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Financiën
Retributie publiciteit
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-06-21
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2018-06-26

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een retributie voor het
opnemen van publiciteit in het gemeentelijk informatieblad “#1770”.
Artikel 2.
Het bedrag van de retributie bedoeld in artikel 1
wordt per editie als volgt vastgesteld:
 125 euro voor een publicatie met de grootte
van een halve pagina;
 200 euro voor een publicatie met de grootte
van een volledige pagina.
Artikel 3.
Het gemeentebestuur heft een retributie voor het
plaatsen van publiciteit met de grootte 160 cm x
40 cm op de infoborden langs de invalswegen.
Artikel 4.
Het bedrag van de retributie bedoeld in artikel 3
wordt als volgt vastgesteld:
 200 euro voor een periode van drie maanden.
 600 euro voor een periode van twaalf maanden.
Artikel 5.
De retributie is verschuldigd door de persoon die
de publiciteit aanvraagt.
Artikel 6.
§ 1. De retributie moet betaald worden binnen
een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de
kennisgeving van het bedrag van de retributie.
§ 2.

In geval van niet betaling kan de financieel

directeur, na aanmaning met een aangetekende
brief, de retributie invorderen bij dwangbevel.
Voor elke aanmaning per aangetekende brief zal
een forfaitaire administratieve kost aangerekend
worden van 20 euro.
Artikel 7.
Onverminderd de toepassing van de bepalingen
van dit reglement is het college van burgemeester
en schepenen gemachtigd om de tarieven bepaald in artikel 2 en artikel 4 te wijzigen.
Artikel 8.
Worden opgeheven:
1° het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2004
— Gemeentefinanciën — Retributie publiciteit
gemeentelijk zwembad Heuvelkouter;
2° het gemeenteraadsbesluit van 23 september
2004 — Cultuur — Aankondigingsborden —
Gebruiks- en tariefreglement;
3° het gemeenteraadsbesluit van 19 januari 2017
— Financiën — Retributie publiciteit gemeentelijk infomagazine.
Artikel 9.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke website.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.
Artikel 10.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit
besluit zal binnen een termijn van twintig dagen
aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving.

1/1

