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Vaststelling van een retributie geheven op de prestaties geleverd door de
stedelijke uitvoeringsdiensten

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 170 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen
vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid,
de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
FEITELIJKE CONTEXT
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling
huishoudelijk reglement inzake de tarieven voor de terugvordering van de kosten
voor het gebruik van klein en zwaar materieel, nodig voor het uitvoeren van
herstellingen aan het openbaar domein ingevolge beschadiging door derden, en
het uurloon van het stadspersoneel.
Bij de bepaling van de tarieven, voor de aanrekening van deze retributie, wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de werkelijke kostprijs van de prestaties van zowel het geschoolde als het
ongeschoolde personeel.

De dienst infrastructuur beschikt over klein en zwaar materieel voor het terugplaatsen of herstellen
van de schade aan het openbaar domein, en deskundig personeel als bedoeld bij dit besluit.
De dienst infrastructuur beschikt over verkeersignalisatie.
MOTIVERING
Indien er herstellingen aan het openbaar domein moeten uitgevoerd worden ingevolge
beschadigingen door derden zullen de kosten voor gebruik van klein en zwaar materieel, alsook het
uurloon van het stadspersoneel in rekening gebracht worden.
Indien er werken worden uitgevoerd op het openbaar domein van de stad en de
aannemer/zelfstandige of de particulier in gebreke blijft met betrekking tot de signalisatie kunnen de
gemeentelijke diensten, op bevel van de veiligheidsdiensten, aanpassingen uitvoeren aan de
signalisatie die niet volgens, of zonder, een afgeleverde vergunning is geplaatst of
opruimingswerken uitvoeren aan (verkeers)onveilige situaties; De kosten hiervan zullen in rekening
gebracht worden.
Indien het openbaar domein in gevaar komt, zal er op bevel van de veiligheidsdiensten signalisatie
geplaatst worden; De kosten hiervan zullen in rekening gebracht worden.
BESLISSING:
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025, wordt er een retributie geheven
op de prestaties geleverd door de stedelijke uitvoeringsdiensten. Alsook worden de kosten voor
gebruik van klein en zwaar materieel, nodig voor het uitvoeren van herstellingen aan het openbaar
domein ingevolge beschadigingen door derden, nodig voor het opruimen van achtergelaten afval en
sluikstorten, nodig voor het opruimen van publiciteitsborden en nodig voor het plaatsen van
signalisatie in onveilige situaties verhaald op de natuurlijke- of rechtspersoon a rato van de tarieven
zoals bepaald in dit besluit.
Hoofdstuk 1. Retributie voor algemene prestaties uitgevoerd door de stedelijke
uitvoeringsdiensten.
Artikel 2
Werkuren stadspersoneel: € 30,00 /uur – verhoogd met toegekende toelagen zoals avondwerk +
25%, zaterdagwerk + 150% en zondag- en feestdagen +200% en bij afroep +400%. Prijzen zijn
excl. BTW.
Artikel 3
De duur van de per uur gepresteerde prestaties is gelijk aan de tijd die verlopen is tussen het vertrek
van en de terugkomst aan het stedelijke magazijn.
Voor iedere prestatie wordt minimum een uur aangerekend en elk begonnen uur wordt als volledig
uur aangerekend.

Artikel 4
Voor de verplaatsingskosten wordt een eenheidstarief aangerekend zoals voorzien in de regeling
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor het vergoeden van dienstreizen van zijn
ambtenaren.
Hoofdstuk 2. Retributie voor verkeerssignalisatie.
Artikel 5
De retributie is verschuldigd door degene die onveilige situatie veroorzaakt of door degene ten
gunste van wie de prestaties werden uitgevoerd.
Artikel 6
De retributie bedraagt
• Nadarhekken:
€ 3,00/stuk/dag/excl. BTW
• Herashekken:
€ 3,00/stuk/dag/excl. BTW
• Bakens:
€ 3,00/stuk/dag/excl. BTW
• Verkeersborden:
€ 5,00/stuk/dag/excl. BTW
• Signalisatielampen:
€ 6,00/stuk/dag/excl. BTW
• Verkeerslicht
€ 25,00/stuk/dag/excl. BTW
Deze bedragen zijn inclusief voeten voor bakens en/of verkeersborden.
Het tarief van de materialen is berekend zonder werkuren personeel.
Hoofdstuk 3. Retributie voor prestaties en gebruikte materieel door de stedelijke
uitvoeringsdiensten.
Artikel 7
De retributie is verschuldigd door degene ten gunste van wie de prestaties werden uitgevoerd.
Artikel 8
De retributie bedraagt
• Bandenkraan 13 Ton
• Laadgraafmachine 4 Ton
• Pneumatische breekhamer JCB- 260 U
• Laadgraafcombinatie
• Kleine kniklader Avant 530+
• Vrachtwagen Volvo
• Vrachtwagen Scania
• Hogedrukpomp RIONED op slede
• Container
• Borstelwagen groot
• Borstelwagen klein
• Trilwals
• Landbouwtractor
• Containersysteem tractor
• Mini tractor
• Borstel
• Combifrees

