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Myriem AMRANI, Gemeenteraadslid-Voorzitster ;
Charles PICQUÉ, Burgemeester ;
Catherine MORENVILLE, Cathy MARCUS, Jean SPINETTE, Yasmina NEKHOUL, Thierry VAN
CAMPENHOUT, Jos RAYMENANTS, Willem STEVENS, Schepenen ;
Catherine FRANCOIS, Saïd AHRUIL, Hassan ASSILA, Elsa BAILLY, Khalid MANSOURI, Suzanne
RYVERS, Loïc FRAITURE, Elisa SACCO, Khalid TALBI, Samira BENALLAL, Christine
WAIGNEIN, Olenka CZARNOCKI, Francesco IAMMARINO, Pietro DE MATTEIS, Mohamed EL
OUARIACHI, Estela COSTA, Lesia RADELICKI, Fabrice MPORANA, Farid BELKHATIR, Celi
RODRIGUEZ, Marc NAETHER, Michel LIBOUTON, Gemeenteraadsleden ;
Laurent PAMPFER, Gemeentesecretaris.

 
Mohssin EL GHABRI, Schepen ;
Victoria DE VIGNERAL, Agnès VERMEIREN, Marie-Hélène LAHAYE, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 28.02.19

#Onderwerp : HRM. Reglement van prestaties voor derden.#

Openbare zitting

HR Management

De Gemeenteraad,
 
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de
gemeenten;
 
Gelet op Omzendbrief 2015/11 van 22/07/2015 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begroting waarbij
wordt gesteld dat de kostprijs van administratieve prestaties naar aanleiding van individuele aanvragen minimaal
moet zijn gedekt door gelijkwaardige ontvangsten;
 
Overwegende dat de gemeente werken moet uitvoeren voor rekening van derden op verzoek van een natuurlijke
of van een rechtspersoon, of van ambtswege om inzonderheid de openbare veiligheid te garanderen, evenals
eigen personeel ter beschikking moet stellen voor het leveren van diverse prestaties in het kader van privé-
manifestaties;
 
Dat dergelijke tussenkomsten met een privékarakter kosten genereren die de gemeente niet ten laste moet nemen;
 
Overwegend het huidig reglement verloopt;
 
BESLIST
 
onderstaand reglement aan te nemen:
 
Artikel 1.
Er wordt voor een termijn die beëindigt op 31 december 2021 een gemeentelijke retributie vastgesteld voor het
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leveren van prestaties uitgevoerd door het personeel ten voordeel van derden.
 
Door “prestaties”, wordt bedoeld voornamelijk alle werken van behoud of herstellingswerken van openbare
plaatsen (ruimte of gebouw), het schoonmaken inbegrepen.
 
In geval van een door het College goedgekeurd privé gebruik van een openbare plaats, deze prestaties worden
uitgevoerd op verzoek van een natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de toelating goedgekeurd werd.
 
Ze kunnen eveneens van ambtswege worden uitgevoerd wanneer een natuurlijke persoon of rechtspersoon in
gebreke blijft, in spoedeisende gevallen of bij dreiging of vermeende dreiging in het kader van de openbare
veiligheid of volkshygiëne.
 
Artikel 2.
Het tarief van de retributie wordt berekend per volledig of per half arbeidsuur.
Elk begonnen half uur wordt gerekend als een volledig half uur.
Het uurtarief wordt als volgt bepaald:
a) Werkuren:

Arbeider:   

(tarief 1) voor werkdagen tussen 07.30 en 18.00 uur;
(tarief 2) voor nachtwerk (van 18.00 tot 07.30 uur), weekendwerk of werken op feestdagen

Ploegleider:

(tarief 3) voor werkdagen tussen 07.30 en 18.00 uur;
(tarief 4) voor nachtwerk (van 18.00 tot 07.30 uur), weekendwerk of werken op feestdagen

Technisch personeel

(tarief 5) voor werkdagen tussen 07.30 en 18.00 uur;
(tarief 6) voor nachtwerk (van 18.00 tot 07.30 uur), weekendwerk of werken op feestdagen

Directiepersoneel:

(tarief 7) voor werkdagen tussen 07.30 en 18.00 uur;
(tarief 8) voor nachtwerk (van 18.00 tot 07.30 uur), weekendwerk of werken op feestdagen

b) Voertuigen
(tarief 9) voor voertuigen van minder dan 3,5 ton met bestuurder;
(tarief 10) voor voertuigen van minder dan 3,5 ton zonder bestuurder;
(tarief 11) voor voertuigen van meer dan 3,5 ton met bestuurder;
 

Tarieflijsten

• 

• 

• 

• 
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Tarief voertuigen
Tarief 9 30 €/uur *
Tarief 10 40 €/uur *
  
* minimumduur 1 uur  
 
  

Artikel 3.
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of door de rechtspersoon, of door de openbare of privé-
instelling voor wie de dienst wordt uitgevoerd.
 
Artikel 4.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan, mits een met redenen omklede beslissing, een vrijstelling
verlenen voor het volledige of gedeeltelijke bedrag van de retributie.
 
Artikel 5
Met uitzondering van interventies van rechtswege wegens overmacht of risico voor de openbare veiligheid,
worden de prestaties pas geleverd na storting aan de Gemeenteontvanger of zijn medewerkers of de ter zake
bevoegde ontvangers van de waarborg die op basis van de interventieaanvraag wordt bepaald.
De waarborg wordt in mindering gebracht van de werkelijk verschuldigde retributie. Terugbetalingen zijn
uitgesloten.
 
Artikel 6.
De retributie wordt contant betaald aan de Gemeenteontvanger of zijn medewerkers of de ter zake bevoegde
ontvangers.
 
Artikel 7.
Bij niet-betaling wordt de retributie via het bepaalde in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet geïnd.

31 stemmers : 30 positieve stemmen, 1 onthouding.
Onthouding : Hassan ASSILA.
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De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER

  

De Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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