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Retributiereglement op het uitvoeren van werken door de gemeentelijke
technische dienst op het openbaar domein voor rekening van derden.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De grondwet, artikel 170 §4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals laatst gewijzigd.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
AANLEIDING:
De gemeentelijke technische dienst voert diverse (herstellings-) werken uit aan het openbaar domein
om de uniformiteit van het straatbeeld te bewaren , de kwaliteit van de uitvoering te garanderen en het
openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat te herstellen , zoals bijvoorbeeld
 herstellingen bij schadegevallen;
 herstellingen ingeval van vrijgaven waarborgen;
 herstellingen na afloop van nutswerken;
 de aanleg van een oprit;
 het verwijderen van over het openbaar domein overhangende begroeiing.
MOTIVERING:
De gemeente Aartselaar is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van
retributies voor diensten en prestaties.
BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Voor de periode van 01.05.2020 tot en met 31.12.2025 gemeentelijke retributies te vestigen op het
uitvoeren van werken door de gemeentelijke technische dienst voor rekening van derden op het
openbaar domein.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de (herstellings-)werken vraagt
of heeft veroorzaakt.

Artikel 3
De retributies als volgt vast te stellen :
Werken door de gemeentelijke wegendienst
 dossierkosten : 50 euro
 werkuren: 40 euro per uur per persoon
 gebruik van machines : 25 euro per uur
 gebruik van voertuigen (kraan, vrachtwagen, bestelwagen, werktuigdrager) : 25 euro per uur
 gebruikte materialen: aanrekening aan kostprijs.
Werken door de gemeentelijke groendienst
 schade aan bomen: waardebepaling volgens de uniforme methode (VVOG) met een maximum
van 500 euro
 schade aan bermen, graspartijen, heesters en bloemperken - werkuren: 40 euro per uur per
persoon; gebruikte planten en materialen: aanrekening aan kostprijs; nazorg: aanrekening aan
kostprijs.
 verwijderen van overhangende begroeiing op het openbaar domein - werkuren: 40
euro/uur/persoon; verwijderen en afvoer van groenafval: aanrekening aan kostprijs.
Als de werken aan btw onderworpen zijn, gelden de bovenstaande bedragen exclusief btw.
Artikel 4
Deze gemeentelijke retributies moeten contant betaald na het leveren van de prestaties.
Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat
betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwiste gedeelte zal geschieden door middel
van een dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 5
Voortaan de vaststelling van de retributiebedragen en van de wijze van inning te delegeren naar het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 mei 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel
286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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