RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE TECHNISCHE PRESTATIES
GEMEENTEDIENSTEN TEN LASTE VAN DERDEN
Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 en bekendgemaakt op de
gemeentelijke website op 20 december 2019 (van toepassing vanaf 1 januari 2020).
artikel 1: Vanaf 1 januari 2020 wordt een retributie geheven op technische prestaties door de
gemeentediensten ten laste van derden voor:
a. interventies op verzoek van derden/particulieren of interventies welke noodzakelijk
worden geacht door het gemeentebestuur
b. het herstellen van schade aangebracht door derden aan gemeentelijk patrimonium

artikel 2: De retributie is verschuldigd door elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die:
a. de prestaties aanvraagt, of in voorkomend geval van degene die aan de oorzaak ligt
van de uitvoering van de prestaties
b. de veroorzaker is van aangebrachte schade

artikel 3: De werken kunnen pas uitgevoerd worden nadat het college zijn goedkeuring heeft verleend
op de kostenraming of het schadebestek, opgesteld door de gemeentelijke administratie voor de uit te
voeren werken, en nadat de aanvrager/begunstigde alle noodzakelijke vergunningen/goedkeuringen
kan voorleggen.

Alvorens effectief de werken uit te voeren dient ook de aanvrager de kostenraming goed te keuren.

artikel 4: De retributie voor werken aan openbaar domein wordt vastgesteld als volgt:
aanleg van verharding in nieuwe betontegels 30/30/5 (*)

50,00 euro/m²

aanleg van verharding in betonstraatstenen 22/11/8 (*)

55,00 euro/m²

aanleg van verharding in betonstraatstenen 22/22/8 (*)

58,00 euro/m²

plaatsen van prefab greppels 20/30/100 (*)

35,00 euro/m

plaatsen van borduren 6/20/100 (*)

25,00 euro/lm

wijzigen/aanpassen van niveau boorstenen

35,00 euro/m

afvoeren van de uitgegraven grond

40,00 euro/m³

(*) prijzen telkens fundering, materiaal en werk inbegrepen (excl. voorafgaandelijke grondwerken en
afvoer uitgegraven grond).

Elke begonnen m, m² of m³ wordt als een volle m, m² of m³ beschouwd.
De keuze van de materialen wordt geval per geval bepaald door het gemeentebestuur.
Voor alle niet voorziene gevallen mag het college van burgemeester en schepenen het tarief bepalen,
weliswaar rekening houdende met de tarieven, zoals weergegeven in artikel 5.
artikel 5: De retributie voor andere werken (inzet personeel en/of materieel, opmaak van
schadebestek,…) wordt vastgesteld als volgt:
administratieve kost opmaak schadebestek

100,00 euro

arbeider

35,00 euro/u

gebruik lichte vrachtwagen (excl. chauffeur)

40,00 euro/u

gebruik vrachtwagen (excl. chauffeur)

50,00 euro/u

gebruik tractor met kar of heftruck (excl. chauffeur)

55,00 euro/u

gebruik graafmachine (excl. chauffeur)

75,00 euro/u

werken uitgevoerd door externe firma

tegen offerteprijs volledig herstel

overig materiaal (palen, borden,…)

tegen kostprijs

Voor elk gebruik of geleverde prestatie zal minimum één uur worden aangerekend. Elk begonnen uur
telt voor een volledig uur.
Voor alle niet voorziene gevallen wordt het college van burgemeester en schepenen gemachtigd om
het tarief bepalen.

artikel 6: De retributie is in handen van de financieel directeur of zijn gemachtigde en contant te
betalen tegen kwijting, of te storten op de gemeentelijke rekening BE43 0910 0022 0301. De retributie
moet betaald worden binnen de dertig dagen na toezending van het gemeentelijk schrijven houdende
berichtgeving van de retributie. Wanneer de retributie, berekend volgens artikel 4 en 5, niet contant
wordt uitgevoerd of niet tijdig wordt overgeschreven op de gemeentelijke rekening, zal de invordering
worden vervolgd overeenkomstig artikel 177 van het decreet lokaal bestuur, ofwel overeenkomstig de
regelen van de burgerlijke rechtspleging.

artikel 7: Het reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het decreet over
het lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 2 betreffende de
bekendmaking en inwerkingtreding, met vermelding van de datum waarop ze zijn aangenomen en de
datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt.

artikel 8: Het retributiereglement houdende de retributie op het herstellen, aanpassen en aanleggen
van voetpaden en opritten door de gemeentelijke technische dienst, goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 31 maart 2011, komt te vervallen en wordt vervangen door bovengenoemd
reglement vanaf 1 januari 2020.

