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GR/2022/020 - RETRIBUTIEREGLEMENT PRESTATIES TECHNISCHE DIENST.

De gemeenteraad,

Gelet op de Grondwet, inzonderheid de artikelen 41, 162 en 170, § 4;

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse regering van 15 februari 2019 over de gemeentelijke 
fiscaliteit;

Overwegende dat het huidige reglement, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 17 december 
2019, dient aangepast te worden omdat de tarieven niet aangepast zijn en er bovendien heel wat 
zaken ontbreken;

Gelet op het voorstel van nieuw retributiereglement,

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1. Vanaf heden het reglement op prestaties door de technische dienst vast te stellen als volgt.

Grondslag.

Het gemeentebestuur heft vanaf heden een retributie op werken en diensten van technische aard 
voor:

1. aanvragen op verzoek van derden;



2. herstel van schade aan of verontreiniging van het openbaar domein of materialen van de 
uitleendienst veroorzaakt door derden;

3. werken ter vrijwaring van het algemeen openbaar belang in vervanging van een private 
verplichting van derden, welke niet vrijwillig door deze derden wordt nagekomen.

De werken worden uitgevoerd op openbaar domein. Er worden geen werken uitgevoerd op privaat 
domein tenzij deze werken aansluiten op weg- en rioleringswerken op het openbaar domein, tenzij 
de werken noodzakelijk zijn voor een goede waterhuishouding of tenzij ter vrijwaring van het 
algemeen belang.

De werken of diensten worden uitgevoerd door werknemers van het gemeentebestuur of door 
aannemers hiertoe aangesteld door het gemeentebestuur.

Onder verontreiniging van het openbaar domein wordt eveneens verstaan (niet limitatief): sluikstort, 
bodemverontreiniging, bezetting openbaar domein naar aanleiding van uithuiszettingen, …

Definitie.

Onder derde dient te worden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die om de dienstverlening 
heeft verzocht of aan de oorzaak ligt van de uitvoering van de werken.

In geval van verontreiniging of schade van het openbaar domein of materialen van de uitleendienst 
veroorzaakt door derden, is de vervuiler gehouden tot de betaling van de retributie. In geval van 
verlies van lading op de openbare weg is de transporteur gehouden tot de betaling van de retributie.

Indien de aanvraag tot technische werken uitgaat van twee of meer derden, dan zijn deze solidair en 
ondeelbaar gehouden tot de betaling van de retributie.

Tarieven.

1) Voor prestaties geleverd door de werknemers van het gemeentebestuur voor de hiernavolgende 
werken wordt de volgende retributie geheven.

Omschrijving Eenheid Meetcode Bedrag

 

Prestaties (kan aangewend worden oa voor het

opruimen van zwerfvuil/sluikstort,  herstel van

schade of verontreiniging aan het openbaar domein of aan 
materialen van de uitleendienst, ophalen van materialen bij 
een uithuiszetting,…) :

 

   

• Gebruik voertuig km Tarief per km €2,50

 



• Gebruik tractor of vrachtwagen (incl. 
chauffeur)

uur Uurtarief €65,00

• Gebruik andere werktuigen uur Uurtarief €25,00

• Manuur uur Uurtarief €35,00

Schade aan openbaar domein:

 

   

- Vast verkeersbord in de zachte berm

omvergereden, bord niet kapot

 

Eenheidsprijs Forfaitair €160,00

 

- Vast verkeersbord in de verharding

omvergereden, bord niet kapot

 

Eenheidsprijs Forfaitair €260,00

 

- Vast verkeersbord in de zachte berm

omvergereden, 1 bord kapot (idem

straatnaambord, verkeersbord, richtingaanwijzer)

 

Eenheidsprijs Forfaitair €230,00

 

- Vast verkeersbord in de verharding

omvergereden, 1 bord kapot (idem

straatnaambord, verkeersbord, richtingaanwijzer)

 

Eenheidsprijs Forfaitair €330,00

 

- Tijdelijk verkeersbord omvergereden (kan niet

meer gerecupereerd worden)

 

Eenheidsprijs Forfaitair €150,00

 

- Wegneembare amsterdammer omver gereden Eenheidsprijs Forfaitair €370,00

 

- Niet-wegneembare amsterdammer omver

gereden

Eenheidsprijs Forfaitair €315,00



- Katafootpaal kapotgereden in zachte berm Eenheidsprijs Forfaitair €100,00

- Katafootpaal kapotgereden in verharding Eenheidsprijs Forfaitair €240,00

- Verkeersspiegel omvergereden - spiegel kapot in

de zachte berm

Eenheidsprijs Forfaitair €310,00

- Verkeersspiegel omvergereden - spiegel kapot in

de verharding

 

Eenheidsprijs Forfaitair €410,00

 

- Verkeersspiegel omvergereden – spiegel niet

kapot in de zachte berm

 

Eenheidsprijs  €345,00

- Verkeersspiegel omvergereden – spiegel niet

kapot in de verharding

 

Eenheidsprijs  €445,00

- Andere schade aan openbaar domein Materiaalkost 
+ personeelskost volgens uurtarief

+ €50 overheadkost

 

   

2) Voor prestaties geleverd door aannemers hiertoe aangesteld door het gemeentebestuur wordt de 
volgende retributie geheven.

Omschrijving Bedrag Voorschot/uitzonderingen

Herplaatsen van een 
verlichtingspaal De prijs volgens 
bestek

opgemaakt door Fluvius

+ €50 overheadkost

 

De volledige prijs volgens bestek 
+ €50

 

overheadkost wordt voorafgaand 
aan de

werken aan het gemeentebestuur

betaald.

 

 

Schade aan bomen Prijs bepaald volgens Uniforme Methode voor de 
Waardebepaling



van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het 
openbaar domein

in Vlaanderen dat algemeen gebruikt wordt door 
openbare besturen

+ €50 overheadkost

 

Saneringskosten bij verontreiniging en

opkuis zwerfvuil

 

De werkelijke prijs volgens factuur aannemer + €50 
overheadkost

 

De kostprijs wordt door de aannemer bepaald op basis van de prijs van de inschrijving waardoor hij 
werd aangesteld door het gemeentebestuur.

Betaling.

De retributie dient te worden betaald binnen de dertig dagen na verzending van de factuur.

Indexatie.

De tarieven vermeld in artikel 3 worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1 
januari van ieder jaar aangepast aan de gezondheidsindex volgens de formule:

R x I/i waarbij

R= tarief zoals vastgesteld in artikel 3

I= de index van de maand december van het voorgaande jaar

i= de index van de maand december 2021 (basis 2013 = 108,58)

De decimalen van het nieuwe bedrag worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, halve 
cijfers worden naar boven afgerond.

Vrijstelling.

Hulpdiensten worden vrijgesteld van de retributie voor opdrachten in het kader van de 
hulpverlening.

 

Art. 2. Dit retributiereglement treedt in werking vanaf heden en geldt voor alle schadegevallen en 
aanvragen vanaf heden. Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 retributiereglement 
uitlening gemeentelijk materiaal en inzet gemeentelijk personeel wordt vanaf heden opgeheven.

Art. 3. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de 
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017.



Namens de gemeenteraad,

Karin Van de Sompel

Get. Algemeen directeur

Peter De Bock

Get. Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,

9180 Moerbeke, 30 maart 2022.

De Algemeen directeur,

#$ondertekening2$#

#$stempel$#

De Voorzitter, 

#$ondertekening1$#
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