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PUNT 30  
 Retributie voor de uitvoering van werken en diensten door de Technische Dienst 
 
De raad 

 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
 
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Overwegende het voorstel om een retributiereglement vast te stellen voor uitvoering van diensten en werken door 
de technische dienst, voor redenen zoals hierna gesteld 
 
Overwegende de prestaties te leveren voor herstelling van beschadigingen aan het openbaar domein, waarvoor 
de kosten verhaalbaar zijn op degene die ze veroorzaakt heeft of aan de verzekeringmaatschappij, zoals: 
. aanrijdingen van verkeersborden, straatmeubilair, gemeentelijke infrastructuur 
. vandalisme 
. overtredingen (straatkolken die dichtgeslibd zijn door onachtzaamheid, lozingen in grachten, opruimen 

sluikstorten enz.) 
 
Overwegende dat aan de bevolking gebeurlijk (op speciaal verzoek, mits goedkeuring College van Burgemeester 
en Schepenen) prestaties geleverd worden die niet vallen onder de normale taken van de gemeentelijke 
technische dienst en overwegende dat deze dienstverlening lasten voor de gemeente met zich meebrengt en dat 
het gepast is dat hiervoor aan de belanghebbende een retributie gevraagd wordt 
 
Overwegende dat bij het opstellen van bestekken goedgekeurde tarieven kunnen gesteld worden 
 
besluit 
 
met  14 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet 

 

Naam Ja Neen Onth Ong Niet 

 
Naam Ja Neen Onth Ong Niet 

Broers Huub   X          

 
Smeets José   X          

Herens Jacky   X          

 
Droeven Nico   X          

Duijsens Jean   X          

 
Houbiers Benoît   X          

Walpot Victor   X          

 
Levaux Jean   X          

Nijssen William   X          

 
Happart Grégory     X         

Slootmaekers Marina   X          

 
Kurvers Marie-Noëlle   X          

Segers Sandra   X          

       Huynen Shanti   X          

       Casier Anne-Mie   X          

       



Artikel 1 Er wordt een retributie geheven op levering van werken en diensten ten laste van derden uitgevoerd 
door personeel en/of met materieel van de gemeente 

 
Artikel 2 Volgende tarieven worden toegepast voor de uitvoering van diensten en werken. De tarieven zijn per 

uur, tenzij anders vermeld 
 

A Personeel 
per personeelslid: 30 euro per uur 
Te verhogen met 50% bij prestaties tussen 22.00 uur en 07.00 uur en op zaterdagen. 
Te verhogen met 100% bij prestaties op zon- en feestdagen. 
 
B Materieel (excl. personeelskosten) 
- Personenwagen of lichte bestelwagen: 0,30 euro per km 
- Lichte vrachtwagen  met laadvermogen < 3,5t: 0,50 euro per km 
- Vrachtwagen met laadvermogen >3,5t : 1 euro per km 
- Graaf-laadcombinatie : 16 euro per uur 
- Landbouwtractor : 16 euro per uur 
- Veegmachine : 48 euro per uur 
- Stroomaggregaat : 9,60 euro per uur 
- Elektrische breekhamer : 9,60 euro per uur 
- Zware breekhamer COBRA of pneumatische breekhamer : 12,80 euro per uur 
 
C Vaste kosten 
Bij het opmaken van schadebestekken dienen een aantal administratieve formaliteiten afgewerkt te 

worden : 
- plaatsbezoek en schadebeschrijving. 
- afwerking en opvolging schadedossier. 
 
Per schadegeval wordt er een bedrag aangerekend, als volgt vastgesteld: 
Schadebestek tot 496 euro:10% van de kostprijs 
Schadebestek vanaf 496 euro: 5% van de kostprijs, supplementair op 49,60 (10%). 
Het minimum tarief voor een schadebestek wordt vastgesteld op 12,50 euro. 

 
Artikel 3 De duur van de per uur getarifeerde prestaties is gelijk aan de tijd die verlopen is tussen het uur van 

vertrek vanaf de gemeentelijke werkplaats en het uur van terugkeer op deze plaats. 
Personeelskost wordt minimum voor een half uur aangerekend en elk begonnen half uur wordt voor de 
helft van het tarief per uur aangerekend 
Per ingezet voer- of werktuig met uurvergoeding wordt een forfait aangerekend van twee uren  
Per voertuig met kilometervergoeding wordt de verplaatsingsvergoeding aangerekend 

 
Artikel 4 Het bedrag van de verschuldigde retributie wordt berekend na de geleverde prestaties en dient betaald 

binnen 30 dagen, te rekenen van de datum van verzending van de schuldvordering 
 
Artikel 5 Voor alle niet-voorziene gevallen mag het College van Burgemeester en Schepenen het tarief bepalen 
 
Artikel 6 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013 
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