

De inkomsten worden voorzien in actie 2025F3-3, AR 70500014. In deze 
stallingen kunnen maximaal 5 fietsen gestockeerd worden. De opbrengst per 
stalling bedraagt jaarlijks maximaal 210 euro.

Visum
Voor het engagement van deze beslissing is wel visum van de financieel 
directeur vereist in de toekomst. Dit werd tot op heden nog niet aangevraagd, 
maar zal bij de uitbreiding van de opdracht worden aangevraagd.

Besluit
12 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit 
soc beweging), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), 
Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Kurt 
Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Jill Van 
Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Kris 
Verbeeck (CD&V-groen) en Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging)
6 stemmen tegen: Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Helke Verdick (N-VA), Rita 
Goossens (N-VA), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA) en 
Thierry Moeskops (N-VA)
3 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Cliff Mostien (Hemiksem 
Vooruit) en Greet Jacops (OPEN VLD)

De gemeenteraad beslist voor een periode die aanvangt op 01.05.2022 en 
eindigt op 31.12.2025 een retributie vast te stellen op afgesloten overdekte 
fietsenstallingen.



Administratief centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 HEMIKSEM
Tel. (03)288 26 20
Fax (03)288 26 00

BE15 0910 0008 7430

Artikel 1 - Retributieschuldige
§1 De aanvrager dient meerderjarig en gedomicilieerd in Hemiksem te zijn en 
voor het eerste gebruik een jaarlijkse retributie (gebruik van sleutel(s) en een 
waarborg te betalen.

§2 De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de stelplaats.  

Artikel 2 - Tarieven
§1 De retributie voor het gebruik van de  fietsenstalling is te betalen per 
kalenderjaar en bedraagt 42 euro. 

§2 De houders van een geldige Opstap-pas komen in aanmerking voor een 
verminderd tarief.

§3 De retributie voor het gebruik van de sleutel bedraagt éénmalig bij de 
aanvraag 20 euro. Hierop is geen verminderd tarief van toepassing.

§4 Bij verlies van sleutel  zal een retributie van 150 euro worden aangerekend 
voor het vernieuwen van het slot en het maken van nieuwe sleutels voor alle 
gebruikers van deze fietsenstalling.

§5 Bij een nieuwe aanvraag is de retributie pro rata de resterende maanden 
van het jaar verschuldigd.

§6 Bij het vroegtijdig stopzetten van het jaarcontract, zal geen terugbetaling 
voorzien worden.

§7 Per stelplaats is een waarborg verschuldigd van 50 euro.

Indexatie vanaf 01/01/2023
De bedragen van de retributie worden jaarlijks geïndexeerd vanaf 01/01/2023, 
hiervoor zal als basis gebruik gemaakt worden van de consumptieprijs index 
november 2019 (basis 2013)
De indexatie gebeurt als volgt:
tarief: 42 euro x (consumptieprijs index november 
aanslagjaar1/consumptieprijs index november 2019)

sleutel : 20 euro x (consumptieprijs index november 
aanslagjaar1/consumptieprijs index november 2019)

Elke index aanpassing zal ertoe leiden dat het verschuldigde bedrag steeds 
afgerond wordt naar de dichtstbijzijnde 0,05 euro

Artikel 3 - inning
De retributie moet betaald via overschrijving. Sleutel wordt overhandigd na 
betaling.

Artikel 4 - bezwaar
De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het 
college van burgemeester en schepenen.
Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
•het bezwaar wordt ingediend door de retributieschuldige of zijn 
vertegenwoordiger
•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 
belastingen@hemiksem.be

Artikel 5 -Toezicht houdende overheid



Administratief centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 HEMIKSEM
Tel. (03)288 26 20
Fax (03)288 26 00

BE15 0910 0008 7430

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.

Namens de gemeenteraad

(get.) Kirsten Van Meirvenne
algemeen directeur

(get.) Rodney Talboom
voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Kirsten Van Meirvenne Luc Bouckaert

algemeen directeur burgemeester
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