Reglement

Ontlenen van signalisatiemateriaal
Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016

Artikel 1:
§1) Gedurende de periode van 01/01/2017 tot en met 31/12/2019 wordt een retributie
vastgesteld voor het gebruik en het ontlenen van signalisatiemateriaal door aannemers,
loonwerkers en bedrijven.
De vergoedingen per dag zijn voor:
a) een nadarelement
1,5 €
a) een verkeersbord
2,5 €
b) een knipperlicht
5€
c) een schraag
25 €
Elke begonnen dag wordt als een volledige dag aangerekend.
De normale vergoeding wordt als volgt toegepast:
eerste dag: de volledige vergoeding
vanaf de tweede dag is voor elke begonnen periode van zeven kalenderdagen bijkomend per dag
een vergoeding verschuldigd gelijk aan 50 % van de dagvergoeding.
§2) Het transport van het signalisatiemateriaal voor aannemers, loonwerkers en bedrijven
gebeurt enkel door de dienst infrastructuur.
Hiervoor wordt forfaitair een vergoeding aangerekend van 124,- €.
De vergoedingen, zoals bepaald in dit artikel, dienen te worden betaald aan de
gemeenteontvanger na facturatie.
Artikel 2:
§1) – Het gebruik van signalisatiemateriaal door particulieren is kosteloos.
De uitleenperiode wordt in dit geval beperkt tot maximum 2 werkdagen en er mag in de periode
van 2 maanden vóór de aanvang geen signalisatiemateriaal door de aanvrager ontleend zijn.
Bij het niet naleven van de hierboven vermelde voorwaarden wordt een vergoeding aangerekend
overeenkomstig artikel 1.
In geval het transport van het signalisatiemateriaal door de dienst infrastructuur moet gebeuren,
wordt forfaitair een vergoeding aangerekend van 124 €.
§2) – Het gebruik en transport van signalisatiemateriaal is ook kosteloos voor gemeentediensten,
voor door het gemeentebestuur erkende verenigingen en adviesraden, voor aangrenzende of
verbroederingsgemeenten of voor activiteiten die Maldegem tot voordeel strekken en die door
het College van Burgemeester en Schepenen als zodanig werden erkend.
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Artikel 3:
De tarieven vermeld hierboven worden geïndexeerd als volgt :
De basistarieven zijn verbonden aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2014 (=
aanvangsindex)
en worden jaarlijks op 1 januari door het college van burgemeester en schepenen aangepast aan
het gezondheidsindexcijfer van oktober ervoor (= nieuwe index), volgens volgende formule :
basisbedrag x nieuwe index = nieuw bedrag
aanvangsindex
Het nieuw bedrag (bekomen na indexatie) wordt afgerond als volgt :
Van 0 tot 0,99 euro : op dichtste veelvoud van 5 cent
Van 1 tot 19,99 euro : op dichtste veelvoud van 50 cent
Vanaf 20 euro : op dichtste veelvoud van één euro
Artikel 4:
Eventuele bezwaren die steunen op de toepassing van dit reglement moeten, bij aangetekend
schrijven, worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, uiterlijk drie dagen
nadat het betwiste feit zich heeft voorgedaan. Over in dit reglement niet voorziene gevallen
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen beslist.
Artikel 5:
Wanneer een aanmaning vereist is, wordt vanaf de tweede aanmaning een administratieve kost
aangerekend van 5,00 euro voor een niet-aangetekende zending en 12,50 euro voor een
aangetekende zending. Bij toepassing van een dwangbevel wordt er 20,00 euro aangerekend. Bij
betaling zullen eerst de aangerekende kosten (aangetekende zendingen en administratiekosten)
aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande niet-fiscale ontvangsten (in hoofdsom). De
invordering van deze retributie zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de
burgerlijke rechtsvordering geschieden of overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet
door middel van een dwangbevel.
Artikel 6:
Het retributiereglement van 25 juni 2015 betreffende het gebruik en het uitlenen van
signalisatiemateriaal wordt vanaf 1 januari 2017 opgeheven.
Artikel 7:
Een afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid overgemaakt worden.
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