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Uittreksel 
 
 

Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Dominik Ronse: secretaris 

 
Vaststellen van retributies 
Het COLLEGE, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 januari 2009 houdende reglement inzake de vaststelling 
van de voorwaarden waaronder personeelsleden kunnen worden belast met de inning van geringe 
dagontvangsten; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende vaststelling van de machtiging tot 
het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de voorbehouden bevoegdheid van de gemeenteraad inzake het vaststellen van retributies 
is versoepeld sinds 1 juli 2009, zodanig dat de gemeenteraad nog enkel zelf moet beslissen over het kader en de 
bijzonderste voorwaarden van de retributie; 

Overwegende dat de gemeenteraad instaat voor de aanduiding van diegene die de retributie verschuldigd is, 
voor zover dat niet als vanzelfsprekend volgt uit de aard van de retributie en voor de eventuele vaststelling van 
vrijstellingen of verminderingen; 

Overwegende dat gebruikelijk is dat de vaststelling van retributietarieven tegen kostprijs gebeurt, met 
andere woorden, dat de gemeente niet wordt verondersteld winst te boeken, doch alle kosten van de bijzondere 
dienstverlening waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, op een realistische wijze bepaald worden; 

Gelet op de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 maart 2010 houdende het 
vaststellen van retributies en latere aanpassingen; 

Overwegende dat een onderscheid te maken is tussen structurele tarieven en niet-structurele tarieven; dat 
niet-structurele tarieven deze zijn die worden toegepast bij allerhande manifestaties en organisaties, éénmalig of 
met zekere frequentie terugkerend; 

Overwegende dat structurele tarieven hun geldigheid blijven behouden tot zij door een wijzigende 
collegebeslissing worden aangepast; 

Overwegende dat voor alle duidelijkheid in de beslissing wordt aangewezen wie de retributie verschuldigd is, 
hoewel dit vanzelfsprekend volgt uit de aard van de retributie; 

Overwegende dat aan de burger de keuze kan worden gelaten over de wijze van betaling; 
Overwegende dat de gemeente betaling via overschrijving of elektronisch aan het loket verkiest boven een 

cash-betaling; 
Overwegende dat specifieke betalingsmodaliteiten van toepassing kunnen zijn in functie van het aan te 

kopen artikel of de te verlenen prestatie; 
Overwegende dat de vast te stellen retributies of de tarievenlijst per dienst gegroepeerd worden in functie 

van de artikels of de diensten die er kunnen worden bekomen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende aanvullend reglement inzake de 

invordering van niet-fiscale ontvangsten; 
Overwegende dat in deze beslissing de procedure vermeld is in het geval retributies niet of niet-tijdig 

worden betaald; 
Overwegende dat het aangewezen is, in functie van het budgettair evenwicht om deze stijgende kosten in 

de tarieven te verrekenen; 
Overwegende dat volgende bepalingen van toepassing zijn op de artikels en diensten van de 

dienst grondgebied en patrimonium; 
Gelet op de beslissingen van het schepencollege van 26 maart 2010 en 3 december 2010 houdende 

vaststelling van tarieven; 



 
 
 

Gelet op de brief van Eandis van 18 oktober 2016 waarop gewezen wordt op het gegeven dat het systeem 
van gemeentelijke retributies op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein vanaf 1 januari 
2017 wordt verlengd en dit, minstens, tot 31 december 2019; 

Overwegende dat er vanaf 1 januari 2017 een tariefaanpassing wordt voorgesteld; 
Overwegende dat voor de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van hetgemeentelijk 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 een 
retributie wordt gevraagd aan de eigenaar van elke nutsvoorziening, met uitzondering van de werken die worden 
uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente 
of de werken die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente; 

Overwegende dat permanente nutsvoorzieningen zijn: 
• alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, 

aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) 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 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; 
Overwegende dat een retributie wordt gevraagd voor sleufwerken in rijwegen, in voetpaden en in 

aardewegen; 
Overwegende dat een retributie wordt gevraagd voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen 

en kleine onderhoudswerken met maximale sleufoppervlakte van 3 m²; 
Overwegende dat voor de berekening steeds wordt afgerond naar de eerstvolgende eenheid, zijnde m; 
Overwegende dat elke begonnen dag wordt beschouwd als een volledige dag; 
Overwegende dat sinds de vorige periode van 3 jaar een indexering van 8,63% wordt toegepast waardoor 

de tarieven aangepast moeten worden. Zo stijgt het tarief voor de werken in rijwegen van 2 naar 2,17 euro, voor 
de werken aan voetpaden van 1,5 naar 1,63 euro en voor de werken in aardewegen van 0,9 naar 0,98 euro; 

Overwegende dat het tarief voor kleine werken op 5 euro behouden blijft; 
Overwegende dat een compensatievergoeding van 0,54 euro wordt toegevoegd per aansluitpunt ter 

compensatie van de vrijstelling van diverse heffingen en belastingen (niet beperkt tot werken aan nutsvoorziening 
op openbaar domein, maar met betrekking tot alle gemeentelijke heffingen en belastingen) ten aanzien van de 
werkmaatschappij Eandis System Operator; 

Overwegende dat de retributie wordt betaald op last van een jaarlijkse factuur gericht aan de bouwheer, 
betaalbaar binnen de dertig dagen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
Artikel 1 – Volgende tarieven worden vastgesteld voor de dienst grondgebied en patrimonium: 

 Eenheid Tarief 

Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein 

  

Werken in rijwegen m + dag 2,17 euro 

Werken aan voetpaden m + dag 1,63 euro 

Werken in aardewegen m + dag 0,98 euro 

Compensatievergoeding aansluitpunt 0,54 euro 

Artikel 2 – De burger kan kiezen op welke wijze aan de betaling van de retributies wordt voldaan, ofwel contant als 
kasverrichting, ofwel elektronisch als kasverrichting. 



 
 
 
Artikel 3 – Deze tarieven zijn geldig tot ze door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

worden gewijzigd. 

Artikel 4 – Deze tarievenlijsten worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

Artikel 5 – Deze tarievenlijsten worden duidelijk zichtbaar aangebracht aan de loketten waar deze tarieven 
gehanteerd worden of worden deze tarievenlijsten ter beschikking gehouden door de diensten waar 
deze tarieven worden gehanteerd, maar waar geen loket ter beschikking is. 

Artikel 6 – Het college rapporteert, naar aanleiding van het voorstellen van de jaarrekening over het afgelopen 
jaar, over de gehanteerde tarieven in het afgelopen jaar. 

Artikel 7 – Deze beslissing treedt in werking vanaf 1 januari 2017. 

 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 

In opdracht, 

De gemeentesecretaris,   De burgemeester, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Kurt Windels 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 


		2016-12-05T13:34:30+0100
	Dominik Ronse (Authentication)




