
Vergoedingsreglement betreffende het verhuren van materieel, het vervoer en de bijhorende 
prestaties. 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 16/12/2013 heeft het ondervermeld reglement 
goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 23/12/2013 tot 6/01/2014 
en ligt ter inzage bij de dienst secretarie van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, 
Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst 
( juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
Beslissing van de toezichthoudende overheid: geen bezwaar. 
 
Artikel 1. 
Met ingang van 01/01/2014 en voor een termijn van vijf jaar verstrijkend op 31/12/2018, wordt het ter 
beschikking stellen door de gemeente van materieel met of zonder transport en/of bijhorende 
prestaties, onderworpen aan de betaling van een vergoeding die als volgt vastgesteld is: 
 
A. Materieel: 

1. Vaatwerk: 
Kopje per dag 0,11 EUR 
Schoteltje per dag 0,11 EUR 
Plat bord per dag 0,16 EUR 
Soepbord per dag 0,16 EUR 
Dessertbord per dag 0,16 EUR 
Vork per dag 0,11 EUR 
Lepel per dag 0,11 EUR 
Mes per dag 0,11 EUR 
Koffielepeltje per dag 0,11 EUR 
Wijnglas per dag 0,16 EUR 
Long-drinkglas per dag 0,16 EUR 
Champagneglas per dag 0,27 EUR 
Melkpot per dag 0,27 EUR 
Plastic schaal per dag 1,10 EUR 
Thermosfles per dag 2,20 EUR 
 
2. Signalisatiematerieel (buiten het toepassingsgebied van het vergoedingsreglement omtrent 

      technische diensten bewezen door de gemeente bij het reserveren van parkeer- of standplaatsen): 
Verkeersbord per dag 1,10 EUR 
Schraag “verboden parkeren” per dag 1,10 EUR 
Nadar hek per dag 1,10 EUR 
Nadar hek met bord per dag 1,65 EUR 
Werfafsluiting per dag 1,65 EUR 
Knipperlicht op voet per dag 2,20 EUR 
Baken rood en wit per dag 1,10 EUR 
Dwarsligger rood en wit per dag 1,10 EUR 
Verkeerskegel per dag 1,10 EUR 
Mast per dag 2,20 EUR 
Vlag per dag 11,00 EUR 
 
3. Reiniging: 
Kruiwagen, schop en borstel per dag 1,10 EUR 
 
4. Elektriciteit: 
Bord 220V 1x16A Mono per dag 5,50 EUR 
Bord 220V 3x16A Mono per dag 8,80 EUR 
Bord 220V 3x16A Tri per dag 8,80 EUR 
Bord 220V 63A+32A+ 
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16A Tri +4x16A Mono per dag 22,00 EUR 
Bord 220V 32A+16ATri +4x16A Mono per dag 22,00 EUR 
Kabel/per meter per dag 1,10 EUR 
Feestverlichting, snoer per meter per dag 0,55 EUR 
Stekkerdoos met verlengdraad per meter per dag 3,30 EUR 
Set van 6 walkie-talkies per dag 27,50 EUR 
Kabelbescherming, in goot per dag 55,00 EUR 
 
5. Inrichting: 
Stand in stof per dag 22,00 EUR 
Stoel per dag 1,10 EUR 
Tafel voor 4 personen per dag 2,20 EUR 
Plank voor 10 personen per dag 1,10 EUR 
Schraag voor plank per dag 1,10 EUR 
Kapstok per dag 2,20 EUR 
Tentoonstellingspaneel per dag 3,30 EUR 
Podiumelement (per element) per dag 3,30 EUR 
Trap voor podium per dag 5,50 EUR 
Grijs gordijn per dag 0,55 EUR 
Barbecuestel per dag 5,50 EUR 
Verwarmer op propaangas per dag 5,50 EUR 
Waterverwarmer op propaangas per dag 5,50 EUR 
Brandblusser met poeder per dag 11,00 EUR 
Bar per dag 11,00 EUR 
Spoelbak per dag 5,50 EUR 
Plastic kuip per dag 2,20 EUR 
Spel "Rad van Fortuin" per dag 5,50 EUR 
Spel "Massacre" per dag 5,50 EUR 
Spel "Hamster" per dag 5,50 EUR 
Spel "Keien" per dag 5,50 EUR 
Spel "Elektrische draad" per dag 5,50 EUR 
 
6. Planten: 
Kleine plant per dag 1,10 EUR 
Middelgrote plant per dag 2,20 EUR 
Grote plant per dag 3,30 EUR 

 
B. Vervoer, wagen met chauffeur, zonder bijzitter: 

Bestelwagen of Pick-up Max. 3500 Kg per uur 38,50 EUR 
Vrachtwagen met grijparm Max. 7000 Kg per uur 44,00 EUR 
Containervrachtwagen 
met grijparm Max. 19000 Kg  per uur 49,50 EUR 
Bulldozer Max. 2500 Kg per uur 99,00 EUR 
Lift met mand Max. 7M/14M per uur 121,00 EUR 
Vuilniswagen per uur 49,50 EUR 
Veegmachine per uur 71,50 EUR 
Pompvrachtwagen per uur 71,50 EUR 
Hogedrukreiniger per uur 93,50 EUR 
Zoutstrooier per uur  22,00 EUR 

