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RETRIBUTIE VOOR UITVOERING VAN WERKEN TEN LASTE VAN DERDEN 

De raad,  

Overwegende dat de gemeentediensten ingezet worden voor werken ten laste 

van derden o.m. bij beschadiging van het openbaar domein, ophaling van 
sluikstorten, veiligstellen van gevaarlijke toestanden ontstaan door derden of 

nalatigheid van derden, opruiming van verloren lading, ontstoppen van 
rioolaansluitingen... 

Overwegende dat deze inzet van personeel en middelen een last betekent voor 
de gemeentelijke financiën; 

Overwegende dat de tarieven van 2013 dienen aangepast aan de levensduurte;  

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 

de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op artikel 40, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN : 

Artikel 1: Vanaf 1 januari 2020 wordt ten bate van de gemeente een retributie 

geheven op het uitvoeren van werken ten laste van derden. 

Artikel 2: De van toepassing zijnde tarieven voor deze retributie zijn opgelijst in 
het overzicht ‘uitvoering werken ten laste van derden’ excl. BTW. Er wordt een 
opsplitsing gemaakt in tarieven voor private personen en deze voor bedrijven 

De bedragen voor de personeelskosten worden jaarlijks aangepast op 1 januari 

volgens de waarde van “S”, zijnde het gemiddelde van de uurlonen zoals die 

door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf vastgesteld zijn, 
vermeerderd met het totaal percentage sociale lasten en verzekeringen, zoals 
aangenomen door het federale ministerie. 

Voor de werken uitgevoerd door het gemeentepersoneel worden deze geacht te 
behoren tot de categorie A - 2a.(categorie sociale lasten  kencijfer R.S.Z. 24) 



Deze bedragen voor voertuigen worden jaarlijks aangepast op 1 januari volgens 

de referteprijs van Diesel wegenbestemming (refertenummer O.W. 549) 
opgemaakt door de commissie van de prijslijst der bouwmaterialen van het 

ministerie van economische zaken. 

De bedragen voor materialen kunnen worden aangepast aan de marktprijzen 
mits akkoord van college van burgemeester en schepenen.  

De bijkomende kosten zullen worden verrekend aan de werkelijk gedane 
kosten. 

Artikel 3: De retributie is verschuldigd door de aanvrager of door diegene die de 
oorzaak is van de noodzakelijke inzet van personeel en materieel. 

Artikel 4: De retributie is invorderbaar onmiddellijk na de uitvoering der werken 
en op voorlegging van een invorderingsstaat. 

Artikel 5: Bij gebrek van betaling binnen de vastgestelde termijn van 30 dagen 
worden per dag vertraging verwijlintresten aangerekend overeenkomstig de 

rentevoet van de verwijlintresten van toepassing op overheidsopdrachten. 

Artikel 6: Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid 
om een  dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van 

onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. 

Bij betwistingen zal het gemeentebestuur zich wenden tot de burgerlijke 
rechtbank om de retributie in te vorderen.  

Artikel 7 :  De betalingsplichtige van de retributie of zijn vertegenwoordiger kan 

tegen een retributie een gemotiveerd bezwaar (bij aangetekende zending) 

indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van 
drie maanden te rekenen vanaf de verzending van de factuur of van de datum 
van de contante inning. 

Artikel 8: Het retributiereglement voor uitvoering  van werken ten laste van 

derden van 17 december 2013 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.  

Artikel 9: Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van 

artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal bestuur. 

Artikel 10 : Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de 

gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking 
van dit reglement. 
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