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Zitting van 16.12.21

#Onderwerp : Retributie voor technische diensten - hernieuwing en wijzigingen #

Openbare zitting

FINANCIËLE ZAKEN

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 augustus 2009 betreffende het algemeen reglement
betreffende de invordering inzake gemeenteretributies;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 13 december 2018 betreffende het reglement dat de
retributies voor technische diensten vaststelt, uitvoerbaar geworden op 6 februari 2019, voor een termijn
vervallend op 31 december 2021;
Overwegende het verslag van de Gemeenteontvanger van 24 november 2021 waarbij de keuze van een
jaarlijkse belastingindexatie van 2% werd gemotiveerd;
Gelet op de financiële situatie van de gemeente en aangezien een budgettair evenwicht gewaarborgd moet
worden;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLUIT wat volgt:
 
HOOFDSTUK I. - Retributiegrondslag
 
Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2022 tot en met 2024 een retributie geheven op de dienstprestaties van het
technische personeel uitgevoerd, enerzijds, in het kader van herstellingswerken van de wegen of van private
of openbare plaatsen en, anderzijds, in het kader van een parkeerreservatie.
 
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder de term “de diensturen”, van maandag tot vrijdag,
van 8 tot 16u, behalve de wettelijke verlofdagen.
 
HOOFDSTUK II. - Retributieplichtigen
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Artikel 3
De retributie is verschuldigd hetzij door de natuurlijke of rechtspersoon, hetzij door het privaat- of
publiekrechtelijk organisme waarvoor de dienst werd verricht.
 
HOOFDSTUK III. - Berekening van de retributie
 
Artikel 4
De bedragen van de retributie worden vastgesteld als volgt:
 
A. Herstellings- en beveiligingswerken van de wegen of van private of openbare plaatsen
 
Het tarief van de retributie per werkuur of fractie van werkuur wordt als volgt vastgesteld:

a. Uurloon

Werkman: €20,00
Ploegoverste - technisch assistent: €30,00
Ingenieur of architect: €40,00

a. Vervoer met chauffeur en begeleider: €60,00
b. Lader met chauffeur: €60,00
c. Straatveegmachine met chauffeur: €100,00

Wanneer de prestaties buiten de diensturen plaatsvinden, is het tarief verdubbeld.
 
De tarieven hierboven vermeld zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01 en worden meegedeeld aan 100%
(d.w.z. niet-geïndexeerd). Bij een wijziging van de index begint de indexering te lopen op het ogenblik dat
de wedden van de ambtenaren worden aangepast.
 
Iedere dienstprestatie zal aanleiding geven tot een minimale heffing van €123,59. Dit bedrag zal geïndexeerd
worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €123,59
2023: €126,06
2024: €128,58

B. Parkeerreservatie
 
Basis:
€47,56 voor het laden, vervoeren, plaatsen en wegnemen na gebruik van verkeerssignalisatiematerieel. Dit
tarief wordt bepaald voor een reservatie van plaatsen op de openbare weg voor een lengte van maximum
20m, voor de duur van één dag en voor de plaatsing van een verkeersbord. Dit bedrag zal geïndexeerd
worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €47,56
2023: €48,51
2024: €49,48

Indien het tarief “Basis” minder dan 7 dagen vóór de aanvang der reservatie wordt aangevraagd, zal een
bijkomende retributie van €21,14 geheven worden. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van
elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €21,14

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
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2023: €21,56
2024: €21,99

Verlenging:
€5,28 per etiket voor de verandering van het aanplakken. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste
januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €5,28
2023: €5,39
2024: €5,50

Opties:
 
A. Bijkomende lengte:
€5,28 per 10m en per voorbehouden dag. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar
met een aanslagvoet van 2%:

2022: €5,28
2023: €5,39
2024: €5,50

B. Nadarafsluitingen:
€5,28 per afsluiting van 1m25 en per voorbehouden dag. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste
januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €5,28
2023: €5,39
2024: €5,50

€8,46 per afsluiting van 2m50 en per voorbehouden dag. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste
januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €8,46
2023: €8,63
2024: €8,80

C. Baak of ander aanwijzingspaneel:
€5,28 per baak of ander aanwijzingspaneel en per voorbehouden dag. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de
eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €5,28
2023: €5,39
2024: €5,50

Artikel 5
Zonder vergunning van de gemeente is het plaatsen van verkeerstekens, ofwel door de natuurlijke persoon of
de rechtspersoon, ofwel door de private instelling of de publieke instelling, niet toegelaten.
 
Artikel 6
Worden vrijgesteld van de betaling van de belasting:

1. de technische diensten bewezen in het kader van vernieuwingswerken van een privéwoning

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
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waarvoor een premie werd toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door de
Gemeente Sint-Agatha-Berchem, enkel “Parkeerreservatie - basis” tijdens de 14 eerste
opeenvolgende voorbehouden dagen;

2. de technische diensten bewezen in het kader van activiteiten toegankelijk voor het publiek, in
zoverre deze verantwoord zijn en een voorafgaandelijke vergunning van het College van
Burgemeester en Schepenen werd toegekend;

3. de technische diensten bewezen voor derden, noodzakelijk voor het beveiligingen van het openbaar
domein en / of voor het handhaven van de openbare hygiëne, na brand of na schade ingevolge
uitzonderlijke weersomstandigheden of andere natuurlijke fenomenen en dit enkel voor
“Parkeerreservatie” tijdens de eerste 14 dagen. Het College van Burgemeester en Schepenen is
bevoegd voor het vaststellen van de uitzonderlijkheid aangaande de weersomstandigheid of ander
natuurlijk fenomeen;

4. de technische diensten bewezen in het kader van verplaatsingen van door de Gemeenteraad erkende
verenigingen, in zoverre deze verantwoord zijn en een voorafgaandelijke vergunning van het
College van Burgemeester en Schepenen werd toegekend;

5. de technische diensten bewezen in het kader van heen- en terugreizen voor kampen van door de
Gemeenteraad erkende jeugdverenigingen;

6. de technische diensten bewezen in het kader van werken uitgevoerd in opdracht van het
gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem;

7. de technische diensten bedoeld door artikel 4.B.Basis bewezen in het kader van een bezetting voor
dewelke een belasting van de openbare ruimte wordt geheven.

HOOFDSTUK IV. - De inning en de bezwaren
 
Artikel 7
De retributie wordt contant geïnd. De retributie moet betaald worden aan de Gemeenteontvanger, aan zijn
beambten of aan de agenten hiertoe aangesteld. De kwijting, onmiddellijk afgeleverd, wordt vertoond op
ieder verzoek van de gemeentebeambten.
 
Artikel 8
De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de bepalingen van het algemene
gemeentelijke reglement ter zake.
 
HOOFDSTUK V. - Diverse bepalingen
 
Artikel 9
Onderhavige beraadslaging treedt in voege op 1 januari 2022.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.

2 bijlagen
Redevance services techniques 2022-2024.pdf, 20211124 - Ltr CBE Motivation taux indexation taxe
CC211216.pdf
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,
(g) Philippe Rossignol  

De Voorzitter van de Raad,
(g) Marc Vande Weyer

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 20 december 2021

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

Philippe Rossignol

  

De Burgemeester,

Christian Lamouline
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