
 
 

Retributiereglement Uitleendienst 

 
Artikel 1: Juridisch Kader 
 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41. 
 
 
Artikel 2: Historiek 
 
Gemeenteraadsbeslissing van donderdag 12 december 2019 over het retributiereglement op het gebruik van 
het gemeentelijk podium. 
 
 
Artikel 3: Motivatie 
 
Rekening houdend met een aanpassing in de levering en afhaling of het vervoer inzake het uitleenreglement 
wordt een retributie vastgelegd voor het vervoer door de gemeentelijke diensten van uitgeleende materialen. 
 
Overwegende dat Brechtse verenigingen zich verplichten ten aanzien van de gemeente Brecht bij te dragen 
tot een culturele/sportieve uitstraling van de gemeente. 
 
 
Artikel 4: Besluit 
 
4.1 Termijn 
 
Vanaf 1 juni 2022 tot 31 december 2025 wordt geen aparte retributie meer geheven voor het ontlenen van 
het gemeentelijk podium. 
 
Vanaf 1 juni 2022 tot 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor vervoer van uitgeleende 
materialen. 
 
4.2 Toepassingsgebied 
 
Organisaties die ervoor kiezen om het vervoer van uitgeleende materialen door de gemeentelijke diensten te 
laten uitvoeren, betalen hiervoor een retributie. 
 
Onderstaande organisaties kunnen gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst: 

- Erkende Brechtse verenigingen 
- Brechtse onderwijsinrichtingen 
- Brechtse adviesraden 
- Gemeentelijke diensten 

 
Uitlening voor privaat gebruik of commerciële doeleinden is niet toegestaan. 
 
Organisaties die een uitzondering wensen op bovenstaande voorwaarden kunnen een aanvraag richten aan 
het college van burgemeester en schepenen. Het college kan vervolgens een uitzondering toestaan. 
 
De organisatie die gebruik maakt van de materialen van de uitleendienst   verbindt zich ertoe deze materialen 
in geen geval uit te lenen of te verhuren aan derden. Bij  gegronde twijfels, betreffende vorig punt, kan de 
gemeente Brecht het ontleende materiaal ieder ogenblik terugvragen en wordt uitsluiting toegepast. 
 
4.3 Tarief 
 
De retributie wordt vastgesteld als volgt: 
De vervoerskost bedraagt 75 euro voor 1 begonnen vrachtwagen en 150 euro voor 2 of meer begonnen 
vrachtwagens. 
 
Bij laattijdig terug inleveren van de ontleende materialen wordt een boete gevorderd ter waarde van de kosten 



voor reisuren en werkuren, zoals bepaald in het retributiereglement op het opruimen van sluikstort en het herstel 
van schade door derden, met een minimum van € 75,00. 
 
4.4 Vrijstellingen 
 
De retributie is niet verschuldigd voor: 

- Gemeentelijke diensten 
- Brechtse onderwijsinrichtingen 
- Door de gemeente bevorderende initiatieven in samenwerking met het Rode Kruis, Civiele 

bescherming of brandweer 
 
4.5 Annuleringvoorwaarden 
 
lndien de organisatie geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde materialen wordt een retributie 
toegepast afhankelijk van het moment waarop de annulering via e-mail kenbaar werd gemaakt. De annulering 
moet steeds gebeuren via dienst.gebouwen@brecht.be. 
 
Kosteloos annuleren kan tot 2 weken voor datum van gebruik. Annuleringen na dit tijdstip geven aanleiding 
tot het betalen van de retributie. 
 
4.6 Wijze van betaling 
 
De retributie wordt eisbaar zodra de dienstverlening aanvangt. 
 
De organisatie die gebruik maakt van de materialen van de uitleendienst ontvangt nadat het vervoer heeft 
plaatsgevonden een factuur. De organisatie betaalt na ontvangst van de factuur door overschrijving op een 
financiële rekening van het gemeentebestuur. 
 
 
4.7 Niet-betaling 
 
Niet-betaling van het verschuldigde bedrag na vervaldatum brengt opschorting van bestaande ontleningen met 
zich mee, en heeft eveneens tot gevolg dat geen nieuwe aanvragen    meer worden aanvaard. 
 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
 
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 
met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Voor het 
aanmaken van dit dwangbevel en het overmaken van een dossier aan de gerechtsdeurwaarder wordt een 
kost van 30,00 euro aangerekend. 
 
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. 
 
 
4.8 Schade of verlies 
 
Beschadigingen, diefstal of verlies komen steeds volledig ten laste van de organisatie die gebruik maakt van de 
materialen. 

- Het retributiereglement op het opruimen van sluikstort en het herstel van schade door derden is van 
toepassing. 

- Eventuele schade aan de ontleende materialen dient gemeld te worden bij het terug inleveren. 
- Diefstal moet onmiddellijk gemeld worden aan de politie. 
- De organisatie is verplicht alle beschadigde onderdelen in te leveren. Ontbrekende onderdelen worden 

integraal aangerekend. 
 

Bij laattijdig terug inleveren van de ontleende materialen wordt een retributie gevorderd. Zie artikel 4.3 
 
4.9 Toezicht 
 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 


