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3. Eandis - Gemeentelijk retributiereglement

op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar
domein - Forfaitaire bedragen voor periode 2017-2018-2019.
De Raad,

Bevoegdheid
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel
42 53;

Juridische grond
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoozieningen op gemeentelijk
grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de
gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor lnfrastructuur- en
Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de
werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te
herleiden;
Gelet op het feit 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;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld
dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuileit van
de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken,
herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact
hebben op het openbaar domein;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Considerans
Ovenruegende dat het billijk is dat de nutsmaatschappijen hiervoor een bijdrage betalen aan
de gemeente;
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Adviezen en voorstel
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1: Alsemeen
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt aan de eigenaar van elke
nuts-voor-ziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het
gebruik van het ge-meen-telijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met
toepassing van de Code voor lnfrastructuur- en Nutswerken langs gemeen{e-we-gen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn:
alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,...), inclusief hun aanhorigheden
(zoals kabel-, ver-deel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-,
e.a. put- ten...) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten,
stoom, drink-,hemel- en afvalwater, warm water, brandstof;
telecommunicatie;
radiodistributie en kabeltelevisie;
de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privégebruiker al dan niet op die
installaties kan aangesloten worden;
alle treinsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien
als nuts-voorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voor-af-gaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of
indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
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Artikel 2: Retributie naar aanleidinq van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
open-lig-gende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen €
2,17 , voor werken in voet-paden € 1,63 en voor werken in aardewegen € 0,98.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer
nutsvoor-zie-nin-gen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke
nutsvoorziening 60 o/o vàti hoger-ver-meld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

Artikel 3: Retributie voor drinoende werken. aansluiti
klei ne onder--houdswerken

n. herstellinqen en

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan-sluitingswerken, herstellingen
en kleine onder--houdswerken met een sleufoppervlakte van maxi-mum 3 m2, wordt per
kalenderjaar een retributie geheven van € 1,09 per op het grond-gebied van de gemeente
aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van de vrijstelling van diverse hetfingen en belastingen in hoofde van
zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien
r{"i"-'
van € 0,54 per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. ln dit kader doet iedere
nutsmaatschappf vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal
aansluitings-punten op het grondgebied van de gemeente.

Arrondissement Halle-Vilvoorde
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente TERNAT

TERNAT
Artikel4: Innins

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

Artikel 5: Definitief karakter
lndien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoekzal deze
verordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden
voor toepassing van het algemeen toezicht.

Artikel 6: ln voege tredins
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op
31 december 2019.

NAMENS DE RAAD,
Gemeentesecretaris,
(get.) Koen Vanholder

Gem ee nteraadsvoorzitter,

(get.) Jean Dooms

Voor eensluidend afschrift,
Ternat, 5 december 2016
Koen Vanholder
Gemeentesecretaris

Jean Dooms
eenteraadsvoozitter
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