€ 60,00/uur excl. BTW
€ 50,00/uur excl. BTW
€ 15,00/uur excl. BTW
€ 50,00/uur excl. BTW
€ 20,00/uur excl. BTW
€ 50,00/uur excl. BTW
€ 50,00/uur excl. BTW
€ 75,00/uur excl. BTW
€ 20,00/dag excl. stortkosten excl. BTW (*)
€ 60,00/uur excl. stortkosten excl. BTW (*)
€ 60,00/uur excl. BTW
€ 10,00/uur excl. BTW
€ 50,00/uur excl. BTW
€ 30,00/uur excl. BTW
€ 30,00/uur excl. BTW
€ 20,00/uur excl. BTW
€ 20,00/uur excl. BTW

•
•
•
•
•
•
•

€ 10,00/uur excl. BTW
€ 60,00/uur excl. BTW
€ 80,00/uur excl. BTW
€ 30,00/uur excl. BTW
€ 3,50/stuk/ dag excl. BTW
€ 5,00/stuk/ dag excl. BTW
€ 75,00/stuk/dag zonder zaagblad excl. BTW
Slijtage asfaltblad € 10 per 1/10mm excl. BTW
Slijtage betonblad € 6 per 1/10mm excl. BTW
• Stroomgroep
€ 15,00/uur excl. BTW
• Trilstamper
€ 25,00/dag excl. BTW
• Diepprikker met kleine tractor
€ 37,50/uur excl. BTW
• Bezander met kleine tractor
€ 36,00/uur excl. BTW
• Bestelwagen
€ 25,00/uur excl. BTW
• Personenwagen
€ 25,00/uur excl. BTW
• Opslagruimte :
€ 25,00/m³/maand excl. BTW
• Weghalen van tijdelijke publiciteitsborden zonder vergunning: voor de recuperatie van het
bord: € 30,00/bord excl. BTW
• Kosten van gebruikte materialen ( zand , beton, kiezel, e.a, …) zullen conform de
marktprijzen mee in rekening worden gebracht.
• Administratieve kosten (behalve bij sluikstorten: GAS-boete):
o Schade eerste schijf tot € 400,00 : 10% van de kostprijs excl. BTW;
o Schade eerste schijf boven € 400,00 : 5% van de kostprijs excl. BTW;
o Minimum tarief: € 30,00 excl. BTW.
Het tarief voor rollend materieel is berekend zonder bestuurder.
(*) De stortkosten zullen conform de marktprijzen mee in rekening gebracht worden.
Aanhangwagen
Hoogtewerker
Verreiker
Minigraver
Anti drukplaten
IJzeren afdekplaten
Betonzaag

Hoofdstuk 4. Schade aan openbaar domein – rijweg en aanhorigheden
Artikel 9
Het stockeren van materialen op fiets- en voetpaden of op de rijweg is verboden behoudens het
voorafgaandelijk bekomen van een vergunning tot inname openbaar domein.
Indien er vóór de ingebruikname ter hoogte van de inname beschadigingen zijn aan het openbaar
domein moet de aanvrager deze beschadigingen melden aan de dienst infrastructuur van de stad
via wegen@bilzen.be. Indien deze melding niet wordt gedaan, wordt verondersteld dat het
openbaar domein zich in perfecte staat bevond voor de ingebruikname.
Schade aan het openbaar domein die tijdens de ingebruikname wordt aangebracht moet door de
aanvrager hersteld worden, na voorafgaandelijk contact met de dienst Infrastructuur van de stad
Bilzen via wegen@bilzen.be.
Wanneer een woning/appartement/winkel/handelszaak … wordt gebouwd of verbouwd moet er bij
de aanplakking van de afgeleverde omgevingsvergunning een foto van het voorliggende aanpalende
voetpad/fietspad/wegenis genomen worden en bezorgd worden aan de wegen@bilzen.be.
Bij het binnenbrengen van het formulier ‘einde der werken’ moet opnieuw een foto van het
voorliggende aanpalende voetpad/fietspad/wegenis genomen worden en bezorgd worden aan
wegen@bilzen.be. Indien er beschadigingen zijn, zal een rekening voor het herstel van deze
beschadigingen aan de bouwheer opgestuurd worden.

Indien er geen foto’s worden binnen gebracht en er worden beschadigingen aan het openbaar
domein vastgesteld dan zullen de kosten voor herstel in rekening gebracht worden van de
bouwheer.
De bouwheer staat in voor de coördinatie met de verschillende nutsmaatschappijen voor het herstel
van het voetpad/fietspad/rijweg in de oorspronkelijke staat.
Bij herstellingen door de stedelijke diensten zullen de kosten van herstel aangerekend worden
overeenkomstig hoger vernoemde tarieven.
Bij schade aan bomen wordt de waarde bepaald volgens uniforme methode WB 2015-003.
Indien de herstellingen door externe diensten worden uitgevoerd zullen de kosten doorgerekend
worden aan de bouwheer en/of de aanvrager ingebruikname openbaar domein en/of aan degene die
de schade heeft aangebracht.
Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Artikel 10
Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het reglement wordt overeenkomstig
artikels 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
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