Vestiging van een retributie voor leveringen en werken voor derden
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de bevolking vaak gebruik maakt van diensten van de gemeente voor o.a.
het aanleggen van (tweede en volgende) opritten en overkluizingen, het bouwen van
kopmuren …
Overwegende dat er eveneens regelmatig schade wordt toegebracht aan het openbaar domein;
Overwegende dat de kosten hieraan verbonden moeten vergoed worden;
Gelet op de financiële situatie van de gemeente;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn, eindigend op 31 december
2019 wordt een retributie geheven op leveringen en werken ten behoeve van derden.
Dit reglement is van toepassing:
- Indien de gevraagde werken op het openbaar domein ten goede komen van één of
meerdere particulieren met uitzondering van het algemeen belang;
- Voor vergoeding van de schade die opzettelijk of accidenteel door een particulier werd
toegebracht aan het openbaar domein.
Artikel 2. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
- Overkluizingen van baangrachten (behoudens deze die nodig zijn voor de aanleg van
een eerste oprit) met dien verstande dat de door de gemeente goedgekeurde
rioolbuizen door de aanvrager dienen aangekocht te worden (en uitsluitend mits
voorlegging van de nodige vergunning): 20,00 euro per strekkende meter
- Bouwen van een kopmuur aan een overkluizing (behoudens deze die nodig zijn voor de
aanleg van een eerste oprit): 250,00 euro per stuk
- Aanleggen van een (tweede en volgende) oprit: 45,00 euro per vierkante meter
- Uitvoeren van een zaagsnede: 23,00 per meter
- Heraanleggen van asfalt met herstelling van de fundering: 15,00 per vierkante meter
- Herleggen van kassei: 15,00 per vierkante meter
- Heraanleggen van betonkeien: 15,00 euro per vierkante meter
- Opnieuw leggen voetpad (inclusief tegels: dals, klinkers, …): 25,00 per vierkante meter
- Herstellen voetpad: 17,00 per vierkante meter
- Leveren voetpadtegels, klinkers: 1,20 euro per stuk
- Leveren kassei: 8,00 per vierkante meter
- Boordstenen herzetten/laten zakken: 15,00 per strekkende meter
- Administratieve en bijstandskosten voor het opmaken van bestekken n.a.v.
schadegevallen: 10% op het bedrag van de kostprijs met een minimumbedrag van
25,00 euro
- Prestaties berekend per uur:
o Gebruik vrachtwagen, tractor, bulldozer, hoogtewerker of andere: 42,00 euro per
uur
o Uurprestatie van de gemeentelijke werklieden: 30,00 euro per uur per persoon
Bij de berekening van de uurlonen zal een gedeelte van een uur voor een volledig uur
worden aangerekend.
Artikel 3. Iedere aanvraag wordt door het schepencollege individueel onderzocht en er wordt
over beslist in de mate dat de normale werking van de gemeentediensten niet worden
verstoord.
Artikel 4. De retributie is verschuldigd door diegene die om de dienstverlening heeft verzocht
en is vooraf, na berekening door de technische dienst, betaalbaar op rekening van de
gemeente Herenthout.
Artikel 5. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de
niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.

