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FINANCIËN. RETRIBUTIE UITVOERING WERKEN VOOR DERDEN DOOR
GEMEENTEPERSONEEL EN ONTLENING MATERIAAL. HERNIEUWING VOOR DE
PERIODE 2022-2024.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van het college: Tim Vandenput
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Occasioneel wordt op het gemeentepersoneel en -materiaal beroep gedaan voor bepaalde
taken ten behoeve van derden.
Het past het gemeentebestuur te vergoeden voor de hieraan verbonden uitgaven.
De retributie voor de uitvoering van werken door gemeentepersoneel en ontlening van
materiaal, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018,
vervalt op 31 december 2021.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, 14°.

Advies
/
Argumentatie
Het retributiereglement op de inzet van gemeentepersoneel en -materiaal ten behoeve van
derden dient te worden hernieuwd voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2024.
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Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Luc Meganck,
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies,
Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaande op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2024,
een retributiereglement gevestigd op de inzet van gemeentepersoneel en -materiaal ten
behoeve van derden
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door alle natuurlijke en rechtspersonen waarvoor door
gemeentelijk personeel werken werden uitgevoerd of waarvoor gemeentelijke materialen
werden ingezet.
Artikel 3
De volgende retributies zijn verschuldigd bij de uitvoering van werken door het
gemeentepersoneel (alle bedragen zijn exclusief btw):
-

huurprijs vrachtwagen:
huurprijs bestelwagen:
uurloon chauffeur / arbeider:
prijs per dag en per verkeerssignalisatieplaat (*):
administratiekosten (forfaitair):

€ 50,00 / uur
€ 30,00 / uur
€ 45,00 / uur
€ 2,50 / uur
€ 50,00

(*) de huurprijs voor signalisatieplaten is per definitie verschuldigd, ongeacht of het
gemeentepersoneel deze plaatst/levert dan wel of ze door de huurder worden afgehaald
aan de loods.
Artikel 4
De retributie is niet verschuldigd door het AGB Holar, door verenigingen, aangesloten bij
een erkende adviesraad, voor wijkfeesten en voor alle organisaties waarvoor het publiek
van Hoeilaart vrije toegang heeft.
Artikel 5
Voor de retributie wordt door de gemeente Hoeilaart een rekening opgesteld. De rekening
is te betalen binnen de 14 dagen na haar verzending. Bij gebreke aan betaling binnen deze
termijn worden de verschuldigde sommen te voordele van de gemeente vermeerderd met
verwijlinteresten die berekend worden overeenkomstig de regelingen welke op het stuk
van de directe rijksbelastingen van kracht zijn. Elke begonnen maand vertraging wordt als
een volle maand aangerekend. Wanneer de verwijlinteresten minder dan 50 euro bedragen
worden zij niet aangerekend.
Artikel 6
Bij gebreke aan betaling wordt de inning burgerrechtelijk ingevorderd.
Artikel 7
Onderhavig retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
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