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Reglement 

 

Uitvoeren van werken voor derden 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2019  

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 19 december 2019 

 

Juridische gronden 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de 

gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de 

gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende 

bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd: 

14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies 

en de voorwaarden ervan 

• De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2018 met betrekking tot het retributiereglement uitvoeren van 

werken voor derden. 

Artikel 1:  

Voor de uitvoering van kleinere karweien door gemeentepersoneel, in verband met het 

onderhoud van het patrimonium van de gemeente, wordt voor een termijn ingaande op 

01.01.2020 en eindigend op 31.12.2025 de volgende retributie aangerekend: 

a) personeelskosten 

Bestel- / vrachtwagen met chauffeur: 54,00 euro/uur; 

bandenkraan met machinist: 54,00 euro/uur; 

arbeider: 35,00 euro/uur. 

Ieder begonnen uur zal als een vol uur beschouwd worden. 

b) materialen 

De kostprijs van de gebruikte materialen wordt verhoogd met de belasting op de toegevoegde 

waarde. 

c) Voor het verwijderen van bomen worden naast de personeelskosten ook de waarde van de 

boom aangerekend volgens de uniforme methode voor waardebepaling van bomen van de 

Vereniging voor Openbaar Groen (V.V.O.G.). In uitzonderlijke omstandigheden en mits motivering 

kan het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijken. 

d) het bedrag van de retributie wordt vastgesteld door het Schepencollege aan de hand van een 

gedetailleerde kostenstaat met opgave van de gepresteerde uren en de gebruikte materialen. 

 

Artikel 2:  

De tarieven vermeld hierboven worden geïndexeerd als volgt : 
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De basistarieven zijn verbonden aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2019 (= 

aanvangsindex) en worden jaarlijks op 1 januari door het college van burgemeester en 

schepenen aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van oktober ervoor (= nieuwe index), 

volgens volgende formule :  

basisbedrag x nieuwe index = nieuw bedrag  

           aanvangsindex 

Het nieuw bedrag (bekomen na indexatie) wordt afgerond als volgt : 

Van 0 tot 0,99 euro : op dichtste veelvoud van 5 cent 

Van 1 tot 19,99 euro : op dichtste veelvoud van 50 cent 

Vanaf 20 euro : op dichtste veelvoud van één euro 

Als twee veelvouden even dicht liggen, wordt het bedrag afgerond naar boven. 

 

Artikel 3: 

§1) De retributie is verschuldigd door de persoon, de vereniging of het bedrijf die op eigen 

uitdrukkelijk verzoek, gebruik wenst te maken van het gemeentepersoneel voor deze kleinere 

karweien in verband met het patrimonium van de gemeente. 

§2) In geval van een beschadiging wordt op grond van het proces verbaal van de lokale politie de 

retributie aangerekend. 

§3) In geval van preventief optreden in het kader van de veiligheid op openbare wegen, grachten 

en waterlopen, gebeurt de aanrekening op grond van een door het Schepencollege goedgekeurd 

dossier. 

 

Artikel 4: 

Het retributiereglement voor inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 2019 is onverminderd van toepassing op alle 

vorderingen voortvloeiend uit dit retributiereglement. 

 


