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BESTUIT VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 24 november 2014

Aanwezig: Michel Baert voorzitter
Karin Derua, RemiSerranne, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De Locht, Willy
Cornelis schepenen
Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Els Schoeters,
Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van
Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Josée Naets, Anne-
Marie Van Loock raadsleden
Johan Smits gemeentesecretaris

Verontschuldigd:Anne Cleiren raadslid

28. Retributie - uitvoeren van werken ten laste van derden 2015

De gemeenteraad,

Overwegende dat de gemeente op vraag van derden werken uitvoert die niet louter of uitsluitend als
werken aan het openbaar patrimonium te begrijpen zijn;

Overwegende dat dergelijke werken de uitzondering blijven en normaal in relatie staan tot andere
werkzaamheden die de gemeente op zich neem!

Overwegende dat de gemeente occasioneel diensten verleent aan burgers, op hun uitdrukkelijk
verzoek, aangezien bijvoorbeeld alleen een vertegenwoordiger van de gemeente de dienst kan
verlenen maar de gemeente niet gehouden is deze dienst te voorzien en de vragende burger ook niet
verplicht is beroep te doen op deze dienst aangezien alternatieve mogelijkheden bestaan (bv.

afhalen administratieve documenten ten gevolge van laattijdigheid of nalatigheid van de
aanvragende burger);

Overwegende de hoge kosten dewelke hiermee gepaard gaan;

Overwegende dat een objectieve aantoonbare grond gegeven moet worden aan alle inkomsten van
de gemeente;

Overwegende dat zonder gemeenteraadsbesluit over een retributie ter zake de kostprijs betwist kan
worden;

Overwegende dat het past een retributie in te stellen ten belope van de werkelijk gemaakte
onkosten;

Gelet op de ministeriële omzendbrief BA 2OO4/O3 van l-4 juli 2004 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen gemeentefiscaliteit;

Gelet op de omzendbrief BB2O14/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van
de meerjarenplannen 2OI4- 2019 en de budgetten2OL5;

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;



BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert (Open VLD), Karin Derua (Open VLD), Remi Serranne (SP.a),

Steven Michiels (Open VLD), Annick Dekeyser (Open VLD), Hans De Locht (Open VLD),

Nieke Deleebeeck-Baudet (N-VA), Marie-Ange Henderix (Open VLD), Els Schoeters (Open

VLD), Maurice Vanmeerbeeck (Open VLD), Daisy De Neef (SP.a), Dirk Bernagie
(Onafhankelijk), Audrey Bogaerts (Open VLD), Marita Palstermans (Onafhankelijk),
Francine De Becker (onafh.), Josée Naets (SP.a) en Anne-Marie Van Loock (N-VA).

3 onthoudingen: Bert Meulemans (CD&V), Steven Van Loock (CD&V)en KristelAndries
(cD&v).

art. L
Voor het aanslagjaar 2015 een retributie in te stellen voor het gebruik van materiaal, materieel en
personeel door derden.

arT.2
De retributie is verschuldigd voor een dienst verricht door het gemeentebestuur op uitdrukkelijk
verzoek van een derde wanneer de dienst niet onder de openbare dienstverlening wordt begrepen.
De verzoeker wordt vooraf van de toepassing van het retributiereglement ingelicht.

art. 3

De retributie wordt als volgt vastgesteld:
a) materiaal: de aangewende hoeveelheden tegen de gangbare dagprijs op het ogenblik van de

werken of dienstverlening.
b) materieel:

- per ingezet voertuig met chauffeur: 35,00 EUR/uur;
- het overige materieel is gratis, tenzij de gemeente zelf tot huur moet overgaan. ln dat

geval wordt de huurprijs aangerekend.
c) personeel: 32,00 EUR/uur per persoon.

art. 4
De retributie wordt, bij besluit van het college van burgemeester en schepenen, geëist na de

uitvoering der werken en moet binnen de dertig dagen na ontvangst van de onkostennota betaald
worden.

art.5
ln voorkomend geval zal de betaling via burgerrechtelijke weg worden vervolgd

art. 6
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 1-86 en 187 van het
Vlaa ms gemeentedecreet.

art.7
Dit besluit ter kennisgeving aan de hogere overheid over te maken.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
De gemeentesecretaris
get. Johan Smits
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Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 2 december 2014
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