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U¡TTREKSEL - gemeenteraad - zitting van 30 januari 2017

Aanweziq: Lieven Van Nyen, Voorzitter
Dorien Cuylaerts, Burgemeester
Bob Van den Eijnden, Jos Boeckx, Kar[ Geens, Lizette Keysers, Stefan
Maes, Schepenen
Wim De Visscher, OCMW-voorzitter
Frans Hermans, August Van De Mierop, Karel Roefs, Paul Bevers,
Renitde Wiltemse, Eric Vermeiren, Jack Jacobs, Nathatie Cuytaerts,
Matthijs Peeraer, Diede Van Dun, Patrick Nobets, Danny Eelen, Jurgen
Van Leuven, Raadsleden
Bart Adams, Gemeentesecretaris

Nathatie Stoffeten, raadstidVerontschutdied

Afwezie:

De Gemeenteraad O.2.,

11. Betreft: GR{2O17lO02 - Retri oD werken aan nrrtsvoorzieningen oo
eemeentetiik openbaar domein. Aanpassine. Goedkeurine.

Gelet op de bepatingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de bestissing van de gemeenteraad d.d. 28 oktober 2013, houdende de vaststelting van
het retributieregtement betreffende werken aan nutsvoorzieningen op gemeentetijk openbaar
domein;
Getet op het schrijven van 18 oktober 2016 van Eandis, waarin het wordt aanbevolen het
bestaande reglement aan te passen aan de nieuw getdende tarieven;
Gelet op de bespreking;

Besluit met heid van stemmen:
Artiket 1

Vanaf 1 februari 2017 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op werken
aan nutsvoorzieningen op gemeentetijk openbaar domein.
Artiket 2
De retributie is verschutdigd door de eigenaar van etke nutsvoorziening, voor de gemeentetijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanteiding van
werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentetijk openbaar domein, in uitvoering
en met toepassing van de Code voor lnfrastructuur - en Nutswerken langs gemeentewegen.
Onder permanente nutsvoorzieningen wordt verstaan :

o Atle installaties (kabets, teidingen, buizen,..), inclusief hun aanhorigheden
(verdeelkasten, aansluitkasten, kabetkasten,ea. Tevens palen, masten, toezichtsputten,
verbindingsputten, ea.) dienstig voor het transport van etektriciteit, gas gasachtige
producten, stoom, hemetwater, drinkwater, afvalwater, warm water, brandstof.

o lnstatlaties van telecommunicatie
' . lnstallaties van radiodistributie en kabettetevisie
r De transmissie van enigertei data, ongeacht of een privégebruiker al dan niet op de

installaties kan worden aangesloten.
. Atte trein - en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg.
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Artiket 3

Het bedrag van de retributie naar aanleiding van steufwerken is verschuldigd per dag en per
lopende meter opentiggende steuftengte voor atte steufwerken.
Zij bedraagt :

. Voor werken in rijwegen : € 2,17 .

. Voor werken in voetpaden : € 1,63.

. Voor werken in aardewegen : € 0,98.
Wanneer in dezetfde steuf getijktijdig werken worden uitgevoerd voor twee of meer
nutsvoorzieningen, bedraagt de voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening
60% van hoger vermetde bedragen.
Een begonnen dag geldt voor een votledige dag.
Etk deet van een lopende meter wordt ats een voltedige lopende meter in rekening gebracht.
Voor de hinder veroorzaakt door dringende werken, aansluitingswerken, hersteltingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m2, wordt per kalenderjaar een
retributie geheven van € 1,09 per aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
Ter compensatie van diverse heffingen en betastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder ats haar werkmaatschappij, wordt een retributie voorzien van € 0,54 per
aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
Artiket 4
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddettijk voorafgaand aan wegen - en/of rioleringswerken, uitgevoerd door het
gemeentebestuur of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van het
gemeentebestuur.
Artiket 5

De retributies zijn verschutdigd vóór het einde van ieder jaar. ln dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aanstuitingspunten op
het grondgebied van de gemeente.
De retributie dient te worden betaatd binnen de 30 katenderdagen na toezending van de
facturen.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum ats boven.
De Gemeentesecretaris De'Voorzitter,

(wg.) Lieven Van Nyen(wg') Bart Adams ' 
uoor eenstuidend uittrekset:

Op bevel :

De Gemeentesecretaris, De tter,

Bart Adams Lieven Van Nyen
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