Besluit van de Gemeenteraad van 17/12/2019
Retributiereglement inzake dienstverlening en inzet van de stedelijke dienst werken ten
laste van derden voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring. (Algemeen)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Raf Didden, Sara
Didden, Kevin Drees, Rosette Dupont, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Gunter Haeldermans, Guido
Hellings, Pierre Hendrikx, Audrey Jütten, Maria Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy
Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde
Vermeulen, André Willen, Petronella Zelissen, raadsleden en Inge Hawinkel, wnd. algemeen
directeur.
Algemeen kader
De Dienst Werken wordt geregeld geconfronteerd met het verzoek personeel en materieel in te
zetten voor de uitvoering van werken die ten laste van derden vallen.
Het is bijgevolg wenselijk ook voor deze legislatuur in een tariefreglement inzake dienstverlening
en inzet van de stedelijke dienst werken ten laste van derden voor de aanslagjaren 2020 tot en
met 2025 te voorzien.
Wettelijk kader

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Besluit
Artikel 1:
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een vergoeding vastgesteld voor de prestaties
van werken en de levering van diensten ten laste van derden, uitgevoerd door personeel en met
materieel van de Stedelijke Dienst Werken.
Deze werken en diensten omvatten o.m., maar niet limitatief:
a) Beschadigingen aan het openbaar domein door:
• ongeval
• vandalisme
• overtredingen (straatkolken, riolen die dichtgebetoneerd zijn, lozingen in grachten enz.)
b) Inzet bij noodsituaties, behoudens de verplichte interventies van de brandweerdiensten:
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• brand
• ongeval
• overstroming
c) werken uitgevoerd op vraag van derden met goedkeuring van het College.
Artikel 2:
Volgende tarieven worden vastgesteld:
A. Personeel
•
•
•
•
•

Arbeider D1-D3: 40 EURO per uur.
ploegbaas D4-D5: 45 EURO per uur.
Coördinator/Dossierbeheerder C1-C3: 50 EURO per uur.
Deskundige B1-B3: 65 EURO per uur
Diensthoofd A1-A3: 85 EURO per uur

Telkens te verhogen met 25% voor werken van maandag tot en met zaterdag tussen 22u en 6u en
met 100% voor werken op zondag of een reglementaire feestdag tussen 0 en 24u (crf
rechtspositiereglement art. 217)

B. Materieel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrachtwagen: 1 EURO per km
Graafkraan Hitachi: 32 EURO per uur
Graaf-laadcombinatie: 16 EURO per uur
Lichte vrachtwagen: 0,50 EURO per km
Lichte bestel- of personenwagen: 0,30 EURO per km
Landbouwtractor: 16 EURO per uur
Kolkenzuiger: 6,50 EURO per uur
Veegmachine: 48 EURO per uur
Trilwals: 9,60 EURO per uur
Stroomaggregaat: 9,60 EURO per uur
Elektrische breekhamer: 9,60 EURO per uur
Pneumatische breekhamer: 12,80 EURO per uur
Hakselmachine: 15 EURO per uur
Hoogtewerker: 50 EURO per uur
Dieplader: 16 EURO per uur

Artikel 3:
De duur van de per uur getarifeerde prestaties is gelijk aan de tijd die verlopen is tussen het uur
van vertrek uit de werkhal en het uur van terugkeer in de werkhal. Iedere prestatie wordt minimum
voor een uur aangerekend en elk begonnen half uur na het eerste uur wordt voor de helft van het
tarief per uur aangerekend.
Artikel 4:

Pagina 2 van 3Besluit 17886 van de Gemeenteraad van 17/12/2019

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4391-8312-2808-9076.

Het verschuldigde bedrag wordt berekend na de geleverde prestaties of interventies en is
betaalbaar binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van opstelling van de factuur.
Artikel 5: Wanneer ingeval van inzet bij noodsituaties het slachtoffer of de slachtoffers de
verschuldigde vergoeding niet kunnen verhalen op de dader(s), verzekeringsmaatschappij(en) of
een overheidsfonds, zijn deze van betaling vrijgesteld. Het behoort aan de Stad Maaseik aan te
tonen dat deze verhaalmogelijkheid bestaat. Indien het slachtoffer op dit aantonen niet wil ingaan
vervalt de vrijstelling.
Artikel 6:
De betaling van de vergoeding gebeurt a.d.h.v. een factuur.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Inge Hawinkel
waarnemend algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
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