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Zitting van dinsdag 17 december 2O19

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter.

Eddy Bevers, burgemeester.

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid

37 30. RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN
NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN

Aanleiding

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025.

J u ri d i sche g ro n d, toepa ssel ijke regel gevi ng

Het Decreet over het lokaal bestuurvan 22 december2OIT, artikel 40 g3 en 4I, L4o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van 22 december 2OL7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft.;
De Grondwet, artikel 770 $4;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 20
december 2OI6i
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

De gemeente en haar burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied.
Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus
een impact op het openbaar domein.
De gemeente heeft de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen
goedgekeurd die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen,
teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden.
Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van
nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten.
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Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden
uitgevoerd die verband houden met de continuiteit van de dienstverlening. Daarnaast zijn er ook
nog een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken
die bijna constant een impact hebben op het openbaar domein.
Gelet op de actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer
oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP,..,.;

Bijgevolg is het billijk dat er retributies worden geheven op deze werken.

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie

Financiëlg weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voorl Eddy Bevers, Eddy Moêns, Michel Eeraerts,
Daniel De MaeyeÈ, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1: Heffingstermijn

Met ingang van 1 januari 2O2O voor een periode eindigend op 31 december 2022 wordt een
retributie gevestigd op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.

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.

Artikel 2; Definities

Permanente nutsvoorzieningen zijn

alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,...), inclusief hun aanhorigheden (zoals
kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, €.ê.
putten,...) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom,
drink-, hemel- en áfvalwater, warm water, brandstof;
telecom mu nicatie;
radiodistributie en kabeltelevisie;
de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die
installaties kan aangesloten worden;
alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien
als nutsvoorzieni ngen.
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Artikel 3: Tarieven

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

Retributie naar aanleidino van sleufwerken:

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.

Zij bedraagt voor werken

ï in rijwegen: 2,14 euro
x in voetpaden: 1,64 euro
x in aardewegen: 0,99 euro

Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie
toegepast.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening
gebracht.

Retributie voor drinoende werken, aansluitinoswerken, herstellinqen, kleine
onderhoudswerken en ter comoensatie van diverse heffinoen en belastinqen:

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 1,00 euro per op het grondgebied van de
gemeente aanwezig aansluitingspunt.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50
euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie
toegepast.

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal
aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 4: Vrijstelling

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.

Artikel 5: Inning

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 dagen na toezending van de factuur
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Artikel 6: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal'bestuur van 22 december 2017 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get, Eddy Moens
Voorzitter

donderd

Ha ndteken i ng CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester d
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