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RETRIBUTIE OP HET AANBRENGEN VAN 
OVERWELVINGEN VAN BAANGRACHTEN 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019 

 

Artikel 1. 

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 

wordt een retributie aangerekend voor het aanbrengen van overwelvingen van 
baangrachten. 

Artikel 2. 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager voor de overwelving van de 
baangrachten. 

Artikel 3. 

De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

1. De retributie voor het aanbrengen van een overwelving van een baangracht 
op verzoek van de aanvrager, daarin begrepen het leveren en plaatsen van 
de rioolbuizen en de kopmuren, bedraagt: 

 
• 1.000,00€ voor een eerste overwelving van 5 meter; 
• 1.500,00€ voor een eerste overwelving van 7,50 meter; 

• 1.250,00€ voor een tweede overwelving van 5 meter; 
• 1.750,00€ voor een tweede overwelving van 7,50 meter; 
• 250,00 € voor de plaatsing van een voetpaadje volgens het dek-op-oever-

principe. 

2. Indien de aanvrager de overwelving dient aan te vragen naar aanleiding van 
werken in opdracht van het gemeentebestuur bedraagt de retributie voor het 

aanbrengen van een overwelving van een baangracht, daarin begrepen het 
leveren en plaatsen van de rioolbuizen en de kopmuren: 

 

• 0,00€ voor een eerste overwelving van 5 meter; 
• 500,00€ voor een eerste overwelving van 7,50 meter; 
• 1.000,00€ voor een tweede overwelving van 5 meter; 

• 1.500,00€ voor een tweede overwelving van 7,50 meter; 
• 250,00€ voor de plaatsing van een voetpaadje volgens het dek-op-oever-
principe. 

3. De retributie voor de afbraak van een bestaande overwelving op verzoek van 
de aanvrager bedraagt: 

 
• 80,00€ voor de afbraak van een kopmuur; 
• 20,00€ per lopende meter voor de afbraak van een overwelving; 
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• 50,00€ voor de afbraak van een voetpaadje volgens het dek-op-oever 

principe. 

4. De retributie voor de uitbreiding van een bestaande overwelving op verzoek 
van de aanvrager bedraagt: 700,00€ per uitbreiding van 2,50 meter 

vermeerderd met de afbraakkosten van de kopmuur, vastgesteld op 80,00€ per 
kopmuur. 

5. Indien de aanvrager een bestaande overwelving wenst te verplaatsen, wordt 

de plaatsing van de nieuwe overwelving aangerekend volgens bovenstaand 
overzicht vermeerderd met de kost van de afbraak van de bestaande 
overwelving. 

Artikel 4. 

De retributie is betaalbaar door de aanvrager na goedkeuring van de aanvraag. De 
retributie zal worden betaald in handen van de personen door het gemeentebestuur 
aangesteld om deze retributie te ontvangen. 

Indien de retributie niet onmiddellijk zal geïnd worden, zal deze betaald worden 
binnen de 30 dagen volgend op de verzending van de factuur. 

 


