
 

 

GEMEENTE UKKEL 

 

Wijziging van het vergoedingsreglement voor door het personeel uitgevoerde technische 

diensten  

 

Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 28 februari 2019 

 

Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet; 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeentes verplicht een 

begrotingsevenwicht te hebben; 

Gelet op artikel 137bis van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op artikels 112 en 114 van de nieuwe gemeentewet; 

Overwegende dat de indexering van de vergoeding overeenkomt met het gemiddelde van de 

inflatie voor de jaren 2016 (1,97%), 2017 (2,13%) en 2018 (2,05%) afgerond naar de 

lagergelegen eenheid aldus 2%; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

Artikel 1.  
Er wordt voor de dienstjaren 2019 tot 2024 een gemeentelijke vergoeding geheven op de 

prestaties van de technische diensten van het personeel. 

 

Deze technische diensten worden uitgevoerd op vraag van elke natuurlijke persoon of 

rechtspersoon naar privaatrecht of publiekrecht in het kader van werken voor de herstelling 

van de weg, het behoud of het in orde brengen van private of openbare plaatsen.   

Ze kunnen eveneens ambtshalve uitgevoerd worden in geval van een tekortkoming van elke 

natuurlijke persoon of rechtspersoon naar privaatrecht of publiekrecht indien deze 

gerechtvaardigd zijn omwille van een bedreiging of een vrees voor een bedreiging van de 

veiligheid of de volksgezondheid. 

 

Artikel 2. 

Het tarief van de vergoeding wordt berekend per uur of half uur dat er gewerkt wordt. 

Elk aangevat half uur wordt verrekend als een volledig half uur. 

De verschillende tarieven werden als volgt vastgelegd: 

a) Arbeidskrachten  

Arbeider:   (tarief 1) voor werkdagen; 

    (tarief 2) voor zon- en feestdagen en werkdagen tussen 22 en 8 uur; 

Ploegleider (tarief 3) voor werkdagen; 

    (tarief 4) voor zon- en feestdagen en werkdagen tussen 22 en 8 uur; 

- Ingenieur: (tarief 5) voor werkdagen; 

   (tarief 6) voor zon- en feestdagen en werkdagen tussen 22 en 8 uur; 

- Controleur Stedenbouw (tarief 7) voor werkdagen; 

                         (tarief 8) voor zon- en feestdagen en werkdagen tussen 22 en 8 uur; 

     

b) Transport (minder dan 3,5 ton) met chauffeur  

(tarief 9) voor werkdagen; 

(tarief 10) voor zon- en feestdagen en werkdagen tussen 22 en 8 uur; 



c) Transport (meer dan 3,5 ton) met chauffeur  

- (tarief 11) voor werkdagen; 

- (tarief 12) voor zon- en feestdagen en werkdagen tussen 22 en 8 uur. 

d) Lader of trekker met chauffeur 

(tarief 9) voor werkdagen; 

(tarief 10) voor zon- en feestdagen en werkdagen tussen 22 en 8 uur; 

e) Straatveger of vuilniswagen met chauffeur 

(tarief 10) voor werkdagen; 

(tarief 13) voor zon- en feestdagen en werkdagen tussen 22 en 8 uur; 

f) Heftoestellen en andere werfmachines met chauffeur 

(tarief 10) voor werkdagen; 

(tarief 13) voor zon- en feestdagen en werkdagen tussen 22 en 8 uur; 

g) Verwijdering van afval 

De prijs van de arbeidskrachten zoals in punt a) en/of de prijs van het transport zoals in b) en 

c) en de gefactureerde prijs van het containerpark volgens het afvaltype en -gewicht. 

h) Materiaal 

Houten paaltjes/stuk (tarief 14);  

Paaltjes in gietijzer of staal (tarief 15); 

Parijse hekken (tarief 16); 

Vastzetten per vast te zetten stuk (tarief 17). 

i) Allerlei 

Spiegel, incl. plaatsing (tarief 18); 

Verdrijvingsvlak, incl. aanleg (tarief 19); 

Plantenbak, incl. plaatsing (tarief 20). 

