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DE RAAD, 

 

Gelet op het retributiereglement betreffende de prestaties voor rekening van 

derden gestemd door de gemeenteraad op 18 mei 2011; 

 

Overwegende dat de Gemeente talrijke aanvragen van derden ontvangt voor 

het ter beschikking stellen van “Nadar” hekken; 

 

Overwegende dat de Gemeente, voor deze hekken, behalve de aankoopkosten, 

de beheerskosten van leningdossiers, vervoer en hanteringen door het gemeentepersoneel 

moet dragen; 

 

Overwegende dat bovengenoemd materiaal onderhoud vergt, te wijten aan de 

slijtage die door de frequente verhuizingen en hanteringen wordt veroorzaakt; 

 

Overwegende dat eens gemonteerd, de hekken regelmatig gecontroleerd 

moeten worden door de technische gemeentediensten; 

 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST : 

 

het retributiereglement betreffende de prestaties voor rekening van derden, vanaf 

1 januari 2014 te wijzigen en als volgt vast te stellen: 

 

Artikel 1. 

 

Onder "Prestaties door de gemeentediensten" dient men te verstaan : 

1) De ontstopping van de aansluitingen van de gebouwen op de rioleringen; 



 

 

2) Het vrijmaken en het herstellen van openbare wegen beschadigd door derden; 

3) Al de van ambtswege noodzakelijke tussenkomsten van de gemeentediensten 

teneinde de voorschriften op gebied van wegennet, stedenbouw, ruwbouw na te leven in geval 

van tekortkoming door derden.  

4) De tussenkomsten van de gemeentediensten voor het laden, het vervoer en het 

aanbrengen op de aangeduide plaatsen van een bepaald signalisatiemateriaal alsook voor het 

verwijderen, het vervoer en het lossen na het gebruik ter plaatse. 

5) De tussenkomsten van de gemeentediensten op privé-terrein wanneer de 

eigenaar, in overtreding op het algemeen politiereglement, geen gevolg geeft aan een 

ingebrekestelling van de gemeentelijke overheid binnen de 30 dagen te tellen vanaf de 

verzending. 

 

Artikel 2. 

 

De prestaties van de gemeentediensten uitgevoerd op aanvraag van of voor 

rekening van derden geven aanleiding tot de volgende retributies: 

Ontstopping van rioleringen 400,00 € per prestatie 

Bestelwagen 110,00 € per uur 

Vrachtwagen 130,00 € per uur 

Kraanvrachtwagen 150,00 € per uur 

Vuilnisophaler 160,00 € per uur 

Arbeider 60,00 € per uur 

Ophaling van afval (buiten vervoer en personeel)     25€ per begonnen schijf van 100 kg. 

 

Elk begonnen uur zal in zijn geheel verschuldigd zijn. 

 

Artikel 3. 

 

Prestaties van de technische gemeentediensten inzake signalisatie 

- 100,00 € voor het laden, het vervoer en het aanbrengen op de aangeduide plaatsen van ad 

hoc signalisatiemateriaal alsook voor het verwijderen, het vervoer en het lossen na 

het gebruik ter plaatse, voor zover de totale gebruiksduur niet meer bedraagt dan 

twaalf uur en de voor te behouden zone niet verder reikt dan 20m. 

- 10,00 € per bijkomend signaal wanneer de zone meer dan 20m bedraagt.(1 signaal dekt 

20m.) 

- 20,00 € per bijkomende dag en per verkeerssignaal 

- 50,00 € voor de verplaatsing van de gemeentelijke agenten bij de plaatsing van 

signalisatieborden door een ondernemer. 

 
Artikel 4. 
 
Er wordt een retributie geheven op van ambtswege vervulde prestaties of op verzoek van 

derden voor het plaatsen en verwijderen, omwille van veiligheidsredenen, van 

beschermingshekken (Nadar) alsmede voor het gebruik van deze hekken ; 

 
Het ter beschikking stellen van « Nadar » hekken geeft aanleiding tot de voorafgaande 
betaling van de hierna vastgestelde bedragen van de retributie : 
 
Materiaal: « Nadar » hek 
Vervangingswaarde van een eenheid: 70,00 € 
Bedrag, per eenheid, voor een huur van 24u : 3,00 € 



 

 

Vervoer en plaatsen/verwijderen door het gemeentepersoneel. Bedrag toe te voegen aan de 
huurprijs: 100,00 € 
 
In geval van niet-teruggave van hekken na afloop van de huur of bij schade zal de retributie 
van 55 € per eenheid van de belastingplichtige geëist worden. 
 

Artikel 5. 

 

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de ter 

beschikking stelling of de prestatie aanvraagt, voor rekening van wie ze uitgevoerd wordt. 

De retributie is contant betaalbaar in handen van de Gemeenteontvanger, zijn 

aangestelden of de regelmatig daartoe aangeduide beambten. 

 

Artikel 6. 

 

1) De retributie is niet verschuldigd indien de aanvraag uitgaat van de overheid. 

2) Er wordt geen enkele retributie gevraagd voor het reserveren van plaatsen voor 

het leveren van brandstoffen (de factuur kan als bewijs gevraagd worden) evenals 

aan de personen die van steun van het OCMW of van een inkomensgarantie voor 

bejaarden genieten voor hun persoonlijke verhuizing. 
 
 

 

De wd. Secretaris, De Voorzitter, 

(get) B. MOENS. (get) M-J. GHYSSELS. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT : 

 

Vanwege het College :  Voor de Burgemeester: 

De wd. Secretaris, De afgevaardigde schepen, 

 

 


