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BRUSSELS HOOFDSTEDELUK GEWEST 
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE

Uittreksel uit het résister derberaadslagingen van de Gemeenteraad

Aanwezig Francis Delpérée, Gemeenteraadslid-Voorzitter ;
Benoît Cerexhe, Burgemeester ;
Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caroline Persoons, 
Dominique Harmel, Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Schepenen ;
Jean-Claude Laes, Claude Carels, Béatrice de Spirlet, Philippe van Cranem, Anne-Charlotte dTJrsel, 
Caria Dejonghe, Vincent Jammaers, Françoise de Callatay-Herbiet, Christine Sallé, Priscilla de 
Bergeyck, Joëlle Raskin, Michel Vandercam, Alexia Bertrand, Georges Dallemagne, Aymeric de 
Lamotte, Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Cécile Vainsel, Marina Vamvakas, Sophie Liégeois, 
Claire Renson-Tihon, Gemeenteraadsleden ;
Anne-Marie Claeys-Matthys, Voorzitstervan het O.C.M.W ;
Georges Mathot, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd Willem Draps, Alexandre Pirson, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 22.09.15

#Onderwerp : GR - Retributiereglement betreffende de bezetting van een plaats in een beveiligde 
fîetsbox - Invoering#

Openbare zitting 

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name 
artikel 117 evenals artikel 137bis betreffende de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen ; 
Overwegende dat de Gemeente verschillende beveiligde fietsboxen wenst te plaatsen op het openbare 
domein ;
Gelet op het reglement dat de voorwaarden en modaliteiten voor de bezetting van een plaats in een fîetsbox 
bepaalt, gestemd door de Gemeenteraad tijdens deze zitting, toepasselijk vanaf 01.10.2015 ;
Overwegende de installatie door de Gemeente op verschillende strategische plaatsen van beveiligde 
fietsboxen die ze op aanvraag ter beschikking zal stellen van de bewoners van de Gemeente ; dat de 
Gemeente voor het onderhoud zorgen van de buitenzijde en van de herstellingen van deze beveiligde 
fietsboxen ;
Gelet op de financiële toestand van de Gemeente ;
Overwegende dat de Gemeente inkomsten moet innen om haar uitgaven te verzekeren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT het retributiereglement betreffende de bezetting van een plaats in een fîetsbox als volgt in te 
voeren :
Artikel 1.- Er wordt voor de période van 01.10.2015 tôt 31.12.2019, een gemeenteretributie geheven

betreffende de bezetting van een plaats in een beveiligde fîetsbox die door de Gemeente wordt 
geïnstalleerd op het openbaar domein teneinde er fietsen in te stallen.

Artikel 2.- Het tarief van de retributie wordt vastgesteld op 60,00 EUR per plaats per jaar.
Artikel 3.- De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon begunstigde van de toelating tôt
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Artikel 4.-

Artikel 5.-

Artikel 6.

Artikel 7.-

bezetting van een plaats in een beveiligde fietsbox.
In geval van verzaking aan de toelating tôt bezetting van een plaats door de begunstigde of 
van intrekking van de toelating toegekende door de Gemeente blijft de retributie verschuldigd 
op basis van de verstreken maanden. Elke begonnen maand is volledig verschuldigd. De 
retributie die gedeeltelijk ten onrechte werd geïnd zal het onderwerp uitmaken van een 
terugbetaling, behalve in geval van intrekking voor niet naleven van de bepalingen van het 
reglement dat de voorwaarden en modahteiten voor de bezetting van een plaats in een 
beveiligde fietsbox.
De retributie verschuldigd voor de bezetting van een plaats voor het eerste jaar is onrniddellijk 
contant betaalbaar bij de overhandiging van de toelating, hetzij in handen van de 
Gemeenteontvanger of van zijn medewerkers, hetzij door overschrijving op de bankrekening 
van de Gemeente.
De volgende jaren is de retributie op voorhand en tenminste 15 kalenderdagen voor de 
verjaring van de afgifte van de toelating betaalbaar.
Bij gebrek aan betaling van de retributie binnen de voorziene termijn, wordt een aanmaning 
gestuurd naar de retributiephchtige die beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen om de 
betaling uit te voeren.
Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum verbreekt het College van Burgemeester en 
Schepenen de toelating voor de bezetting van een plaats met onmiddeUijke ingang.
Als de fietsbox niet is ontruimd na het verstrijken van de termijn van één maand, behoud de 
Gemeente zich het recht voor de fiets te laten wegnemen. Deze zal pas aan zijn eigenaar 
worden terugbezorgd na betaling van de aan de Gemeente verschuldigde bedragen.
De invordering van de retributie wordt verdergezet langs elke gerechtelijke weg.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed. 
31 stemmers : 31 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Georges Mathot

De Voorzitter,
(g) Francis Delpérée

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Woluwe, 06 oktober 2015

Voor de Burgemeester : 
De Gemeentesecretaris, De afgevaardigde Schepen,

Geürge-s-Matket
F. van LAMSWEERDE
d.d. Gemeentesecretaris
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