Retributie op aanpassen boordstenen
(gemeenteraad 18/12/2019)
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende het goedkeuren van een retributie
op het aanpassen van boordstenen, dat afloopt op 31 december 2019;
 Overwegende dat vele voetpaden dienen hersteld te worden bij het bouwen of verbouwen van
woningen en dat veel eigenaars verzoeken om de boordstenen te verlagen voor het aanleggen van
inritten;
 Overwegende dat het aanpassen van boordstenen moet worden uitgevoerd door of voor rekening
van het gemeentebestuur;
 Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente het noodzakelijk maakt deze kosten te
verhalen op de aanvragers;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de termijn voor deze retributie wil
verlengen;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de tarieven van deze retributie
wenst te indexeren;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2025 een retributie op het aanpassen van boordstenen voor een maximum lengte van 4 meter.
ART. 2
Legt de retributie vast op een forfaitair bedrag van 150,00 euro inclusief de eventuele
aanpassingswerken van de bijhorige voetpaden.
De bovengenoemde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1
januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule RxI/i waarbij:
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 3 van dit besluit
I= index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2020 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2021
i= de index van de maand december 2019
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.

ART. 3
De aanvraag tot het aanpassen van de boordstenen gebeurt door middel van het aanvraagformulier,
vastgesteld door het gemeentebestuur. Dit aanvraagformulier is te bekomen via dienst Openbare
werken of de website van het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur behoudt in ieder geval het recht te weigeren het werk uit te voeren of de
uitvoering ervan uit te stellen.
ART. 4
Na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier wordt aan de aanvrager een overschrijvingsformulier overgemaakt.
De aanvrager dient het verschuldigde bedrag te betalen vooraleer de werken worden uitgevoerd.
ART. 5
Zonder een geschreven machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het ieder
verboden boordstenen van openbare wegen te verhogen of te verlagen.
ART. 6
Vordert de retributie in voorkomend geval bij wijze van burgerlijke rechtsvordering in bij gebrek aan
betaling in der minne.
ART. 7
Maakt afschriften van deze beslissing over aan de toezichthoudende overheid.
ART. 8
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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