
PROVINCIE GEMEENTE ARRONDISSEMENT
ANTWERPEN RIJKEVORSEL TURNHOUT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
d.d. 16 december 2013

=================================================
Aanwezig : Van Nyen Lieven, voorzitter;

Cuylaerts Dorien, burgemeester;
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen;
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen;
Hermans Frans, Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse
Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer
Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick, Eelen Danny, raadsleden;
Adams Bart, gemeentesecretaris;

De Gemeenteraad, O.Z.,
05. Retributiereglement betreffende de inname van openbaar domein in het kader van bouw- en

verbouwingswerken. Goedkeuring.
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald
artikel 42,§3;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 juni 2007, houdende de vaststelling van het

retributiereglement op inname van het openbaar domein voor de plaatsing van bouwmaterialen en
stellingen;

Gelet op de bespreking;
Overwegende dat raadslid Willemse namens de Gemeentebelang&VLD-fractie stelt dat dit een

retributie is waar vooral bouwondernemers mee te maken krijgen; dat het, in deze economische
moeilijke tijden, onverantwoord wordt bevonden om deze te verhogen; dat deze fractie een
amendement indient dat ertoe strekt om in het voorstel van beslissing het tarief van de retributie te
wijzigen naar € 0,25 per m²;

Gaat over tot de stemming over dit amendement, dat wordt verworpen met 15 neen-stemmen bij
6 ja-stemmen (neen-stemmen: Cuylaerts Dorien, Van Nyen Lieven, Van den Eijnden Bob, Boeckx
Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, Hermans Frans, Vermeiren Eric, Stoffelen Nathalie,
Cuylaerts Nathalie, Peeraer Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick; ja-stemmen:
Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse Renilde, Jacobs Jack, Eelen Danny)

Overwegende dat vervolgens wordt gestemd over het door het college ingediend voorstel,
voorstel dat wordt aangenomen met 14 ja-stemmen bij 6 neen-stemmen en 1 onthouding (ja-
stemmen: Cuylaerts Dorien, Van Nyen Lieven, Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl,
Keysers Lizette, Maes Stef, Vermeiren Eric, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer Matthijs,
Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick; neen-stemmen: Van De Mierop August, Roefs Karel,
Bevers Paul, Willemse Renilde, Jacobs Jack, Eelen Danny; onthouding: Hermans Frans)

Besluit met 14 ja-stemmen bij 6 neen-stemmen en 1 onthouding:
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op de inname van
het openbaar domein door het plaatsen van voorwerpen in het kader van werfinrichting voor bouw- en
verbouwingswerken.
Deze voorwerpen zijn bouwmaterialen, werfketen, bouwliften, containers, afsluitingen, bouwstellingen,
torenkranen, enz.
Artikel 2
Er wordt vrijstelling van retributie verleend voor de ingenomen oppervlakten en volgende gevallen:

- bij het bouwen of bij werken door of voor rekening van een gewest, provincie, gemeente,
openbare instelling of erkende instellingen van openbaar nut;

- bij mobiele bouwplaatsen voor de aanleg van openbare nutsleidingen.
Artikel 3
De retributie wordt vastgesteld op € 0,35 per m² ingenomen oppervlakte en per dag.
Voor de berekening van de retributie wordt de oppervlakte beschouwd van de omschreven veelhoek
begrensd door enerzijds de rooilijn of ontworpen rooilijn en anderzijds de uiterste punten van de
werfinrichting welke het voorwerp van de inname uitmaakt. Indien een rooilijn ontbreekt, geldt de
inname vanaf de grens met de privé-eigendommen. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als
een volle vierkante meter beschouwd.
Artikel 4
Vóór het plaatsen dient er een aangifte te worden gedaan bij het gemeentebestuur met betrekking tot
de ingenomen oppervlakte en de duur van de opstelling.
Artikel 5
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de inname van het openbaar domein in het kader
van werfinrichting voor bouw- of verbouwingswerken, en bij ontstentenis van een aanvraag, de
uitvoerder van de werken of de innemer van het openbaar domein.



De retributie zal worden geïnd bij wijze van factuur.
Artikel  6
Het gemeentebestuur is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen met het oog op een correcte
toepassing van dit reglement.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.

Voor eensluidend uittreksel :
op bevel :
De Gemeentesecretaris, De voorzitter van de gemeenteraad,

Adams B. Van Nyen L.


