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Retributiereglement op de prestaties geleverd door gemeentelijk personeel dienst infrastructuur
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met latere wijzigingen;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 augustus 2018;
Gelet op het Retributiereglement op de prestaties geleverd door gemeentelijk personeel dienst
infrastructuur van 1 januari 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 november
2019;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 73328000/002000;
Overwegende dat het gemeentelijk personeel van de dienst infrastructuur ook werken dient uit te voeren
buiten het normale takenpakket. Zo dient het gemeentelijk personeel van de dienst infrastructuur werken
uit te voeren die nodig zijn voor het verhelpen van allerlei toestanden veroorzaakt door derden;
Overwegende dat er maatregelen dienen te worden genomen om de kosten verbonden aan de
prestaties geleverd door het gemeentelijk personeel van de dienst infrastructuur buiten het normale
takenpakket te recupereren;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /HEFFINGSTERMIJN
Dit retributiereglement is van toepassing op de aanslagjaren 2021-2025, zijnde de kalenderjaren 20212025 waarop de aanslag gevestigd wordt.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie op de prestaties geleverd door gemeentelijk personeel van
de dienst infrastructuur. Onder ‘gemeentelijk personeel van de dienst infrastructuur’ wordt verstaan de
werknemers-arbeiders die tewerkgesteld zijn op de dienst infrastructuur.
Het gemeentelijk personeel van de dienst infrastructuur dient ook werken uit te voeren buiten het
normale takenpakket. Zo dient het gemeentelijk personeel van de dienst infrastructuur dikwijls werken
uit te voeren die nodig zijn voor het verhelpen van allerlei toestanden veroorzaakt door derden zoals
o.a. het schoonmaken van het wegdek na een verkeersongeval of na het verlies van lading, het ruimen
van modder of andere restanten op het wegdek, opruimingen op vraag van politie en/of
gerechtsdeurwaarders. De kosten verbonden aan de prestaties geleverd door het gemeentelijk
personeel van de dienst infrastructuur houdende de loonkosten, de kosten voor het gebruikte materieel
en materiaal alsook de overslag-, verwerkings-, stort- of verbrandingskosten, worden gerecupereerd via
deze retributie.
Deze retributie is niet verschuldigd voor de kosten verbonden aan de prestaties geleverd door het
gemeentelijk personeel van de dienst infrastructuur in het kader van enerzijds het ophalen van
sluikstortingen en anderzijds in het kader van het snoeien en verwijderen van overhangende takken.
Hiertoe wordt specifiek verwezen naar de van toepassing zijnde belastingreglementen op het ophalen
van sluikstortingen en op het snoeien en verwijderen van overhangende takken.

2

Retributiereglement op de prestaties geleverd door gemeentelijk personeel dienst infrastructuur

ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de derde-veroorzaker van het feit dat aanleiding geeft tot het inzetten
van het gemeentelijk personeel van de dienst infrastructuur.
ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEVEN
Volgende retributietarieven worden toegepast voor de aanrekening van prestaties geleverd door het
gemeentelijk personeel van de dienst infrastructuur:
ALGEMEEN
De volgend vermelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen uur en / of ingezamelde m³ en / of
begonnen kilometer.
RETRIBUTIE VOOR DE VERPLAATSINGEN
Het retributietarief voor verplaatsingen bedraagt 0,25 euro per kilometer transport.
RETRIBUTIE VOOR
INFRASTRUCTUUR

DE

LOONKOSTEN

GEMEENTELIJK

PERSONEEL

DIENST

Het retributietarief voor de loonkosten van het gemeentelijk personeel van de dienst infrastructuur
bedraagt € 30,00/begonnen uur/werknemer.
RETRIBUTIE
VOOR
HET
INZETTEN
VAN
VRACHTWAGEN/TRACTOR/GRAAFLAADCOMBINATIE ZONDER CHAUFFEUR

EEN

Het retributietarief voor het inzetten van een vrachtwagen/tractor/graaflaadcombinatie zonder chauffeur
bedraagt € 40,00/begonnen uur/vrachtwagen/tractor/graaflaadcombinatie zonder chauffeur.
RETRIBUTIE VOOR OVERSLAG-, VERW ERKINGS-, STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN
Het retributietarief voor overslagkosten bedraagt 35,00 euro per m³ opgeruimde afvalstoffen, in
zoverre het geen afval betreft waarvoor een bijkomende verwerking noodzakelijk is. In desbetreffend
geval worden ook de werkelijke kosten van deze verwerking doorgerekend aan de sluikstorter of
eigenaar van het perceel.
RETRIBUTIE VOOR HET GEBRUIKTE MATERIAAL
Het retributietarief voor het gebruikte materiaal wordt berekend aan de hand van de reële kostprijs van
de gebruikte materialen. Hiertoe zal steeds een onkostennota voor het gebruikte materiaal worden
opgesteld.
ARTIKEL 5 /VRIJSTELLINGEN
Volgende vrijstelling wordt toegepast:
-

Prestaties geleverd door het gemeentelijk personeel van de dienst infrastructuur buiten het
normale takenpakket, waarvoor door een derde-veroorzaker van het feit dat aanleiding geeft tot
het inzetten van het gemeentelijk personeel van de dienst infrastructuur, toelating werd
verkregen door het College van Burgemeester en Schepenen.

ARTIKEL 6 /BETAALW IJZE
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De retributie dient contant betaald te worden na ontvangst van de factuur.

ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De betaaltermijn van de retributie bedraagt 30 dagen (termijn vermeld op de factuur).
ARTIKEL 8 /W IJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
augustus 2018 (procedure van toepassing op gemeente, OCMW en AGB).
ARTIKEL 9 /BEKENDMAKING
Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
ARTIKEL 10 /INW ERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2021.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze retributie.
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