
Vergoedingsreglement voor de technische diensten verleend door de gemeente voor 
het reserveren van parkeerplaatsen of stationeringplaatsen. 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 19/12/2016, heeft het ondervermeld 
reglement goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 20/12/2016 tot 
03/01/2017 en ligt ter inzage bij de Dienst der Gemeentetaksen van het Gemeentebestuur 
van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 
13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
Artikel 1. 

Vanaf 01/01/2017 en voor een termijn verstrijkend op 31/12/2018 wordt er ten bate van de 
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een vergoeding vastgesteld voor de technische 
diensten die de gemeente verleent op uitdrukkelijke vraag van natuurlijke of rechtspersonen 
bij het reserveren van parkeerplaatsen of stationeringplaatsen op de openbare weg. 
 
Artikel 2. 

De bedragen van de vergoedingen worden als volgt vastgesteld: 

§1. Voor het laden, het vervoer, de plaatsing van het materiaal, namelijk twee 
signalisatieborden voor een zone van 20 m, en het weghalen ervan na het gebruik, 
evenals een dag reservatie:  44 EUR. 

§2. Vanaf de tweede dag, voor het ter beschikking stellen van de borden: 16,50 EUR per bord 
en per dag. 

§3. Vanaf het derde signalisatiebord, per bord: 16,50 EUR per bord en per dag. 

§4. Dossierkosten:  16,50 EUR. 
 
Artikel 3. 

§1. Het reserveren van parkeerplaatsen of stationeringplaatsen op de openbare weg houdt 
een privaat gebruik van de openbare weg in dat door de burgemeester moet worden 
toegestaan volgens het politiereglement op de privatieve bezetting van het openbaar 
domein. 

§2. Als de aanvraag voor de vergunning ingediend wordt buiten de termijn van tien 
werkdagen die voorzien is in het eerder vermelde reglement, maar omwille van 
hoogdringendheid toch goedgekeurd wordt, worden de bedragen van de vergoedingen 
en dossierkosten vermeld onder artikel 2 verdubbeld. 

 
Artikel 4. 

De vergoeding is verschuldigd door de persoon, de maatschappij, de vereniging of de 
instelling die de ter beschikking stelling van het materiaal en/of het transport en/of de 
diensten heeft aangevraagd. Er kan bij beslissing van het College van burgemeester en 
schepenen een vrijstelling van de vergoeding worden toegestaan aan organisatoren van 
humanitaire, filantropische, culturele of associatieve activiteiten. 

De vergoeding is ook verschuldigd wanneer het plaatsen van borden door de burgemeester 
wordt opgelegd.  



 

Artikel 5. 

De vergoeding wordt contant en voorafgaand aan de bezetting geïnd door de 
gemeenteontvanger of zijn aangestelde. 

Bij niet-betaling, zal de inning van de vergoeding via de bevoegde burgerlijke gerechtelijke 
instanties gebeuren. 

 


