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GEMEENTERAAD 17 DECEMBER 2013 

 

Retributiereglement 

aanplakken van affiches door de stadsdiensten 

 
 

Context 

De gemeenteraad stemde op 2/10/2007 een retributiereglement voor het aanplakken van affiches 

voor een periode die eindigt op 31/12/2013. Als het stadsbestuur het plakbeleid wil behouden en het 

plakreglement, moet het bijhorende retributiereglement opnieuw gestemd worden. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4/11/2013 het voorstel reglement retributie 

aanplakken van affiches door de stadsdiensten principieel goed. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.  

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

 

Argumentatie 

Het aanplakken gebeurt door de stadsdiensten op, door het college van burgemeester en schepenen 

aangeduide aanplakzuilen, ten laste van verenigingen en organisatoren voor het aankondigen van 

hun activiteit. De uitvoering hiervan bezorgt de stad een financiële kost. Door de financiële toestand 

van de stad is het noodzakelijk deze kosten te verhalen op de aanvrager. 

 

BESLUIT 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie op het aanplakken van 

affiches door de stadsdiensten. Het aanplakken gebeurt op, door het college van burgemeester en 

schepenen aangeduide aanplakzuilen, ten laste van verenigingen en organisatoren voor het 

aankondigen van hun activiteit. 

 

2. Gebruiker 

 

De retributie is verschuldigd door de verantwoordelijke of de organisator van de activiteit, zoals deze 

vermeld moet zijn op de affiche. 

 

3. Grondslag en tarief 

 

De retributie bedraagt 1,20 euro per begonnen A1-ruimte, ongeacht het aantal palen dat door 

diegene die de aanvraag tot aanplakking doet, benut worden, met een maximum van 14,40 euro per 

aanvraag. 

 

 

4. Verminderingen 

 

Voor dit reglement zijn er geen verminderingen van toepassing. 
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5. Betaling 

 

De betaling is verschuldigd op het moment van de aanvraag. Bij niet minnelijke betaling voorziet het 

gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het 

stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.  

 

6. Procedure 

 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 


