RETRIBUTIE – PLAATSEN AANWIJSBORDEN OP DE OPENBARE WEGEN T.B.V. VAN ERKENDE LOGIESVERSTREKKENDE
INRICHTINGEN, RESTAURANTS EN OPENBARE INSTELLINGEN – HERZIENING RAADSBESLUIT DD. 18.12.2008 –
GOEDKEURING.
BESLIST :
Art.1.Er wordt ter vergelding voor het plaatsen van gemeentelijke palen en aanwijsborden op de openbare wegen, ten behoeve van
erkende logiesverstrekkende inrichtingen, restaurants en openbare instellingen, een retributie gevorderd aan de uitbaters.
Art.2.De materie zal bestaan uit geplastificeerde palen en hulzen (donkerbruin en wit), geschilderd aluminium of gemoffeld aluminium
bord (dikte 6 mm, hoogte 80 mm, bruine fond met witte omranding), lettertype en pictogram in witte zelfklevende en weersbestendige vinyl.
Art.3.Volgende inrichtingen of instellingen kunnen gebruik maken van dergelijke aanwijsborden:
1) hotels, pensions, restaurants en sociale vakantiecentra, die wettelijk erkend zijn;
2) openbare gebouwen (zoals postgebouw, sporthal, infokantoor, enz…);
3) kerkgebouwen.
Hiertoe moet een schriftelijke aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen worden ingediend, met opgave van de naam van de
inrichting of instelling en het aantal borden (maximum 3).
Art.4.Op de borden wordt enkel de naam van de inrichting en het internationaal bekend pictogram vermeld. Voor de logiesinrichtingen
wordt het pictogram van classificatie bijgekleefd, van zodra dit laatste verplichtend is.
Art.5.Per instelling of inrichting kunnen maximum 3 aanwijsborden worden toegewezen. De inplantingsplaatsen worden door het
college van burgemeester en schepenen aangeduid. De borden moeten zich binnen de deelgemeente van de vestigingsplaats bevinden.
Art.6.-

Het gemeentebestuur staat in voor de aankoop van het materiaal, het plaatsen en het onderhouden ervan.

Art.7.De uitbaters van de logiesverstrekkende inrichtingen en restaurants die gebruik maken van onderhavig aanbod zijn ertoe
gehouden volgende retributie te betalen aan het gemeentebestuur:
a) eerste jaar: 75,00 € excl. btw.forfaitair per uitbating;
18,00 € excl btw.per bord;
b) vanaf het tweede jaar: 18,00 € excl. btw. per bord en per jaar.
Art.8.- De machtiging tot gebruik van het bord blijft geldig voor vijf aanslagjaren en wordt vervolgens stilzwijgend per jaar verlengd,
behoudens schriftelijk opzeg vóór 1 december van het jaar van de stopzetting.
Art.9.- De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de factuur.
Art.10.- Deze beslissing wordt van kracht vanaf 1 januari 2014. Het vorig reglement wordt ingetrokken vanaf de inwerkingtreding van het
huidig reglement.
Art.11.- Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

