
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 30 september 2019 .

Aanwezig:
Kris Swinnen, Voorzitter van de raad

Jo Roggen, Burgemeester

Chris Jamar, Erik Soors, Roland Strouven, Elke Allard, schepenen

Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Bart Andries, Monique Adams, Kevin Huybrechts, 
Nadia Najem, Rita Soetaerts, Stijn Doms, Birthe Lux, Danny Ruysen, gemeenteraadsleden

Herman Stiers, Algemeen directeur

In openbare zitting
WC-Wagen - gebruik en bepalen vergoeding - aanpassing. 

De gemeenteraad

Juridische basis:
1. Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 40, 41 en 286 § 1.

2. De omzendbrief KB/ABB 2019/2 – omzendbrief betreffende de gemeentefiscaliteit.

Voorgaande:
1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 02 juli 2019 houdende "WC-Wagen 

- gebruik en bepalen vergoeding.".

2. De gemeenteraadsbeslissing van 22 augustus 2019 houdende “WC-Wagen - gebruik en bepalen 
vergoeding.”.

3. De e-mail van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 27 augustus 2019.

Probleemstelling:
Volgende bemerkingen worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur gemaakt:

 Zo moet in het reglement worden opgenomen voor welke aanslagjaren het reglement geldig is. Ik 
vestig hierbij de aandacht dat het reglement ten vroegste kan in werking treden op het ogenblik van de 
vaststelling van het reglement door de gemeenteraad.

 Wie de retributie verschuldigd is m.a.w. wie kan de wc wagen huren.

 Op welk ogenblik moet de retributie betaald worden, in het reglement wordt enkel bepaald op welke 
wijze de waarborg dient betaald te worden.

 Wat bij niet-betaling van de retributie.

Motivering: 
Aan de bemerkingen kan als volgt tegemoet gekomen worden:

De WC-wagen kan enkel verhuurd worden aan verenigingen van Geetbets.

De waarborg bedraagt € 250,00.

De waarborg en de verschuldigde retributie moeten uiterlijk één week voor de uitleen betaald zijn (op de 
rekening staan).

In geval van niet betaling wordt de gemeenteraadsbeslissing : “Retributie m.b.t. debiteurenbeheer” van 20 
december 2018 toegepast.

Van de waarborg wordt indien de wagen onvoldoende gepoetst is, € 150,00 ingehouden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.



De voorwaarden en de retributie voor het ter beschikking stellen van de WC-wagen als volgt te bepalen:

 De WC-wagen wordt enkel uitgeleend aan verenigingen van Geetbets.

 De retributie is als volgt: 

o voor gebruik tijdens het weekend: € 100,00 per weekend (leveren op vrijdag en terughalen op 
maandag, ongeacht of er een gebruik op één of 2 dagen in het weekend is),

o voor gebruik tijdens de andere dagen dan het weekend: € 75,00 per dag.

 Voor de betaling van de verschuldigde retributie en de waarborg wordt aan de uitlener een 
overschrijvingsformulier met gestructureerde mededeling bezorgd.

 De waarborg en de verschuldigde retributie moeten uiterlijk één week voor de uitleen betaald zijn (op 
de rekening staan).

 Het poetsen is ten laste van de gebruiker, als de WC-wagen onvoldoende gepoetst is, zal er € 150,00 
ingehouden worden op de waarborg en zal de WC-Wagen niet meer uitgeleend worden aan de 
gebruiker.

Artikel 2. 
Bij niet-betaling is de gemeenteraadsbeslissing : “Retributie m.b.t. debiteurenbeheer” van 20 december 
2018 van toepassing.

Artikel 3. 
De voorwaarden en retributie gelden vanaf 01 oktober 2019.

Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket worden verstuurd aan de toezichthoudende 
overheid.
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