
Zitting Gemeenteraad 20/11/2019
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, N. Lejaeghere, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, 
G. Galle, C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, 
L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, 
raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: E. Van Muysewinkel, schepen;

18. Retributiereglement op technische prestaties - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien de gecoördineerde tekst van de grondwet, inzonderheid de artikelen 170 §4 en 173;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikelen 40 §3 en 41 tweede lid 14°;

Overwegende het voorstel om een retributiereglement vast te stellen voor uitvoering van prestaties 
door de technische dienst, voor redenen zoals hierna gesteld;

Overwegende dat aan de bevolking gebeurlijk prestaties geleverd worden die niet vallen onder de 
normale taken van de gemeentelijke technische dienst;

Overwegende dat deze dienstverlening lasten voor de gemeente met zich meebrengt en dat het 
gepast is dat hiervoor aan de belanghebbende een retributie gevraagd wordt;

Overwegende dat de gemeente geregeld geconfronteerd wordt met schade aangebracht door derden 
aan gemeentelijk patrimonium;

Overwegende dat het evident is dat de kosten die gemaakt worden om de schade te herstellen, 
doorgerekend worden aan de veroorzaker van de schade;

Overwegende dat het derhalve aangewezen is een retributie vast te stellen voor schade, aangericht 
door derden, aan gemeentelijk patrimonium;

Gelet op het raadsbesluit dd. 13/06/2013 waarbij de vergoeding voor de aanleg van nieuwe voetpaden 
werd bepaald op 50 EUR / m2 met ingang van 01/07/2013;

Gelet op hetzelfde raadsbesluit waarbij beslist werd om het herstellen van voetpaden aan te rekenen 
tegen kostprijs, dit op basis van de voorziene kosten volgens de geldige aanbesteding;

Overwegende dat een vergoeding van 50 EUR / m2 voor de aanleg van nieuwe voetpaden de reële 
kostprijs niet langer dekt;

Overwegende dat de reële kostprijs volgens de geldige aanbesteding gemiddeld 80 EUR / m2 
bedraagt;



Overwegende dat dan ook voorgesteld wordt om de vergoeding voor de aanleg van nieuwe 
voetpaden op te trekken naar 80 EUR / m2;

Overwegende dat voorgesteld wordt om voor het herstellen van voetpaden dezelfde vergoeding aan 
te rekenen, nl. 80 EUR / m2;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van B. Vandekerckhove, F. Annys, M. Declerck, G. Galle, F. Spaey en J. Töpke die 
tegen stemmen.
Beslist: 
Artikel 1:

Het raadsbesluit dd. 09/02/2004 (29) en het raadsbesluit dd. 13/06/2013 (25) betreffende de 
vergoeding voor het aanleggen en herstellen van voetpaden door de gemeentediensten worden 
opgeheven met ingang van 1/12/2019.

Artikel 2:
Het retributiereglement op technische prestaties wordt goedgekeurd volgens de hieronder opgenomen 
tekst.

Artikel 3: 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286 en 287 van het decreet lokaal 
bestuur.

Artikel 4:
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

Retributiereglement op technische prestaties
Artikel 1: doel
Met ingang vanaf 01/12/2019 wordt een retributie gevestigd op technische prestaties voor:

- interventies op verzoek van derden of interventies welke noodzakelijk worden geacht door het 
gemeentebestuur

- het herstellen van schade aangebracht door derden aan gemeentelijk patrimonium

- het verwijderen van (potentieel) vervuilende of hinderlijke substanties op plaatsen met een 
openbaar karakter

Artikel 2: retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die

- prestaties aanvraagt, of in voorkomend geval van degene die aan de oorzaak ligt van de 
uitvoering van de prestaties en als begunstigde kan worden aangeduid

- veroorzaker is van aangebrachte schade

- eigenaar of veroorzaker is van de vervuilende of hinderlijke substanties

Artikel 3: tarieven
§1. Volgende tarieven zijn van toepassing:

Aanleggen en herstellen voetpaden



Aanleggen / herstellen voetpad (all-in tarief) 80 EUR / m2

Andere prestaties 

Uurloon personeel

Verhoging uurloon:
  voor interventies bij nacht tussen 22u en 6u
  voor interventies op zaterdag
  voor interventies op zondag en feestdagen

35 EUR per uur / persoon

met 50%
met 25%
met 100%

Werken uitgevoerd door een externe firma offerteprijs volledig herstel

Alle gebruikte of geleverde materialen aan kostprijs

Gebruik van personenwagen of lichte vrachtwagen 
(incl. chauffeur)

70 EUR / uur

Gebruik van zwaar voer-/werktuig (incl. chauffeur)

(o.a. vrachtwagen met laadvermogen > 3,5t, tractor, 
bulldozer, vuilniswagen, straatkolkenzuiger, …) 

100 EUR / uur

Stockage van divers materiaal (stoelen, tafels, …) 5 EUR / m2 per week met een minimum van 1 m2

Gebruik nadars (in kader van openbare veiligheid) betalend vanaf 7e dag: € 0,40 per stuk / dag

§2. Voor elk gebruik of geleverde prestatie zal minimum één uur worden aangerekend. Elk begonnen 
uur telt voor een volledig uur. Elke begonnen m2 wordt als een volle m2 beschouwd.

