RETRIBUTIEREGLEMENT

Retributie voor een verbintenis onderzoek en
herstellen riolering
Artikel 1

Met ingang van 1 april 2012 wordt een retributie geheven op tussenkomsten van de
gemeentelijke technische dienst.

Artikel 2

Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald wordt onder de hierna vermelde begrippen het
volgende begrepen:
1. begunstigde: de fysische persoon of rechtspersoon in wiens belang de
tussenkomst gebeurt.
2. duur van de tussenkomst: de duur van de tussenkomst is gelijk aan de tijd
verlopen tussen het vertrek naar het adres van de tussenkomst en de
terugkeer van dat adres.
Elk begonnen kwartier wordt als een volledig kwartier beschouwd.

Artikel 3

Onder dit retributiereglement vallen alle interventies door de gemeentelijke dienst
t.b.v. een externe begunstigde behalve de prestaties waarvoor aparte, specifieke
retributiereglementen bestaan.

Artikel 4

Tarieven.
De tarieven worden als volgt vastgesteld:
A. voor het inzetten van personeel (tarieven per uur) => 22 euro
B. voor het inzetten van personeel met materieel ( tarieven per persoon en per
stuk materieel; de vermelde tarieven gelden voor 1 persoon met 1 vermeld
stuk materieel)
 arbeider + vrachtwagen: 44 euro
 arbeider + kraan of graafmachine of verreiker: 44 euro
 arbeider + lichte vrachtwagen of bobcat: 30 euro
 arbeider + compressor: 28 euro

Artikel 5

De vermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de index van de
consumptieprijzen- basis 2004 = 100. Ze worden op 1 januari van elk jaar aangepast
aan de index van de maand december van het voorgaande jaar volgens de formule
R x i/I waarbij:
R= tarief zoals vastgesteld in art. 4
i= de index van de maand december van het jaar i – 1 (i. e. december 2012 bij eerste
aanpassing in januari 2013)
I= de index van de maand december van het jaar i – 2 (i. e. december 2011 bij eerste
aanpassing in januari 2013)
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Artikel 6

De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de dienstverlening of door de
veroorzaker van de reden van de tussenkomst. Werd de prestatie verricht ten gunste
van 2 of meer belanghebbenden, dan zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling
gehouden.

Artikel 7

Artikel 94 van het Gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een
dwangbevel uit te vaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het College
van Burgemeester en Schepenen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaarderexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door het
College van Burgemeester en Schepenen alleen worden geviseerd als de schuld
opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf
aangemaand zijn met een aangetekende brief. Schulden van een publieke
rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden ingevorderd. Verzet tegen
dat exploot kan worden ingevorderd binnen één maand na de betekening ervan bij
verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde. Bij betwisting kan het
gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie te
vorderen.

Artikel 8

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het
Gemeentedecreet.

Artikel 9

In het kader van artikels 248 en 253 van het Gemeentedecreet werd een kopie van
onderhavig besluit aangetekend aan de provinciegouverneur opgestuurd.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 22 maart 2012.
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