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GR/2020/244 | Retributie op de uitvoering van werken voor derden. Vaststelling wijziging 
reglement.
Bevoegdheid orgaan

art. 2 en 40-41 decreet over het lokaal bestuur;

Juridische grond

Art. 173 van de Grondwet; 

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, met latere wijzigingen; 

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van 27 november 2015 
ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere 
wijzigingen;

Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 

Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de 
bekendmakingsplicht;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

Mail van 29 oktober 2020 met de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur;
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen;

De financiële toestand van de gemeente;

Feiten, context en argumentatie

Motivering
In de gemeenteraad van 18/12/19 werd de retributie op de uitvoering van werken voor derden 
vastgesteld met ingang van 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025. 

Naar aanleiding van de duurdere grondstoffen en de stijgende brandstofprijzen is het noodzakelijk dat 
de prijzen worden aangepast. 

Het feit dat de gemeentediensten werken uitvoeren op de openbare wegenis op verzoek van en tot 
uitsluitend voordeel van deze derden-belanghebbenden. 



Het feit dat het uitvoeren van deze werken onkosten veroorzaakt voor de gemeente en het derhalve 
past dat de belanghebbende derde deze onkosten vergoedt. 

Naar aanleiding van het nazicht van de toezichthoudende overheid, moet de retributie op de 
uitvoering van werken voor derden opnieuw aangepast worden volgens de opmerkingen.
Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De gemeenteraad stelt de retributie op de uitvoering van werken voor derden vast.

ARTIKEL 1
Vanaf 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd voor de 
uitvoering door het stadsbestuur van werken aangevraagd voor derden, tenzij deze uitvoering 
aanleiding geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening van belasting of retributie, of 
tenzij plaats heeft krachtens een overeenkomst. 

ARTIKEL 2
De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

 Aansluiting op de riolering (tot een afstand van 6m en maximale diepte van 1,20 m)

Kleiner of gelijk aan Ø 160 mm (totaalprijs) 1.000,00 €

Ø 200 of Ø 250 (totaalprijs) 1.325,00 €

Ø 300 (totaalprijs) 1.600,00 €

  

 Aansluiting op de riolering tijdens de vernieuwing van een ganse straat en zonder 
opbraak en herstelling, aansluiten dakafvoer tot een diepte van 1,20 m

Kleiner of gelijk aan Ø 160 mm (totaalprijs) 65,00 €/lm

PVC Buizen Ø 200 of 250 (totaalprijs) 90,00 €/lm

PVC Buizen Ø300 (totaalprijs) 125,00 €/lm

  

  Werken aan voetpaden, boordstenen en greppels

Zakken van boordstenen 30,00 €/lm

Aanleggen van voetpaden op 15 cm zandcement 50,00 €/m²

Aanleggen van voetpaden op 20 cm beton (voor 
opritten)

55,00 €/m²

Herplaatsen van boordstenen 30,00 €/lm

Uurloon arbeider* 38,00 €/uur

Uurloon arbeider zaterdag* 55,00 €/uur

Uurloon zon- of feestdag* 70,00 €/uur

Uurloon arbeider + nachtwerk + 25 %* 47,50 €/uur

Uurloon arbeider + zaterdag + nachtwerk + 25 %* 68,75 €/uur

Uurloon zon- of feestdag + nachtwerk + 25 %* 87,50 €/uur

 * voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per werkman aangerekend 



 

