PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Arrondissement LEUVEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 april 2013
Aanwezig: Gino Debroux - burgemeester
Iris Vander Schelde, Bart J. De Vos, Marc Lecocq, Johan Cans, Greta Vanermen - schepenen
Serge Schreurs - voorzitter
René Leroy, Didier Reynaerts, Kris Colsoul, Rik Gysemberg, Yves Simons, Wilfried Roosen, Josseline
Pansaerts, Eddy Vandenbosch, Marc Richelle, Frank Stevens, Mark Keppens, Gary Peeters, Lore Fourie,
Saartje Ieven, Leon Ignoul, Ingrid Vanrutten, Joeri Roosen, Yves Tilkens - raadsleden
Jean Vanrijkel - voorzitter OCMW
Renaat Kamers - secretaris

Afwezig:
PUNT 22 - FINANCIËN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE UITVOERING VAN
WERKEN VOOR DERDEN - AANPASSING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het algemeen politiereglement–politiecodex;
Gelet op het retributiereglement voor uitvoering van werken voor derden van 21 maart
2006;
Gelet op de onderrichtingen inzake de BTW-wetgeving die stellen dat wanneer een
gemeente in concurrentie treedt met de privé-markt, de gemeente onderworpen is aan de
BTW-plicht;
Overwegende dat de inzet van personeel en middelen een niet te verwaarlozen kost
betekent voor onze stad;
Overwegende dat er sinds de invoering van het voornoemde retributiereglement de
tarieven niet meer geïndexeerd werden; dat op de tarieven van deze retributie tot op
heden geen BTW werd aangerekend;
Gelet op de precaire financiële toestand van de stad;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen 28 maart 2013 om,
met ingang van 01 mei 2013, in bedoeld retributiereglement de uurvergoeding voor de
inzet van personeel en materialen aan te passen en te bepalen dat alle tarieven
onderhevig zijn aan de BTW-plicht;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord raadslid Yves Simons die zich afvraagt of een particulier eveneens een beroep
kan doen op de stadsarbeiders om klinkers te leggen;
Gehoord de schepen van Openbare Werken die hierop negatief antwoordt;
Gehoord voornoemd raadslid dat aldus besluit dat de diensten die de stad aanbiedt niet
concurrentievervalsend zijn en dus niet onderworpen zijn aan de BTW;
Aangenomen met 16 stemmen voor en 9 onthoudingen;
Hebben voor gestemd: Gino Debroux, Iris Vander Schelde, Bart Jan De Vos, Marc
Lecocq, Johan Cans, Greta Vanermen, Didier Reynaerts, Frank Stevens, Ingrid
Vanrutten, Yves Tilkens, Eddy Vandenbosch, Leon Ignoul, Rik Gysemberg, Saartje Ieven,
Mark Keppens en Serge Schreurs;
Hebben zich onthouden: René Leroy, Kris Colsoul, Yves Simons, Josseline Pansaerts,
Gary Peeters, Wilfried Roosen, Lore Fourie, Joerie Roosen en Marc Richelle;
BESLUIT:
Artikel 1. Het huidig retributiereglement van 21 maart 2006 op te heffen met ingang van
01 mei 2013 en het hierna vermelde nieuwe reglement goed te keuren, en in voege te
laten treden op alle nieuwe aanvragen vanaf 01 mei 2013:
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN VOOR DERDEN
ARTIKEL 1. – OMSCHRIJVING
Voor nieuwe aanvragen vanaf 01 mei 2013 wordt een retributie geheven op het uitvoeren van
werken voor derden.
ARTIKEL 2. – TARIEF
§ 1. De retributie wordt als volgt vastgesteld:
a) administratiekosten: 10 % van de totale kostprijs
b) loon ingezet personeel: 35,00 EUR/uur/personeelslid
 voor de zaterdagen: supplement van 50%;
 voor de zondagen en wettelijke feestdagen: supplement van 100%;

 voor prestaties tussen 17.00 en 22.00 uur en tussen 6.00-8.00 uur: supplement van
25%;
 voor prestaties tussen 22.00 en 6.00 uur: supplement van 100%;
De voormelde supplementen worden hierbij cumulatief aangerekend.
c) inzet gemeentelijke voertuigen en aanhangwagens:
 25,00 EUR/uur/voertuig
 15,00 EUR/uur/aanhangwagen
 15,00 EUR/uur/machine
Voertuigen, machines en aanhangwagens worden niet ter beschikking gesteld van derden; ze
mogen enkel bediend worden door stadspersoneel.
Voor iedere tussenkomst wordt de reële interventietijd, dit wil zeggen de tijd vanaf het vertrek
van de standplaats en het terug toekomen op de standplaats van het personeelslid of de
personeelsleden, aangerekend.
Het uurloon, vermeld onder §1 punt b) wordt vanaf 01 januari 2014 jaarlijks op 01 januari
aangepast aan de evolutie van de loonindex volgens de volgende formule:
basisbedrag * loonindex op 01 januari betrokken dienstjaar
loonindex op 01 januari 2013 = aanvangsindex = 160,84
 loonindex = gezondheidsindex voor loonindexering
De vergoeding vermeldt onder §1 punt c) wordt vanaf 01 januari 2014 jaarlijks op 01 januari
aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex volgens de volgende formule:
basisbedrag * gezondheidsindex op 01 januari betrokken dienstjaar
gezondheidsindex op 01 januari 2013 = aanvangsindex = 160,60
§ 2. Alle kosten waarvoor in dit reglement geen tarief wordt vastgesteld, worden aangerekend aan
kostprijs, inclusief alle lasten en belastingen die door de aannemer/leverancier/dienstverlener
aan de stad worden aangerekend.
§ 3. De voornoemde bedragen zijn onderhevig aan de BTW-plicht, dit wil zeggen dat op al deze
bedragen het geldende BTW-tarief zal aangerekend worden.
ARTIKEL 3. – SCHULDENAAR
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en), de begunstigde(n) of de
verantwoordelijke(n) ten voordele of ten gevolge van wie de interventie(s) of de prestatie(s)
geleverd worden.
ARTIKEL 4. – BETALINGSWIJZE
§ 1. De retributie wordt onmiddellijk invorderbaar gesteld na uitvoering van de werken en op
voorlegging van een invorderingsstaat.
§ 2. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel
overeenkomstig artikel 94, tweede lid van het Gemeentedecreet, of gebeurlijk langs
gerechtelijke weg bij de rechtbanken van het arrondissement Leuven.
ARTIKEL 5. – VRIJSTELLINGEN
§ 1. De retributie is niet verschuldigd voor:
 interventies of werken voor verenigingen die zetelen in een Landense stedelijke adviesraad
(behalve bij vaststelling van schade en/of vandalisme);
 interventies in geval van natuurrampen.
§ 2. Dit retributiereglement is niet van toepassing op werken of prestaties die reeds het voorwerp
zijn van een andere gemeentelijke retributie.

Art. 2. Dit retributiereglement voor kennisneming te zenden aan:
 de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant – agentschap voor Binnenlands
Bestuur, afdeling Vlaams-Brabant, VAC-Leuven (13de en 14de verd.), Diestsepoort 6,
bus 1 te 3000 Leuven;
 de financieel beheerder.
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