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1O.

Gemeentebelastingen - retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein - aañpassing '

De raad
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15

juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de
plaatsing van en/of het onderhoud van verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk
grondgebied ì
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeenteli¡ke wegen
en aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring doorde gemeenteraad in zitting van22november 200t van de Code voor
Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte
uitvoering van de werken te bevorãeien, ten einde de hinder en de duur van de werken tot een
minimum te herleidenl,
Overwegende dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van
Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;
Overwegende dat er op het vlak van het onderhoud en herstellingen ook geregeld dringende
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuìteit van de dienstverlening
en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere
kleine onderhoudswerkên die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2014 houdende aanpassing van de verlenging
van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
van 1 januari 20L4 tot en met 31 december 2016;
Gelet op het verzoek van 19 oktober 2016 van de Intercommunale vereniging voor
energieleveringen in Midden-Vlaanderên om voornoemd retributiereglement te verlengen vanaf
januari 2017 tot en met 31 december 2019.
Overwegende dat het, om budgettaire redenen, passend is om dit retributiereglement te

hernieuwen voor de periode van

l

januari 2ot7 tot en met 31 december 2019;

1

Besluit:

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri
Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Michel Casteur,
Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn
Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke
D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt van Den Driessche, Veerle
Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van
Oudenhove)
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf
december 2019.

Artikel

l

januari 2O:r7 voor een termijn eindigend op 31

1

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstveilening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werkén
aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met
toepassing van de code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

Permanente nutsvoorzieningen zijn

-

:

alle installaties (zoals liabels, leidingen, buizen,...), inclusief hun aanhorigheden dienstig voor
het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en
afvalwater, warm water, brandstof,
telecommunicatie

- iãolãä¡süil1Ë; kaberterevisie,
- 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
nutsvoorzieningen.

Artikel 2
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per strekkende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,L7 euro,
voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro,
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer

nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60
van hogervermelde bedragen.

o/o

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

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 werkeñ
zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad.

Artikel

3

Voor de hindeÉ veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 mz, wordt per kalenderjaar een
retributie geheven van 1 euro per op het grondgebied van de stad aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per
aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad.
Deze retributie is 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,

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.

Artikel 4
Conform artikel 253, S1, 30 van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de
provinclegouverneur worden verzonden.
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