§3. Indien gestockeerd materiaal, binnen de 6 maanden vanaf datum van stockage, niet wordt 
opgehaald bij de technische dienst, gaat het gemeentebestuur ervan uit dat er afstand wordt gedaan 
van het materiaal. De retributie voor het ophalen, stockeren en verwijderen van het materiaal blijft wel 
verschuldigd.

§4. Voor alle niet voorziene gevallen mag het college van burgemeester en schepenen het tarief 
bepalen.

Artikel 4: betaling
De retributie en de kostprijs worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer van de 
gemeente Middelkerke, zoals vermeld op de factuur.

De retributie voor het aanleggen of herstellen van voetpaden moet contant betaald worden bij de 
aanvraag.

Artikel 5: invordering
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt er binnen de 15 dagen een 
herinneringsbrief verstuurd. De betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen. De uiterste 
betalingsdatum wordt vermeld op de brief.

Indien na het verstrijken van betalingstermijn van de 1ste betalingsherinnering geen betaling ontvangen 
werd, wordt er binnen de 15 dagen een tweede en tevens laatste betalingsherinnering verstuurd die 
geldt als ingebrekestelling om het bedrag binnen de 15 dagen te vereffenen. Deze 
betalingsherinnering wordt aangetekend verstuurd en de initiële factuur wordt vermeerderd met een 
administratieve meerkost van 7,50 euro. Zowel in de 1ste als de 2de herinnering wordt vermeld dat in 
geval van financiële moeilijkheden er een afbetalingsplan kan worden opgemaakt.

Het afbetalingsplan wordt opgemaakt met de dienstverantwoordelijke, eventueel in samenwerking met 
de sociale dienst van het OCMW. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring 



voorgelegd aan de financieel directeur, na wiens goedkeuring de afspraken voor alle partijen bindend 
worden.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in het aangetekend schrijven geen betaling 
volgt of er geen afbetalingsplan werd afgesproken of het afbetalingsplan niet wordt gerespecteerd, 
wordt de schuld ingevorderd bij wet of decreet voorziene procedures en wordt het dossier 
overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 6: klachten m.b.t. factuur
Indien de retributieplichtige meent een fout ontdekt te hebben op de factuur, neemt de 
retributieplichtige contact op met de contactpersoon van de betreffende dienst. Dit moet gebeuren 
voor afloop van de betalingstermijn van de betrokken factuur. Indien er geen oplossing gevonden 
wordt met de betreffende dienst kan de retributieplichtige schriftelijk en gemotiveerd klacht/protest 
indienen bij het college van burgemeester en schepenen die hierover zal beslissen. Deze klacht of 
protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na verzending van de factuur. Bij gebrek aan 
klacht of protest wordt de factuur als onbetwist en opeisbaar beschouwd.

Artikel 7: betwistingen 
In het geval van betwistingen zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

Artikel 8: wetgeving privacy
De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit retributiereglement worden met zorgvuldigheid en 
respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of 
GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

 de persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt voor de doelen zoals beschreven in 
het reglement en om de gevraagde informatie te verstrekken;

 de persoonsgegevens niet worden bekend gemaakt aan derden, tenzij het 
gemeentebestuur toestemming heeft van de retributieplichtige, derden gemachtigd zijn of de wet 
het verplicht;

 de retributieplichtige heeft steeds het recht om te weten welke persoonsgegevens het 
gemeentebestuur over hem verwerkt, om ze te laten verbeteren of wissen;

 passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te beveiligen 
tegen misbruik of verlies.

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt 
de retributieplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 9: bekendmaking
Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met 
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de 
webtoepassing bekendgemaakt werd. 

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement 
op de webtoepassing van de gemeente.

Stemming: 18 stemmen voor, 6 stemmen tegen

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.

http://www.middelkerke.be/


Getekend op origineel door de algemeen directeur wnd., Jurgen Vergauwe en de voorzitter, Tom 
Dedecker.

de algemeen directeur wnd. de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker
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