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&Èis:
Retributie oo de afqifte van een biikomende mechanische of elektromechanische sleutel voor
een qemeenteliik qebouw
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
BEVOEGDHEID

Decreet lokaal bestuur van 22 december 20t7, artikel 40 53 en 4L 2e lid 1.4o.
JURIDISCH KADER

.
.

Grondwet, artikel 173.
Omzendbrief BB 2ÙLL/OL van 10 juni 2011 houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit.

.

Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2007 houdende het retributiereglement
invorderi ngskosten niet-fiscale ontvangsten.
Collegebesluit van 13 maart 2017 betreffende gunning van de opdracht 'opmaak en realisatie
sleutelplan'.

.

MOTIVERING

De gemeente Gavere beschikt over een algemeen sleutelplan voor de gemeentelijke gebouwen. Een deel
van deze gebouwen zijn uitgerust met mechanische cilinders en sleutels. Een ander deel van de
gebouwen met eleKromechanische cilinders en sleutels. De sleutels zijn programmeerbaar.
Een summier aantal sleutels verlenen toegang tot alle gebouwen. Deze generale hoofdsleutels zijn in
handen van de poetsdienst, de teamcoaches en de leden van de noodplanning. Sleutels die enkel toegang
geven tot één gebouw zijn verdeeld aan de betrokken gebruikers van de gebouwen. Alle gebruikers /
verenigingen hebben daartoe gemotiveerd hoeveel sleutels ze nodig hebben voor hun werking en kregen
deze sleutels gratis ter beschikking bij de inwerkingtreding van het sleutelplan. De gebruikers hebben
daarbij verklaard ¡n te staan voor de kosten van de vervanging van een verloren of beschadigde sleutel.
In totaal werden 158 sleutels geactiveerd. De technische dienst houdt een inventaris bij van de
verschillende types sleutel die per gebouw, vereniging en individuele gebruiker in omloop zijn.
Diverse verenigingen vragen een of meerdere bijkomende sleutels aan. Enerzijds omdat zij meer sleutels
wensen dan initieel opgegeven, anderzijds ter vervanging van een eerder toegekende sleutel ingevolge
breuk, diefstal of verlies na onzorgvuldig gebruik.

Het is aangewezen om de kostprijs van een bijkomende sleutel bovenop het initieel toegekend

startpakket of ter vervanging van een verloren of beschadigde sleutel via een retributie aan te rekenen
aan de aanvrager.

Ingeval weigering of nalatigheid in hoofde van de debiteur om het verschuldigd bedrag te betalen, zal de
invordering van de retributie ingeval van onbetwiste niet-fiscale ontvangsten gebeuren bij dwangbevel,
en ingeval van betwiste niet-fiscale ontvangsten overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerl ij ke rechtsproced u re.
Met 14 stemmen voor (Dieter De Mets, Denis Dierick, Peter Declercq, Christophe De Boever, Dirk
Martens, Peggy Demoor, Tanja Eeckhout, Paul Carion, Jef Vermaere, Jean-Pierre Sprangers, Roland De

Bosscher, Christine De Cooman, Nele Melkebeke, Steffi Beyaert), 9 onthoudingen (Hugo Leroy, Karel
Hubau, Nadine De Stercke, Wim Malfroot, Luc Goemaere, Ankie D'Hollander, Veronique Dedeyne, Pierre
Penninck, Isabelle Tuypens)
BESLUIT
1:

Met ingang van heden wordt een retributie geheven op de afgifte van een bijkomende
mechanische of eleKromechanische sleutel voor een gemeentelijk gebouw.

Art. 2:

Het bedrag van de retributie op de afgifte van een bijkomende mechanische of
elektromechanische sleutel voor een gemeentelijk gebouw wordt als volgt vastgesteld:
. bijkomende mechanische sleutel : € 30,00 per stuk.
. bijkomende elektromechanische sleutel: € 60,00 per stuk.

Art. 3
Art. 4

De retributie is verschuldigd door aanvrager van de bijkomende sleutel.

Art.

Art. 5:
Art. 6:

De retributie is niet verschuldigd voor de eerste 5 toegekende mechanische of
eleKromechanische sleutels.
De retributie wordt betaald na ontvangst van een factuur.

Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigd recht te betalen geschiedt de invordering
overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging voor zover de schuld ten aanzien van de
gemeente betwist wordt. Ingeval de verschuldigde retributie niet betwist wordt zal de
invordering gebeuren bij dwangbevel na goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen.

Art. 7

Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de dienst infrastructuur, de technische dienst en de
dienst financiële organisatie.
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 285 en 286 51 10
van het decreet over het lokaal bestuur.
De toezichthoudende overheid zal in kennis worden gesteld volgens de bepalingen van
artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
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