Departement Financiën
Team Bestuur en Consolidatie

Aan wie het behoort,

De Stad Gent heeft een retributiereglement opgesteld met betrekking tot het stroatporkeren en met
betrekking tot de gemeentetijke porkeeruergunning, waarbij een retributie wordt geheven op respectievelijk
het gebruik van porkeerplaatsen op Gents grondgebied en de uitreiking von een gemeentetijke
porkeervergunning.
Het retributiereglement met betrekking tot het straatporkeren werd goedgekeurd door de gemeenteraad van
de Stod Gent in de zitting von 27 november 2077 en werd meermools gewijzigd. Het reglement met betrekking

tot de gemeentelijke parkeervergunning werd goedgekeurd in zitting van 28 juni 2077 en eveneens
he rha a lde

lijk gewijzi gd.

De verschuldigde retributies dienen te worden betaald aan het (IVA) Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent.
De financieel directeur voor Stod Gent en OCMW Gent staot in voor de invordering van parkeerretributies. Hij
doet doarvoor beroep op een externe inningspartner : Modero gerechtsdeurwoarders Antwerpen.

Om ook de vorderingen in Fronkriik en Nederland te kunnen innen geeft
de Stad Gent, met KBO nummer 0207.457.227, hier vertegenwoordigd door de financieel directeur,
met zetel ten stodhuize,9000 Gent, Botermorkt 7
via huidig schrijven mandaat oon :

Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen NV. met KBO nummer 0474.275.974, hier
vertegenwoordigd door Jan De Meuter, titularis-gerechtsdeurwoarder en zaakvoerder, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 203 en haar
i nvorde

ri ngspa rtne rs

om

:

7. De kennisgeving von de door (IVA) Mobiliteitsbedrijf von de Stod Gent opgelegde parkeerretributie en de
daarbij horende betaaluitnodiging te versturen ;

2. De parkeerretributie die na kennisgeving met betaaluitnodiging niet betoald werden over te maken aan
een buitenlandse lokale inningspartner met oog op het bekomen van betaling ;

Alle handelingen in naam van Stad Gent worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetten
reglementen van de desbetreffende landen von oorsprong von de kentekenhouder.
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Gent
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Voor de Slàd Gent
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Geert Vergaerde
Financieel directeur
Stad Gent en OCMW Gent
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