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Uittreksel u¡t de notulen van de openbare vergader¡ng van 2l februar¡ 2019

Aanwezlg:

Verontschuldigd

Kris Leaerts, burgemeester
Gwenny De Vroe, stefan lmbrechts, Hilaire Vanhove, Greet willems, schepenen
Rudy Peeters, lrlargo
Rudi Van lngelgom, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, stefan Vandevenne,
N¡ls stuyckens,
Hoste,
cedric
Michiels,
Leen
verbist, Bart crommelinck, Danielle van Meldert,
gemeenteraadsleden
Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke,
Terry Horckmans, wnd. algemeen directeur

Edith Grauwels, schepen

Marleen Van de Wiele, Laura Nevens, gemeenteraadsleden

Retr¡but¡e op werlen aan nutsiltoorz¡en¡ngen op het gGm.onteliik opGnbaar domeln
Aanleldlng

geldig van 01-01-2016 tot en met 31Het besluit van de gemeenteraad van 75-L2-2Ot6 aangaande de retributie was
de gemeenteraad de
!Z-2Otg. Als het gemeentestuur deze retribut¡e ook in 2019 wil blijven aanrekenen ¡s het nodig
retributie opnieuw te laten vaststellen'
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een impact hebben
constant
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onderhoudswerken
kleiné
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aanslu¡t¡ngswerken, herstellingen en
op het op het openbaar domein.
langs de gemeentewegen die tot
De goedkeuringdoor de gemeente van de Code voor lnfrastructuur- en Nutswerken
ulott" uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken
doel heeft een snelle

"n
tot een minimum te herleiden.

door een overlegplatform
De Code voor lnfrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen werd opgemaakt
code werd geactualiseerd in
gemeenten'
Deze
de
bestaande uit een delegatie van nutsbedr'rjven en een delegatie van
totaal concept en het gebruik van
2OL7 naa¡aanlelding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het
KLIP (Kabel- en
Domein),
Openbaar
(Generiek
lnformatieplatform
nieuwe e-instrumenten zoals GIPOD
LeidinginformatiePortaal) .'.
Budget
Elektriciteit 13.500 euro.
Gas 6.500 euro.
Jurldlsche context
De Grondwet artikel 173
Decreet over het Lokaal Bestuur artikel 40
Besl
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aan gemeenteraad'
College van burgemeester en schepenen d.d. 31-01-2019: retributie voorleggen

Eerdere beslissingen

op het gemeentel'rjk
Gemeenteraa d d.d. ts-tz-2016 : vaststelling retributie op werken aan nutsvoorzieningen

openbaar domein.
aan gemeenteraad'
College van burgemeester en schepenen d'd. 07-02-2019 : retribut¡e voorleggen
Stemm¡ng
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen'
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Beslissing

Artikel 1 : Alnemeen
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
lnfrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

Permanente nutsvoorzieningen zijn :
r alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen ...) inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, e.akasten, palen, masten, toezichts-,verbindings-, e.a. putten ...) dienstig voor het transport van elektriciteit,
gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
o telecommunicatie

r
.

radiodistributieenkabeltelevisie

de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan níet op die installaties kan worden
aangesloten
alle treín- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als
nutsvoorzien¡ng
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 zi.in die uitgevoerd worden op verzoek

r

van de gemeente.
Dit retributiereglement gaat in op 01-01-2019 en is geldig tot 37-L2-20L9.
Arlikel 2: Retributle naar aanleldinc van sleufiíerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte
voor alle sleufwerken. Z¡j bedraagt voor werken in rijwegen 2,77 euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor
werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken worden uitgevoerd voor twee of meer nutsvoorzÍeningen bedraagt
voormelde retributievoor de eigenaarvan elke nutsvoorziening6A%van hogervermelde bedragen.
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Een deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Art¡kel 3 : Retrlbutie voor drlneende werken. aansluitlnsswerken, herstellineen. kleine onderhoud$$/erken en ter
compensatie vãn diverse heff¡ngen en bel¡¡stlnsen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende erken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken
rnet een sleufoppervlakte van maximum 3m2, wordt per kalenderjaar een retribut¡e geheven van 1,09 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 O54 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van
de gemeente.
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 aansluit¡ngspunten op het grondgebied van de gemeente.

Artikel4: lnninr
De retributie dient te worden betaald binnen de dertig kalenderdagen na toezending van de facturen
Artikel 5 : Deflnitief karakter
Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
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Opvolging en communicatie
De financiële dienst zal :
r het gemeenteraadsbesluit overmaken aan vennootschapssecretariaat@fluvius.be
o het gemeenteraadsbesluit bekendmaken op de gemeentelijke webs¡te'
¡ het gemeenteraadsbesluit overmaken aan de toezichthoudende overheid.

Namens de gemeenteraad van Kampenhout,

Terry Horckmans
wnd. algemeen directeur

Kris Leaerts

voorzitter

