Versie: 30
januari 2017
Vorselaar,
21-02-2017
pagina 1 van 3

RETRIBUTIEREGLEMENT
VOOR LEVERINGEN EN WERKEN VOOR DERDEN

ARTIKEL 1
Met ingang van 1 januari 2017 en tot en met 31 december 2019 wordt een gemeentelijk
retributiereglement voor leveringen aan en werken voor derden ingevoerd.

ARTIKEL 2
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
overkluizing van baangrachten:
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt of de te overwelven baangracht al of niet
gelegen is in een rioleringsproject d.w.z. een gebied waar de aanleg van riolering en
grachten met bouw van kopmuren aan de opritten, gerealiseerd, gepland of in
uitvoering is en dit in samenwerking met Pidpa/Hidrorio en/of Aquafin.
1. buiten projectgebieden, :
-

Leggen van rioolbuizen met dien verstande dat de door de gemeente
goedgekeurde rioolbuizen door de aanvrager dienen aangekocht: 17,00 €/m
bouwen van een gemetselde kopmuur met deksteen aan een overkluizing:
250,00 €/stuk
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2. binnen projectgebieden:
- leveren van materialen voor het bouwen van een overkluizing met 2
uitstroomelementen:
o oprit van 3 meter: 850,00€
o oprit van 4 meter: 1000,00€
o oprit van 5 meter:1150,00€
o oprit van 6 meter: 1200,00€
o oprit van 8 meter: 1600,00€
- Voor het bouwen van de oprit heeft de aanvrager de keuze om dit zelf te doen of
dit te laten uitvoeren in regie door de gemeentelijke technische dienst
levering stookhout aan inwoners Vorselaar voor particuliere doeleinden (1 container):
28,00 €/container
aanleggen oprit in aangelegde voetpadstroken:
45,00 €/m²
Indien noodzakelijk worden de bijkomende prestaties in rekening gebracht:
zaagsnede, per meter

23,00 €/m

heraanleggen van asfalt met herstelling van de fundering

14,00 €/m²

herleggen van kassei

13,00 €/m²

heraanleggen van betonkeien

13,00 €/m²

opnieuw leggen voetpad (nieuw, incl tegels)

23,00 €/m²

herstellen voetpad

17,00 €/m²

leveren voetpadtegels

1,20 €/st

boordstenen herzetten/laten zakken

8,50 €/m

Administratieve en bijstandskosten voor opmaken van bestekken: 10% op het bedrag van de
kostprijs met een minimumretributie van 25 € en een maximumbedrag van 200,00 euro.
Prestaties berekend per uur
gebruik camion, tractor, bulldozer, hoogwerker of andere

42,00 €/u

uurprestatie van gemeentelijke werklieden

30,00 €/u

Bij de berekening van de uurlonen zal een gedeelte van een uur voor een volledig uur
worden gerekend.
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ARTIKEL 3
Iedere aanvraag wordt door het college van burgemeester en schepenen individueel
onderzocht en er wordt over beslist in de mate dat de normale werking van de
gemeentediensten niet worden verstoord.

ARTIKEL 4
De retributie wordt geïnd bij wijze van een factuur.
De retributie is verschuldigd:
indien ze onmiddellijk berekenbaar is, bij de inwilliging van het verzoek
indien ze niet onmiddellijk berekenbaar is, binnen de dertig dagen na toezending van
de afrekening. Er wordt evenwel een provisie geïnd van 125,00 €. De betaalde
provisie zal bij de eindafrekening in rekening worden gebracht.
De betaling dient te geschieden door diegene die om de dienstverlening heeft verzocht. Bij
niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning bij wijze van
burgerlijke rechtsvordering geschieden.

