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í0 Goedkeuring retributiereglement op werken aan nutsvoozieningen op gemeentelijk
openbaar domein - 2023-2025

Voorgeschiedenis
o De beslissing van de gemeenteraad van 24 april2017 tot goedkeuring van de actualisatie van

de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
o De beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende de goedkeuring van

het
o retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein -

2020-2022.

Feiten en context
o Sedert verschillende jaren kunnen de gemeenten aan de distributienetbeheerder een retributie

aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar
aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen.

o De afspraken hieromtrent werden vastgelegd in de Code voor infrastructuur- en nutswerken
langs gemeentewegen die werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van gemeenten.

o Deze Code heeft tot doel een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen om zo
de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden.

o De Code werd recent geactualiseerd naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder,
meer oog voor het totaalconcept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten.

o Teneinde de opvolging voor de gemeentebesturen en de distributienetbeheerders tot een
minimum te herleiden, wordt voorgesteld om voor de vergoeding van de hinder, alsook voor
het compenseren aan de gemeenten van de te nemen acties in het kader van het
optimaliseren van de coórdinatie, te voozien in een forfaitaire berekening en betaling van de
retributievergoeding. Deze forfaitaire retributie wordt driejaarlijks vastgelegd op basis van
gegevens (sleuflengtes, aantal aansluitingen, 7o overschrijdingen,...) uit de voorbije volle drie
jaar. Concreet komt dit erop neer dat de gemeenten gedurende drie jaar eenzelfde bedrag
aan de distributienetbeheerder aanrekenen voor de vergoeding van de hinder op hun
grondgebied.

o Voor de jaren 2023,2024 en 2025 komt dit neer op de volgende jaarlijkse bedragen:
o elektriciteit: € 29 995,57
o gas: €7 814,70

Totaal: €37 810,26
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o Omwille van de continuïteit is het noodzakelijk een nieuw reglement goed te keuren nu het
bestaande reglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
afloopt op 31 december 2022.

Juridische gronden
o Artikel 40 $3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast, waaronder de gemeentelijke
belasting- en retributiereg lementen.

o Artikel 41, tweede lid, í4" van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het
vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voonruaarden ervan, is niet
delegeerbaar aan het college van burgemeester en schepenen.

o Artikel 286 S1, 1o en artikel 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017.
De reglementen worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente. De
bekendmaking van de lijst van reglementen zoals bepaald in artikel 286 51, 1' gebeurt binnen
tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de
webtoepassing worden bekendgemaakt en de datum waarop ze zijn aangenomen.

o Artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De gemeenteoverheid brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de
bekendmaking. Dit gebeurt op dezelfde dag als de bekendmaking van de reglementen op de
webtoepassing van de gemeente.

Argumentatie
o De gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of

het onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op het gemeentelijk grondgebied.
o Nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus

een impact op het openbaar domein.
o Op het vlak van onderhoud en herstellingen aan nutsvoorzieningen moeten er ook geregeld

dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de
dienstverlening.

o Daarnaast zijn er een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein

Besluit

Na beraadslaging,
í 9 stemmen voor: Werner Mertens, Piet De Bruyn, Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele
Demuynck, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, llse Michiels,
Maarten Mommaerts, Noëlla D'hooghe, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, Lieve De Bondt,
Gunther Dereze en Tessa Heylighen
3 stemmen tegen: Jeroen Degent, Liesbet Serneels en Bart Lemmens
1 onthouding: Heidi Pittomvils
Artikel 1:

$1. Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 31

december 2025.

$2. Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding
van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering
en met toepassing van de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.

$3. Permanente nutsvoorzieningen zijn:
1) alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,...), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-,
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten...) dienstig voor het
transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afualwater, warm water,
brandstof;
2) alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als
nutsvoozieningen.
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$4. De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
$5. Deze retributie sluit elke ander heffing, semi-heffing of waarborgstelling in het kader van werken
aan permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de
distributienetbeheerder als van zijn werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze werken
uitvoeren in eigen naam, dan wel laten uitvoeren dor derden in naam en voor rekening van de
d istributienetbeheerder of maatschappij.
Artikel2:
$1. De retributie naar aanleiding van sleufirverken is verschuldigd per dag en per meter openliggende
sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken in rijwegen 10,24
euro, voor werken in voetpaden 7,BB euro en voor werken in aardewegen 4,73 euro. Op deze
basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde
niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.
$2. Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Artikel3:
$1. Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m2, wordt per kalenderjaar een
retributie geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.
$2. Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als zijn werkmaatschappijwordt een retributie voorzien van 0,50 euro per
aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente. Op deze basisbedragen wordt een
indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven,
zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.
$3. Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. ln dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het
grondgebied van de gemeente.
Artikel4:
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
Artikel 5:
Dit reglement wordt na goedkeuring aan distributienetbeheerder Fluvius bezorgd.

Opgemaakt op 30 november 2022

An Craninckx
algemeen directeur

Werner Mertens
voorzitter
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