 
C. Andere prestaties, per arbeider (buiten het toepassingsgebied van het vergoedingsreglement  

omtrent technische diensten bewezen door de gemeente bij het reserveren van parkeer- of 
standplaatsen): 
Plaatsen van signalisatie per uur 33,00 EUR 
Wegnemen van signalisatie per uur 33,00 EUR 
Bijzitter per uur 33,00 EUR 
Transport heen per uur 33,00 EUR 
Diverse montages per uur 33,00 EUR 
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Elektrische montage per uur 33,00 EUR 
Elektrische demontage per uur 33,00 EUR 
Diverse demontages per uur 33,00 EUR 
Transport terug per uur 33,00 EUR 
Omvormen tot wandelstraat per uur 33,00 EUR 
Manueel straatvegen per uur 33,00 EUR 
Prestatie arbeider per uur 33,00 EUR 

 
D. Gemeenschappelijke bepalingen voor de categorieën A, B en C: 

Dossierkosten: 15 EUR 
 
Artikel 2. 
De vergoedingen zijn verschuldigd door de persoon, de maatschappij, de vereniging of de instelling 
die vraagt om over het materieel en/of het transport en/of de diensten te beschikken. 
Het College van burgemeester en schepenen kan beslissen om aan de aanvragers vrijstelling van de 
vergoedingen te verlenen wegens humanitaire, filantropische, culturele of associatieve activiteiten. 
 
Artikel 3. 
Om in aanmerking genomen te kunnen worden, zal elke aanvraag voor materieel of voor prestaties 
schriftelijk aan het College van burgemeester en schepenen gericht worden. Het voorwerp van de 
aanvraag zal op het daartoe bestemde formulier vermeld worden. Indien van toepassing, zal deze 
aanvraag de vraag tot vrijstelling van de vergoeding bevatten.  
 
Om ontvankelijk te zijn, dient elke aanvraag uiterlijk 1 kalendermaand vóór de terbeschikkingstelling 
van het materieel en/of het vervoer ingediend te worden. 
 
De aanvrager zal schriftelijk ingelicht worden over de beschikbaarheid van het materieel. Hij zal 
hierbij uitgenodigd worden de verschuldigde vergoeding te betalen. 
In voorkomend geval zal de aanvrager over de weigering van de aanvraag ingelicht worden. 
 
Artikel 4. 
Bij de terbeschikkingstelling van het materieel tekent de aanvrager de verzendingsnota voor 
ontvangst in goede staat af en wordt hij er volledig verantwoordelijk voor, ook bij diefstal. 
Bij de terbeschikkingstelling van het materieel, het vervoer en de montage/demontage neemt de 
aanvrager al de nodige maatregelen om de veiligheid van het gemeentepersoneel, evenals van alle 
andere aanwezige personen te waarborgen. 
 
Bij de terugname van het materieel wordt de aanvrager ontheven van zijn verantwoordelijkheid op het 
ogenblik dat de verzendingsnota voor terugname van het materieel wordt ondertekend door de 
afgevaardigde van de gemeente en door de aanvrager met eventuele opmerkingen aangaande 
beschadigingen en/of niet-teruggave. 
 
Artikel 5. 
De aanvrager zal de verschuldigde som betalen aan de gemeenteontvanger of zijn aangestelde voor 
de terbeschikkingstelling van het materieel en zal het betalingsbewijs, of in voorkomend geval het 
schrijven waarin hij wordt vrijgesteld van betaling, voorleggen bij de terbeschikkingstelling van het 
materieel of bij de aanvang van de prestaties. 
 
Artikel 6. 
Een waarborg gelijk aan het totale bedrag van de vergoeding wordt door de gemeente geëist vóór het 
ter beschikking stellen van de gehuurde voorwerpen. 
Deze waarborg wordt geblokkeerd door de gemeenteontvanger of zijn aangestelde middels een som 
betaald in contanten of per bancontact. 
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Zij wordt vrijgegeven zodra de gemeente heeft vastgesteld dat het meubilair en/of het materieel in 
goede staat en proper terugbezorgd werd. De meerkost voor beschadiging en/of vertraging wordt van 
de waarborg afgetrokken. De meerkost voor niet gereinigd materieel wordt vastgesteld op 30 % van 
het bedrag van de geëiste vergoeding. 
In geval van schade, van laattijdige teruggave of niet-teruggave wordt het bedrag van de 
herstellingskosten en/of wederaankoop opgesteld door de verantwoordelijke van de verhuur. 
 
Artikel 7. 
De aanvrager voor de huur van het materieel is volledig verantwoordelijk voor het materieel dat hem 
wordt toevertrouwd vanaf de terbeschikkingstelling tot aan de daadwerkelijke teruggave.  
Voor wat de voertuigen betreft, wordt de aanvrager verzocht een aangepaste verzekering af te sluiten 
voor de waarde van het geleende materieel, waarvan het bedrag zal voorkomen op de bevestiging 
vanwege de verzekeraar. 
 
Artikel 8. 
Voor het vaatwerk dienen de afhalen en de teruggaven te gebeuren op werkdagen tussen 14 en 16 
uur. 
 
Artikel 9. 
Bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal de inning van de vergoeding via een burgerlijke 
procedure gebeuren. 
 
Deze beslissing zal, ter beschikking, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest doorgestuurd worden.  
 


