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Titel 

Agendapunt:  Retributie op werken voor derden: 2020 - 2025 

  

Toelichting 

 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 

periode. De retributie op werken voor derden wordt verlengd in de komende 

legislatuur.  

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 

 

Feiten en context 

niet van toepassing 

 

Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 

• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 

41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  

 

Advies 

er is geen advies vereist 

 

Argumentatie 

De financiële toestand van de gemeente vereist dat er een retributie voor de 

uitvoering door het gemeentebestuur van werken aangevraagd door derden wordt 

vastgesteld. 

 

Financiële gevolgen 

Financiële gevolgen voorzien  2025A4-1 

 

Besluit 

 

Artikel 1 - Retributieplichtige 

Er wordt voor een periode die aanvangt op 01.01.2020 en eindigt op 31.12.2025 een 

gemeentelijke retributie gevestigd voor de uitvoering door het gemeentebestuur van 

werken aangevraagd door derden, tenzij deze uitvoering aanleiding geeft tot de 

toepassing van een andere gemeenteverordening van belasting of retributie, of 

tenzij deze uitvoering plaats heeft krachtens een overeenkomst. 

 

De retributie is verschuldigd door de persoon die de uitvoering van de werken 

aanvraagt. 

 

Artikel 2 - bedragen 

De retributie wordt vastgesteld als volgt :  



I.Werken aan boordstenen 

1. rechten en van hoogte stellen boordstenen : 11 EUR per lopende meter 

2. uitbreken en herplaatsen van boorstenen : 20 EUR per lopende meter 

3. toeslag voor vervanging van een beschadigde rechte boordsteen (beton) : 16 EUR 

per stuk 

4. toeslag voor de vervanging van een beschadigde gebogen boordsteen (beton) : 

24 EUR per stuk 

5. toeslag voor vervanging van een beschadigde betonnen boordsteenfundering : 

15 EUR per lopende meter 

 

II.Werken aan straatgoten 

6. Uitbreken en herleggen van straatgoten in betonstenen (30 cm breedte) : 20 EUR 

per lopende meter 

7. vervangen van beschadigde gootstenen : 2 EUR per stuk 

8. vervangen van beschadigde betonfundering : 24 EUR per lopende meter 

9. herplaatsen van een verzakte straatkolk : 370 EUR per stuk 

 

III. Werken aan voetpadbestratingen 

10. herleggen van betontegels : 21 EUR per m²; vanaf 5 m² : 18 EUR 

11. vervangen van een beschadigde betontegel : 1 EUR per stuk 

12. vervangen van beschadigde betonfundering of fundering in gestabiliseerd zand 

onder de betontegels : 15 EUR per m²; vanaf 5 m² : 12 EUR per m² 

13. herleggen van betonblokken inbegrepen het herstel van de beton- of andere 

fundering, van inritten voor voertuigen : 31 EUR per m², vanaf 5 m² : 25,5 EUR per m² 

14. toeslag voor vervanging van beschadigde betonblokken : 2 EUR per stuk 

 

IV.Werken aan rijwegen 

15. herstellen van kasseibestrating : 27,5 EUR per m²; vanaf 5 m² : 20 EUR per m² 

16. herstellen van gevoegvulde kasseibestrating : 33 EUR per m²; vanaf 5 m² : 24 EUR 

17. herstellen van asfaltbestrating met fundering : 37 EUR per m²; vanaf 5 m² : 29 EUR 

18. herstellen van mozaiekbestrating op fundering : 37 EUR per m²; vanaf 5 m² : 27,5 

EUR 

19. herstellen van rijweg in beton of betonbanden voor insluiting van rijwegen : 91 EUR 

per m²; vanaf 5 m²: 73 EUR per m² 

20. herstellen van grintweg : 18 EUR per m² 

21. herstellen van assenweg : 7,5 EUR per m² 

22. herstellen van ingezakte aarden berm of weg : 7,5 EUR per m² 

 

V.Werken aan betonkeien in rijwegen  

23. herleggen van een bestrating in betonkeien van alle aard en soort, met 

vernieuwing van de betonnen of steenslagfundering : 66 EUR per m²; vanaf 5 m² : 58 

EUR per m² 

24. toeslag voor het vervangen van beschadigde speciaal gekleurde dicht 

gestructureerde betonkeien voor voetgangersoverwegen in rijwegen : 2 EUR per stuk 

25. toeslag voor vervanging van beschadigde betonkeien, andere dan onder post 

24 vermeld, al dan niet gekleurd of in elkaar grijpende : 4 EUR per stuk 

 

VI.Wegonderboringen 

26. wegonderboringen : 73 EUR per lopende meter 

 

VII.Andere werken 

27. werkuren : 30 EUR per uur 

28. andere materialen : werkelijke aankoopprijs materialen 

 

Indexatie vanaf  01/01/2021 



De bedragen van de werkuren onder VII. Andere werken worden jaarlijks 

geïndexeerd vanaf 01/01/2021, hiervoor zal als basis gebruik gemaakt worden van 

de consumptieprijs index november 2019 (basis 2013) 

 

De indexatie gebeurt als volgt:  

€ 30€ per uur  x (consumptieprijs index november aanslagjaar-1/consumptieprijs index 

november 2019)  

Elke index aanpassing zal  ertoe leiden dat het verschuldigde bedrag steeds 

afgerond wordt naar de dichtstbijzijnde 0,05 euro. 

 

 

VIII.Algemeen minimum per herstelling/werk  

29. minstens per herstelling (exclusief de materialen) : 75 EUR 

 

Elke factuur zal een minimum bedrag van 5 euro bedragen. 

 

Artikel 3 - Betaling 

De retributie moet betaald worden : 

-indien zij onmiddellijk berekenbaar is, bij de aanvraag 

-indien zij niet onmiddellijk berekenbaar is, bij de beëindiging der werken. 

 

Artikel 4 - Algemeen 

Indien mogelijk wordt alvorens aan de herstelling te beginnen met de 

particulier/vergunningshoudende maatschappij een overeenkomst afgesloten. 

Indien er tussen de gemeente en een van de vergunninghoudende maatschappijen 

een overeenkomst wordt getroffen, waarbij de maatschappij de herstelling zelf of 

door een derde laat uitvoeren worden bovenvermelde bedragen niet 

teruggevorderd. 

 

Artikel 5 - Bezwaar 

De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het college van 

burgemeester en schepenen.  

 

Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger 

•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 

belastingen@hemiksem.be 

 

Artikel 6 - Toezicht houdende overheid 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017. 

 

 

Opmerkingen algemeen directeur 

 

 