Paaltje, incl. plaatsing tarief 21); 

 

j) Brocantes georganiseerd door de Ukkelse handelsverenigingen 

 

- manuele en mechanische reiniging van wegen, incl. arbeidskrachten en transport (tarief 22); 

- verwijdering van afval (incl. arbeidskrachten) (tarief 23). 

 

Artikel 3. 

 

De verschillende bedragen van de vergoeding staan vermeld in de onderstaande tabel en 

worden op 1 januari van elk jaar verhoogd met 2%. In geval van een decimaal wordt het 

resultaat afgerond naar de hogergelegen eenheid. 

 

Tarieven  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tarief 1 € 28/u € 29/u € 30/u € 31/u € 32/u € 33/u 

Tarief 2 € 56/u € 58/u € 60/u € 62/u € 64/u € 66/u 

Tarief 3 € 29/u € 30/u € 31/u € 32/u € 33/u € 34/u 

Tarief 4 € 58/u € 60/u € 62/u € 64/u € 66/u € 68/u 

Tarief 5 € 39/u € 40/u € 41/u € 42/u € 43/u € 44/u 

Tarief 6 € 77/u € 79/u € 81/u € 83/u € 85/u € 87/u 

Tarief 7 € 35/u € 36/u € 37/u € 38/u € 39/u € 40/u 

Tarief 8 € 70/u € 72/u € 74/u € 76/u € 78/u € 80/u 

Tarief 9 € 79/u € 81/u € 83/u € 85/u € 87/u € 89/u 

Tarief 10 € 142/u € 145/u € 148/u € 151/u € 155/u € 159/u 

Tarief 11 € 94/u € 96/u € 98/u € 100/u € 102/u € 105/u 



Tarief 12 € 165/u € 169/u € 173/u € 177/u € 181/u € 185/u 

Tarief 13 € 283/u € 289/u € 295/u € 301/u € 308/u € 315/u 

Tarief 14 € 46 € 47  € 48 € 49 € 50 € 51 

Tarief 15 € 169 € 173 € 177 € 181 € 185 € 189 

Tarief 16 € 158 € 162 € 166 € 170 € 174 € 178 

Tarief 17 € 17 € 18 € 19 € 20 € 21 € 22 

Tarief 18 € 451 € 461 € 471 € 481 € 491 € 501 

Tarief 19 € 85 € 87 € 89 € 91 € 93 € 95 

Tarief 20 € 845 € 862 € 880 € 898 € 916 € 935 

Tarief 21 € 329 € 336 € 343 € 350 € 357 € 365 

Tarief 22 € 450/u € 459/u € 469/u € 479/u € 489/u € 499/u 

Tarief 23 € 180/ton € 184/ton € 188/ton € 192/ton € 196/ton € 200/ton 

 

Artikel 4. 

 

De vergoeding is verschuldigd door de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de private of 

openbare instelling waarvoor de dienst wordt uitgevoerd. 

 

Artikel 5. 

 

De vergoeding moet contant betaald worden aan de gemeenteontvanger, zijn aangestelden of 

aan de ontvangende ambtenaren die hiervoor werden aangewezen. 

 

Artikel 6. 

Bij gebrek aan betaling zal de invordering van de vergoeding gebeuren op basis van artikel 

137bis van de nieuwe gemeentewet of desgevallend via de juridische weg.  

Artikel 7. 

Het onderhavige reglement wijzigt op zijn datum van inwerkingtreding het 

vergoedingsreglement voor door het personeel uitgevoerde technische diensten, goedgekeurd 

door de gemeenteraad op 25 oktober 2018. Het wordt van kracht op 1 maart 2019 en zal 

gepubliceerd worden overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet. 
 