 Allerhande werken

Plaatsen verkeersteken (zonder paal) 60,00 €/stuk

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

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

100,00 €/stuk

Vervanging of herstel katafootpaal 75,00 €/stuk

Vervanging of herstel katafootpaal in inox 75,00 €/stuk

Vervanging of herstel omega 125,00 €/stuk

Andere volgens kostprijs

Uurloon arbeider* 38,00 €/uur

Uurloon arbeider zaterdag* 55,00 €/uur

Uurloon zon- of feestdag* 70,00 €/uur

Uurloon arbeider + nachtwerk + 25 %* 47,50 €/uur

Uurloon arbeider + zaterdag + nachtwerk + 25 %* 68,75 €/uur

Uurloon zon- of feestdag + nachtwerk + 25 % 87,50 €/uur

* voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per werkman aangerekend
 

 Plaatsen van beveiligingen bij ongevallen of brand of gevaarlijke situaties*

Nadars 65,00 €/stuk

Bouwhekkens 55,00 €/stuk

Knipperlichten 10,00 €/stuk

Afdichtingspanelen 40,00 €/stuk

Uurloon arbeider* 38,00 €/uur

Uurloon arbeider zaterdag* 55,00 €/uur

Uurloon zon- of feestdag* 70,00 €/uur

Uurloon arbeider + nachtwerk + 25 %* 47,50 €/uur

Uurloon arbeider + zaterdag + nachtwerk + 25 %*  68,75 €/uur

Uurloon zon- of feestdag + nachtwerk + 25 %* 87,50 €/uur

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

* voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per werkman aangerekend 

 

 Verkoop van materialen

Wegenzout 5,00 €/25 kg



Hakselhout (afgehaald en zelf te laden) 10,00 €/m³

Freesmateriaal 12,00 €/ton

Verkoop dallen en klinkers 1,00 €/stuk

 

 Administratie

Opmaken schadebestek 95,00 €/stuk

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

100,00 €/stuk

 Prijzen gebruik van machines

Vrachtwagen 36,00 €/uur

Veegmachine 38,00 €/uur

Kraan 38,00 €/uur

Container (vervoer + stortkosten) 360,00 €/container

Vervoerskosten (1 rit heen en terug) 30,00 €

Vervoerskosten (meerdere ritten) 60,00 €

Uurloon arbeider* 38,00 €/uur

Uurloon arbeider zaterdag* 55,00 €/uur

Uurloon zon- of feestdag* 70,00 €/uur

Uurloon arbeider + nachtwerk + 25 %* 47,50 €/uur

Uurloon arbeider + zaterdag + nachtwerk + 25 %* 68,75 €/uur

Uurloon zon- of feestdag + nachtwerk + 25 %* 87,50 €/uur

* voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per werkman aangerekend
 

 Opruimkosten
Afval naar aanleiding van een gerechtelijk bevel tot buitenzetting wordt aangerekend volgens 
onderstaande tarieven ten aanzien van huurder en/of verhuurder die beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn 
tot betaling van de factuur voor het opruimen van afval.

Verwerking afval (gebaseerd op kostprijs rode 
groep brandbaar grofvuil bij recyclagepark Mirom)

2,15 €/begonnen schijf van 
10 kg 

Vrachtwagen 36,00 €/uur

Uurloon arbeider* 38,00 €/uur

Uurloon arbeider zaterdag* 55,00 €/uur

Uurloon zon- of feestdag* 70,00 €/uur

Uurloon arbeider + nachtwerk + 25 %* 47,50 €/uur

Uurloon arbeider + zaterdag + nachtwerk + 25 %* 68,75 €/uur

Uurloon zon- of feestdag + nachtwerk + 25 %* 87,50 €/uur

 * voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per werkman aangerekend



 

 Aanplakkingen

Notariële aanplakking 165,00 €/EP

 

ARTIKEL 3
De retributie is algemeen verschuldigd door degene die de uitvoering van de werken aanvraagt. 

De retributie voor herstel van schade opruimkosten is verschuldigd door degene die verantwoordelijk is 
voor de veroorzaakte schade.

De retributie voor opruimkosten is verschuldigd door degene die verantwoordelijk is voor de 
veroorzaakte overlast. Indien meerdere personen kunnen verantwoordelijk worden gesteld, zoals 
bewoner of huurder en eigenaar, zijn zij elk hoofdelijk gehouden voor de betaling van deze retributie. 

ARTIKEL 4
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 5
De verschuldigde retributie wordt via factuur overgemaakt. De retributie wordt betaald binnen dertig 
dagen vanaf de verzending van de factuur, het schadebestek of in voorkomend geval contant tegen 
afgifte van een kwijting. De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, ingevorderd worden via 
dwangbevel, zoals bepaald in artikel 177, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur.
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen. 

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 de retributieplichtige, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden. 

ARTIKEL 6
De vorige retributieverordening van 18 december 2019 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van 
het huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, 
287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 



ARTIKEL 7
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet Lokaal Bestuur alsook aan de sanctionerend ambtenaar - Stad Kortrijk - mevr. C. 
Demulder, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk.
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