GEMEENTE GRIMBERGEN
GEMEENTERAAD
Openbare vergadering van donderdag 19 december 2019

GEMEENTELIJK RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PLAATSEN VAN VERKEERSSPIEGELS OP OPENBAAR
DOMEIN - AANSLAGJAREN 2020-2025
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB), inzonderheid artikel 40, §3 en artikel 41, 14°.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Artikel 173 van de Grondwet.
 DLB.
 De gemeenteraadsbeslissing van 28 augustus 2014 houdende de vaststelling van een gemeentelijk
retributiereglement op het plaatsen van verkeersspiegels op openbaar domein met ingang van 1
september 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Op regelmatige basis komen er aanvragen binnen voor het plaatsen van een verkeersspiegel om
voornamelijk de zichtbaarheid van een private in- of uitrit te verbeteren.
Wanneer dit gebrek aan zichtbaarheid niet kan opgelost worden door plaatsing van een spiegel op privéeigendom dient een aanvraag tot plaatsing op openbaar domein te gebeuren.
Deze spiegel kan enkel geplaatst worden uit noodzaak en voor zover deze geen hinder veroorzaakt voor het
verkeer.
Daarenboven is het aangewezen dat de aanvrager een retributie betaalt voor de plaatsing van de
verkeersspiegel door de gemeentediensten.
In de te betalen retributie kan een onderscheid gemaakt worden tussen de plaatsing van een verkeersspiegel
op een bestaande paal, hetzij op een nieuwe paal.
Bijkomende informatie:
/
BESLUIT:
Gemeentelijk retributiereglement op het plaatsen van verkeersspiegels op openbaar domein Aanslagjaren 2020-2025
Artikel 1. - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie
gevestigd op het plaatsen van verkeersspiegels op openbaar domein.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
 € 400,00 (werk, vervoer en materiaal) voor de plaatsing van een rechthoekige verkeersspiegel
(800x600 mm) aan een muur of als paalarmatuur op een bestaande paal;
 € 450,00 (werk, vervoer en materiaal) voor de plaatsing van een rechthoekige verkeersspiegel
(800x600 mm) op een nieuwe paal;
Art. 3.
Het bedrag van deze retributie is verschuldigd door degene die de plaatsing van een spiegel aanvraagt. Werd
de aanvraag ingediend door twee of meer belanghebbenden, dan zijn deze solidair en ondeelbaar tot
betaling gehouden.
Art. 4. - vrijstelling
Zijn vrijgesteld van de retributie: elke verkeersspiegel waarvan het gebruik niet zuiver privématig is.
Art. 5.

De belanghebbende is verplicht bij het gemeentebestuur aanvraag te doen door middel van een formulier
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
Het aangifteformulier is beschikbaar op het e-loket van de gemeentelijke website www.grimbergen.be of is
op eenvoudig verzoek bij het gemeentebestuur verkrijgbaar.
Art. 6. - wijze van invordering
De retributie wordt contant ingevorderd nadat het college van burgemeester en schepenen zijn beslissing
over de plaatsing van de spiegel schriftelijk heeft meegedeeld aan de aanvrager.

