
Artikel 19bis.2.
De retributie is verschuldigd door de rechtmatige eigenaar of houder van het dier, 
ongeacht of deze het dier terugeist of niet. 

Artikel 19bis.3. 
De retributie bedraagt 30 euro per interventie. Voor interventies tijdens het weekend, op 
feestdagen en tussen 19 uur en 8 uur bedraagt de retributie 40 euro per interventie.  

Hoofdstuk 19ter. 8 Retributie voor gebruik fietskluis 

Artikel 19ter.1. 
Er wordt een retributie ingevoerd op het gebruik van een door de gemeente aangeboden 
fietskluis voor de beschikbare plaatsen. Er wordt toegang genomen tot de fietskluis via 
een toegangsbadge (eenmalige vergoeding van 5 euro per toegangsbadge). 

Artikel 19ter.2. 
§1. De retributie is verschuldigd door de aanvrager en bedraagt 6 euro per maand. 
§2. De betaling van de retributie gebeurt op jaarbasis en voorafgaandelijk. Bij de start 
van de dienstverlening wordt de eerste retributie pro rata berekend in functie van het 
nog aantal resterende maanden van het lopende jaar, waarbij elke begonnen maand 
volledig wordt aangerekend. De eerste retributie dient betaald te worden voor ontvangst 
van de toegangsbadge.  
§3. De betaalde retributie is niet terugvorderbaar. 
§4. Indien er stalplaatsen beschikbaar zijn, is een kortere gebruikstermijn mogelijk a rato 
van de in §1. bedoelde retributie voor de afgesproken gebruikstermijn, waarbij elke 
begonnen maand volledig wordt aangerekend. Ook deze retributie wordt voorafgaandelijk 
aangerekend. 

Artikel 19ter.3. 
De gemeente kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade aan 
of diefstal van de fiets naar aanleiding van of ten gevolge het gebruik van de fietskluis. 

Hoofdstuk 20. Algemene bepalingen 

Artikel 20.1. 
Behoudens andersluidende specifieke bepaling, worden de retributies, vermeld in dit 
reglement, ingevorderd door middel van een factuur. Deze factuur dient te worden 
betaald hetzij door overschrijving op de vermelde bankrekening van het 
gemeentebestuur, hetzij door storting in contanten in de gemeentekas. Met storting in 
contanten wordt gelijkgesteld de betaling via elektronische weg, zoals bancontact of 
gelijkaardige mogelijkheden. 
De betaling dient te gebeuren binnen de periode zoals vermeld in dit reglement of zoals 
vermeld op de factuur. 
Bij gebreke aan enige specifieke vermelding inzake de betalingstermijn, dient de 
retributie onmiddellijk te worden betaald. 
Bij gebrek aan minnelijke betaling wordt de retributie burgerrechtelijk, hetzij door middel 
van een dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het decreet lokaal bestuur, ingevorderd. 

Artikel 20.2. 9 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om tarieven voor 
onderstaande prestaties van de gemeentelijke diensten vast te stellen, dit zowel naar 

 
8 Dit hoofdstuk werd toegevoegd door de gemeenteraadsbeslissing van 11 december 2020 en treedt in werking 
op 1 januari 2021. 
9 Dit artikel werd gewijzigd door de gemeenteraadsbeslissing van 11 december 2020 en treedt in werking op  
1 januari 2021. 


