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RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE UITLENING GEMEENTELIJK MATERIEEL 

AAN VERENIGINGEN 

  
De raad, 
 

Overwegend dat het noodzakelijk is aanpassingen aan te brengen aan het 
retributiereglement inzake uitlening gemeentelijk materieel aan 
verenigingen; 

 
Overwegende dat wordt voorgesteld de prijzen aan te passen met 5 %; 

 
Overwegende dat wordt voorgesteld de waarborg te verhogen; 

 
Overwegende dat het huidige retributiereglement gestemd door de 

gemeenteraad op 17 december 2013 hierdoor vervalt op 1 januari 2020; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering 

en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur;  

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 

BESLUIT  MET 29 STEMMEN VOOR EN 5 TEGEN : 
  

ART. 1 - Vanaf 1 januari 2020 wordt door het gemeentebestuur van Beveren 
voor de organisatie van activiteiten materieel ter beschikking gesteld volgens 

de voorwaarden van het gebruiksreglement en dit retributiereglement. Dit 
retributie- en gebruiksreglement geldt voor aanvragen die worden verwerkt 
vanaf 1 januari 2020. 

  
De bijlage aan dit reglement  bevat een opsomming van dit materieel met 
vermelding van de bijhorende huur- en waarborgbedragen. 

 

ART. 2 - Indien het gemeentebestuur het toegekend materieel levert en terug 



ophaalt, wordt een waarborg en huurgeld gevraagd. Indien de aanvrager het 
toegekend materieel zelf afhaalt en terugbrengt, wordt voor bepaald 

materieel enkel een waarborg gevraagd.  
 

ART. 3 - Voor het ontlenen van feest- en/of sportmaterieel bedraagt de 
waarborg 150 EUR. Voor het ontlenen van enkel volksspelen of enkel 

verkeersborden bedraagt de waarborg 30 EUR. 
 
ART. 4  - Vrijstelling: 
4.1. Zijn vrijgesteld van het betalen van huur- en waarborgbedragen: 

 a. Instanties en personen die in opdracht van het gemeentebestuur 

activiteiten organiseren. 
 b. De gemeentelijke VZW Sportcentra, VZW Culturele Centra, en VZW 
Jeugdcentra; 
      de erkende gemeentelijke adviesraden; 

      de Kerkfabrieken; 
      allen voor zover het hun eigen organisaties betreft. 

 c. Verenigingen voor de organisatie van een eerbetuiging aan oud-
strijders 

d. Enkel voor dranghekken: de levering van dranghekken voor 
goedgekeurde opdrachten via politie (= wielerwedstrijden) en de 

gemeentelijke organisaties. 
 

4.2. Zijn vrijgesteld van het betalen van huurbedragen: 

 Privé-personen voor het ontlenen van maximum twee vlaggenmasten 

en vlaggen voor de organisatie van een gouden, diamanten, briljanten of 
platina huwelijksjubileum. 

         

ART. 5 - Het huurgeld en/of de waarborg dienen ten laatste 14 dagen voor de 

gevraagde leveringstermijn betaald te worden op de wijze die zal worden 

voorgesteld. Indien het huurgeld en/of de waarborg niet tijdig werden 

betaald, worden de materialen niet ter beschikking besteld.  
  

ART. 6 - Standpijp waterleiding 
Voor het verbruik wordt het geldende tarief in de distributiesector gevraagd. 
Deze verbruikskosten worden afgetrokken van de waarborg.  
 

ART. 7 - Per dag dat het materieel door toedoen van de ontlener niet 
ophaalbaar wordt aangeboden aan het gemeentepersoneel of te laat wordt 
terugbezorgd in het gemeentelijk magazijn, wordt per laattijdige dag een 
vergoeding aangerekend die gelijk is aan de huurprijs van dit materieel, dit 
met een minimum bedrag van 30 euro/dag.   

 

ART. 8 - De aanvrager verbindt zich ertoe alle kosten van reparatie of 

vervanging ten gevolge van beschadiging, verlies of diefstal van dit materieel, 
en ook eventuele andere kosten te vergoeden. 

 

ART. 9 - De waarborg wordt na aftrek van eventuele herstellings-, 
vervangkosten of boetes teruggestort op het rekeningnummer van de 

aanvrager binnen de maand na de datum van de activiteit. Dit 
rekeningnummer dient de aanvrager steeds te vermelden op het 

aanvraagformulier tot ontlening van materieel. 
 
ART. 10 - Indien de waarborg niet volstaat om de herstellingskosten, de 
vervangkosten of de boetes te dekken dan zal het tekort gefactureerd worden 



aan de aanvrager. Niet betaalde facturen worden ingevorderd 
overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging.  

 
ART. 11 - Alle betwistingen in verband met de toepassing van dit reglement 

worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen; binnen 
de maand zullen de nodige beslissingen getroffen worden. 

 
ART. 12 - Het retributiereglement inzake uitlening gemeentelijk materieel aan 
verenigingen van 17 december 2013 wordt ingetrokken. 
 

ART. 13 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de 

praktische uitvoering van dit reglement. 
 
ART. 14 - Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van 
artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal bestuur. 

Artikel 15 - Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de 
gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking 

van dit reglement. 
 

NAMENS DE GEMEENTERAAD : 
De algemeen directeur de voorzitter, 

 
 

J. Noppe V. Vincke 

. 

 


