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GEMEENTERAAD 1 APRIL 2014 

 

RETRIBUTIE WERKEN VOOR DERDEN 

 

 

Context 

De gemeenteraad stemde op 03/12/2013 een retributie werken voor derden voor de periode van 

2014-2019. In haar mail van 21/01/2014 merkt de toezichthoudende overheid Agentschap 

Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, op dat in dit retributiereglement ook het opruimen van 

sluikstorten werd opgenomen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, haalt aan 

dat dit een belasting is en verzoekt om de belasting op het opruimen van sluikstorten uit het 

retributiereglement te lichten en er een afzonderlijk volwaardig belastingreglement van te maken. 

Voor een belasting is de bezwaarprocedure totaal verschillend dan bij een retributie. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

 

Argumentatie 

De gemeenteraad stemde op 03/12/2013 een retributie werken voor derden voor een periode van 

2014-2019. In haar mail van 21/01/2014 merkt de toezichthoudende overheid, Agentschap 

Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen op dat in dit retributiereglement ook het opruimen van 

sluikstorten werd opgenomen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur haalt aan dat dit een belasting is 

en verzoekt om de belasting op het opruimen van sluikstorten uit het retributiereglement te lichten 

en er een afzonderlijk volwaardig belastingreglement van te maken. 

De stad voert een aantal werkzaamheden uit die in privaat belang van de burger zijn. De stad moet 

ook regelmatig schade herstellen aan gemeentelijke eigendommen, toegebracht door derden. De 

uitvoering hiervan bezorgt de stad een financiële kost. Door de financiële toestand van de stad is het 

noodzakelijk deze kosten te verhalen op de aanvrager of schadeverzoeker. 

 

BESLUIT 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie voor het uitvoeren van 

werken voor derden. 

 

2. Gebruiker 

 

De retributie is verschuldigd door de persoon die de uitvoering van de werken aanvraagt tenzij deze 

uitvoering aanleiding geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening van belasting of 

retributie, of zij plaats heeft krachtens een overeenkomst. De retributie is verschuldigd ingeval van 

herstel van schade toegebracht door derden aan gemeentelijke eigendommen, door de natuurlijke 

persoon, rechtspersoon of vereniging die de schade heeft veroorzaakt. 

 

3. Grondslag en tarief 
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Als de uitgevoerde werken voor derden vallen onder de btw-plichtige activiteiten, wordt de 

retributie verhoogd met het toepasselijk btw-tarief. 

 

De stad vestigt een retributie voor het uitvoeren van werken voor: 

 

• Rioolaansluiting tot 7 meter aansluiting voor het aansluiten van een woning of een ander 

gebouw aan de riolering: 350 euro forfaitair. 

 

• Rioolaansluiting vanaf 7 meter aansluiting : 75 euro per meter rioolaansluiting vermeerderd 

met 25 euro forfaitair vervoerskosten. 

 

Onder aansluiting wordt verstaan: een afvalwateraansluiting, een hemelwateraansluiting, het 

plaatsen van een wachtputje of het aansluiten van een individuele behandelingensinstallatie 

voor afvalwater (IBA). Waar een wachtaansluiting is, moet geen retributie rioolaansluiting 

betaald worden. 

 

• Rioolontstopping: 80 euro voor het ontstoppen van een huisaansluiting op het openbaar 

domein 

 

• Heraanleg van bestrating na nieuwbouw, verbouwing of beschadiging met gebruik van de 

oude bestrating 

 

o 25 euro per m² voor het herleggen van keien, betonstraatstenen, betontegels 

o 25 euro per m² voor het herplaatsen/laten zakken van boordstenen 

 

Als bij plaatsing het gebruik van nieuwe materialen nodig is, wordt voor het betrokken 

gedeelte de m²prijs voor aanleg in nieuwe materialen gerekend. 

 

• Heraanleg van bestratingen na nieuwbouw, verbouwing of beschadiging met gebruik van 

nieuwe bestratingsmaterialen of aanleg van nieuwe bestratingen(opritten) 

 

o 35 euro per m² voor aanleg van bestrating in asfalt, betonstraatstenen, betontegels, 

inbegrepen het aanleggen van een nieuwe fundering en de afvoer en verwerking van 

de overtollige uitgebroken materialen 

o 35 euro per lopende meter voor aanleg van nieuwe boordstenen 

o 35 euro per lopende meter voor het verlagen van boordstenen bij wijze van afslijpen 

van de bestaande te behouden boordstenen 

 

Het plaatsen van boordstenen type ID4 bestemd voor insluiting van betonstraatstenen 

van nieuwe opritten zijn inbegrepen in de m²prijs voor de aanleg van opritten. 

 

• Andere werken voor derden op hun verzoek of andere herstellingen tengevolge van schade 

toegebracht door derden aan het gemeentelijk patrimonium : 

 

o 50 euro forfaitaire administratiekosten 

o 25 euro per werkuur arbeider 

o Materialen aan kostprijs 

o 10 euro per werkuur gebruik compressor 

o 40 euro per werkuur vrachtwagen, bestuurder inbegrepen 

o 40 euro per werkuur bandenkraan 13Tn bestuurder inbegrepen 

o 40 euro per werkuur bulldozer, bestuurder inbegrepen 
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o 40 euro per werkuur mini-graafmachine, bestuurder inbegrepen 

o 40 euro per werkuur kraan zwenklader, bestuurder inbegrepen 

Ieder begonnen uur is een werkuur. 

 

 

• Leveren en plaatsen van wegwijzers: 150 euro per wegwijzer 

 

Als de stad voor het uitvoeren van de werken een beroep moet doen op derden omdat ze zelf niet 

over de nodige technische expertise of capaciteit beschikt, worden de kosten van de prestaties 

verleend door derden, bij de gebruiker in rekening gebracht. 

 

4. Vrijstellingen 

 

Voor dit reglement zijn geen verminderingen van toepassing. 

 

5. Betaling 

 

De betaling is verschuldigd op het moment van de aanvraag. indien zij onmiddellijk berekenbaar is, 

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

Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 

vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de 

retributie in te vorderen. 

 

6. Procedure 

 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 

afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 

 

7. Opheffing 

 

Het reglement retributies 2014-2019 werken voor derden van 1 januari 2014 tot 31 december 2019 

wordt opgeheven met ingang van de inwerkingtreding van onderhavig reglement. 

 


