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1. Aansluiting op de riolering 
 

1.1 Kleiner of gelijk aan Ø 160 mm (totaal prijs) 900,00 € 

1.2 Ø 200 of Ø 250 (totaal prijs) 1.200,00 € 

1.3 Ø 300 (totaal prijs) 1.500,00 € 

1.4 Meerprijs voor aansluiting boven de 6 lm 15 % prijs per lm 

1.5 Meerprijs voor aansluiting dieper dan 1,20 m 50 % 

 
2. Aansluiting op de riolering tijdens de vernieuwing van een ganse straat en zonder 

opbraak en herstelling, aansluiten dakafvoer 
 

2.1 Kleiner of gelijk aan Ø 160 mm 50,00 €/lm 

2.2 PVC Buizen Ø 200 of 250 75,00 €/lm 

2.3 PVC Buizen Ø300 100,00 €/lm 

2.4 Meerprijs voor aansluiting dieper dan 1,20 m 50 % 

 
 

3. Werken aan voetpaden, boordstenen en greppels 
 

3.1 Zakken van boorstenen 28,00 €/lm 

3.2 Aanleggen van voetpaden op 15 cm 
zandcement 

42,00 €/m² 

3.3Aanleggen van voetpaden op 20 cm beton (voor 
opritten) 

48,00 €/m² 

3.4 Herplaatsen van boordstenen 28,00 €/lm 

3.5 Uurloon arbeider (nachtwerk +25%) 32,00 €/uur 

3.6 Uurloon arbeider, zaterdag (nachtwerk +25%) 48,00 €/uur 

3.7 Uurloon zon - of feestdag (nachtwerk +25%) 64,00 €/uur 

 
4. Allerhande werken 

 

4.1 Plaatsen verkeersteken (zonder paal) 54,00/stuk 

4.2 Plaatsen straatnaambord  (zonder paal) 30,00/stuk 

4.3 Herplaatsen paal, zonder de verkeerstekens of 
straatnaambord (inbegrepen uitbreken bestaande 
en plaatsen nieuwe paal) 

90,50 €/stuk 

4.4 Herplaatsen katafootpaal 67,00 €/stuk 

4.5 Herplaatsen katafootpaal in inox 67,00 €/stuk 

 



5. Plaatsen van beveiligingen bij ongevallen of brand
 

5.1 Nadars 60,00 €/stuk 

5.2 Bouwhekkens 50,00 €/stuk 

5.3 Knipperlichten 10,00 €/stuk 

 
De retributie wordt aangerekend voor de termijn van 1 maand.  
Per bijkomende termijn van 14 dagen wordt opnieuw een vergoeding aangerekend.  

 
 

6. Verkoop van materialen 
 

6.1 Wegenzout 5,00 €/25 kg 

6.2 Hakselhout (afgehaald en zelf te laden) 5,00 €/m³ 

6.3 Hakselhout (geleverd door td) 50,00 €/2,5 m³ 

6.4 Freesmateriaal 12,00 €/ton 

6.5 Natuurstenen boordstenen 10,00 €/lm 

6.6 Verkoop dallen en klinkers 0,75 €/stuk 

 
 

7. Administratie 
 

7.1 Opmaken schadebestek 90,00 €/stuk 

7.2 Aanvraag rioolaansluiting of werken waar 
plannen van nutsmaatschappijen dienen 
aangevraagd te worden 

90,00 €/stuk 

 
 

8. Prijzen gebruik van machines (excl. bestuurder, zie prijs uurloon) 
 
 

8.1 Vrachtwagen 34,00 €/uur 

8.2 Veegmachine 36,00 €/uur 

8.3 Kraan 36,00 €/uur 

8.4 Container (vervoer + stortkosten) 340,00 
€/container 

 
 

9. Notariële aanplakking 
 
 

9.1 Notariële aanplakking 152,00 €/EP 

 



ARTIKEL 3 
De retributie is verschuldigd door degene die de uitvoering van de werken aanvraagt. 
 
 
ARTIKEL 4 
De retributie wordt betaald binnen dertig dagen vanaf de verzending van de factuur of in voorkomend geval 
contant tegen afgifte van een kwijting. 
 
 
ARTIKEL 5 

Dit reglement kan echter geen toepassing vinden voor wat de inning van de retributie betreft indien de 
stedelijke diensten genoodzaakt zijn op te treden als gevolg van de werking van onvoorziene factoren – 
gelegen buiten de wil van de mensen – zoals overstromingen, onvoorziene natuurfenomenen e.a. 
Het College van Burgemeester en Schepenen zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze 
bepaling. 
 
 
ARTIKEL 6 
Bij betwisting of gebrek aan betaling zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden. 
 
Bovendien kan het College van Burgemeester en Schepenen weigeren nog verder de in dit reglement 
genoemde diensten te verstrekken indien de retributies verschuldigd voor de vorige verstrekkingen, door de 
schuld van belastingplichtige, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden. 
 
 
ARTIKEL 7 
Bij het sturen van een tweede aangetekende aanmaning zullen de portkosten, volgens gangbare tarieven, 
aangerekend worden. 
 
 
ARTIKEL 8 
Deze verordening wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud, aan de hogere overheid toegezonden. 
 
 
ARTIKEL 9 
Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet. 
 
 
Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013. 
 
namens de Gemeenteraad 

de secretaris de voorzitter 

get. E. ALGOET get. C. BONTE-VANRAES 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

de stadssecretaris de voorzitter 
 
 
 
 
 
 
E. ALGOET    C. BONTE-VANRAES   
 


