
 

 

 

 

   
  

      

   

 

   
 

 
  

   

   

     

 

   

 

  

   

      

   

   

  

     

   

  

Reglement provincie Vlaams-Brabant 

www.vlaamsbrabant.be 

Retributiereglement voor het gebruik van provinciale doortrekkersterreinen 

voor woonwagenbewoners in Vlaams-Brabant 

In uitvoering van art. 8 van het reglement op provinciale doortrekkersterreinen voor 
woonwagenbewoners in Vlaams-Brabant goedgekeurd door de provincieraad van 12 april 2016 en 
hierna vermeld als ‘het reglement’ wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

De provincie Vlaams-Brabant heft een retributie m.b.t. de doortrekkersterreinen voor 

woonwagenbewoners gelegen in: 

1° Z.3 Doornveld nr. 48  te 1731 Zellik, perceel  met nr. Asse 5 AFD/ Relegem/sectie B/ 17N.  Dit 
terrein telt maximaal 10 standplaatsen 
2° H. Torleylaan 100 te 1654 Huizingen, perceel met nr. Beersel 4 de afdeling sectie A 556 R 4. 
Dit terrein telt maximaal 15 standplaatsen. 

Art. 2. Definities 
De definities opgenomen in artikel 1 van het reglement zijn van toepassing op dit retributiereglement. 

Art. 3. Schuldenaar 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager. 

Art. 4. Retributie en vergoeding voor elektriciteits- en waterverbruik 

§1. De retributie wordt geheven voor: 

1° het gebruik van het terrein, de toegewezen standplaats, de aanwezige infrastructuur, sanitaire 

voorzieningen 

2° het ophalen van huisvuil, papier en karton, PMD en GFT 

§2. De retributie wordt aangerekend voor de periode vermeld op het standplaatsbewijs, inclusief de 

eerste en de laatste dag. De aanvrager die langer op het doortrekkersterrein verblijft dan toegelaten, 

is de retributie verschuldigd tot op de dag van vertrek. 

§3. De retributie voor het gebruik van een standplaats op het doortrekkersterrein voor 

woonwagenbewoners in Vlaams-Brabant bedraagt 6 euro per standplaats en per overnachting. 

§4. Aan elke aanvrager wordt het werkelijke elektriciteits- en watergebruik van de toegewezen 

standplaats aangerekend. Het werkelijke elektriciteits- en watergebruik is het verschil tussen de 

individuele meterstanden genoteerd: 

1° aan het begin en einde van de periode vermeld op het standplaatsbewijs ofwel 

2° aan het begin van de periode vermeld op het standplaatsbewijs tot op de dag van vertrek indien de 

vertrekdatum verschilt van de laatste dag vermeld op het standplaatsbewijs 

§5. De betaling van de retributie en het werkelijke elektriciteits- en waterverbruik gebeurt vóór het 

vertrek door de aanvrager aan de terreintoezichter tegen afgifte van het ontvangstbewijs met 

vermelding van de periode. 
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Art. 5. Waarborg 

§1. De gebruiker is verplicht het terrein in zijn geheel en de toegewezen standplaats in het bijzonder te 

gebruiken als een goede huisvader.  De aanvrager geeft bij aankomst per standplaats een waarborg 

in contanten. De terreinbeheerder geeft de aanvrager hiervoor een kwitantie. 

§2. De waarborg bedraagt 200 euro per standplaats. 

§3. De waarborg wordt vrijgegeven indien voldaan wordt aan de bepalingen van het reglement en in 

het bijzonder indien: 

1° de standplaatshouder het terrein, evenals de toegewezen standplaats in goede staat achterlaat 

2° alle kosten betreffende het verblijf, met inbegrip van elektriciteits- en waterverbruik werden betaald 

§4. De toezichter houdt de waarborg geheel of gedeeltelijk in 

1° bij inbreuken op het reglement (artikel 27 van het reglement); 

2° ingeval van schade (artikel 20 van het reglement) en 

3° indien de kosten van het verblijf, met inbegrip van elektriciteit en water niet werden betaald. 

Art. 6. Overgangsbepalingen en inwerkingtreding 

§1. Voor het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners gelegen in Huizingen gelden de volgende 

bepalingen tot het terrein definitief ingericht is: 

1° in afwijking van artikel 5 §2 is het bedrag van de waarborg 100 euro 

2° artikel 4§4 van dit reglement is niet van toepassing 

3° artikel 4§5 betreft enkel de betaling van de retributie 

§ 2. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na bekendmaking. 

Goedgekeurd door de deputatie op 20 oktober 2016. 
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