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Retributiereglement op het bestrijden van ongedierte 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:
Ongedierte wordt in de gemeente op verschillende manieren bestreden.
Een gemeentelijke rattenvanger voert de bestrijding uit op terrein. Bij een melding van hinder door
ratten of muizen, gaat de rattenvanger ter plaatse en neemt hij de nodige maatregelen.
MOTIVERING:
De gemeente Aartselaar is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van
retributies voor diensten en prestaties.
Het is aangewezen om voor deze dienst en prestatie een kleine vergoeding te vragen.
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
bestrijden van ongedierte voor rekening van derden.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die bestrijding aanvraagt.
Artikel 3
De retributies als volgt vast te stellen :
 arbeidsprestaties : 40 euro per persoon per uur
 gebruik rattenval : 3,50 euro per stuk
 gebruik van bestrijdingsmiddelen: aan kostprijs

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 door middel van een
dwangbevel, voorzien in artikel 177van het decreet over het lokaal bestuur, geschieden.
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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