
 

 

  
 
 

Retributiereglement  
op het ruimen en in goede staat herstellen van grachten  

op private eigendom  
aanslagjaren 2023, 2024 en 2025 

 
Artikel 1 
 
Er wordt een retributie gevestigd voor het ruimen van grachten door of in opdracht van de gemeente 
op privaat domein. 
 
Artikel 2 
 
De retributie is verschuldigd voor diegene die nalaat om binnen een termijn van 30 kalenderdagen 
gehoor te geven aan de schriftelijke ingebrekestelling door de gemeente om op eigen initiatief de 
grachten op zijn private eigendom te ruimen, ter herdelven of in oorspronkelijke staat te herstellen.  
 
Artikel 3 
 
1) Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald: 
- kostprijs werkuren werkman per begonnen uur: 30 euro 
- kostprijs werkuren toezichter per begonnen uur: 40 euro 
- kostprijs vervoer per ton: 25 euro 
- kostprijs verwerking slib ter ton: factuurprijs 
- kostprijs huur of aanschaf materialen: factuurprijs 
2) Indien werken aan derden worden toevertrouwd, wordt de werkelijke factuurprijs aangerekend. 
3) Het totaal van de onkosten berekend volgens de tarieven den facturen uit 1 en 2, wordt verhoogd 
met een bedrag van 250 euro ter dekking van de administratieve kosten. 
 
Artikel 4 
 
Overeenkomstig het grachtenreglement is de overtreder gehouden vrije doorgang te verlenen op de 
eigendom en naast de gracht. Indien deze vrije doorgang door de overtreder wordt belemmerd 
kunnen de kosten die de gemeente moet maken op zich toegang te verschaffen tot de grachten met 
het oog op het uitvoeren van de werken ten laste van de overtreder gelegd worden.  
 
Artikel 5 
 
Met het oog op de invordering van onbetwistbare en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 
financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
deurwaardersexploot. Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld.  
 
Artikel 6 
 
Deze retributies worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte 
gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller 



 

 

de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat 
aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex 
die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het 
vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve euro. 
 

 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2022 
De algemeen directeur  De burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 
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