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Zitting van 17 december 2019
Financiën/Ontvangsten

Goedgekeurd

15 2019_GR_00296 Retributiereglement  - Retributie op werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske 
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, 
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, 
gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, 
gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, 
gemeenteraadslid; de heer Hans Similon, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, 
gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen, 
gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie 
Persoons, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; mevrouw 
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de 
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 33 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom Cox; Lut 
Creemers; Pieter Cuppens; Kim De Witte; Rik Dehollogne; Frank Dewael; Joske 
Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Carlo Gysens; Stefan 
Hendrickx; Maryam Jamshid; Lies Jans; Nele Kelchtermans; Bert Lambrechts; 
Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; Dymfna Meynen; Karolien 
Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin 
Schouterden; Hans Similon; Karolien Stevens; Steven Vandeput; Joost Venken
- 3 onthouding(en): Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich Vandereyken

Beschrijving

Aanleiding en context

GEMEENTERAAD BESLUIT
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De stad Hasselt en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de 
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk grondgebied. 

Deze nutsvoorziening vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en 
hebben aldus impact op het openbaar domein. 

De stad Hasselt heeft de Code voor Infrastructuur- en nutswerken langs de 
gemeentewegen goedgekeurd. Deze Code heeft als doel een snelle en vlotte 
uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de 
werken tot een minimum te herleiden. 

Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie 
van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten.

Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten er ook regelmatig 
dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit 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 actualisatie van de Code naar aanleiding van meer aandacht voor 
minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-
instrumenten GIPOD, KLIP, ...

Om deze kosten te kunnen verhalen dient er een retributiereglement goedgekeurd 
te worden. 

Argumentatie
De opbrengst van deze retributie wordt geraamd op 229.423,32 euro. 

Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen 
op het gemeentelijke openbaar domein goed voor de periode van 1 januari 2020 
tot en met 31 december 2022. 



Retributiereglement  - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
gemeenteraad - 17 december 2019

3/5

Bijlagen
1. Werken_nutsvoorzieningen_2020_2022.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette
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Artikel 1 – Algemeen
Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 wordt er een retributie geheven op
werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein.

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 Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 

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. 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.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voor-
afgaand  aan  wegen-  of  rioleringswerken  uitgevoerd  door  de  stad  of  indien  het  werken  zijn  die
uitgevoerd worden op verzoek van de stad.

Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openlig-
gende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 euro, voor werken
in voetpaden 0,60 euro en voor werken in aardewegen 0,36 euro.  
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast. 

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 dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onder  -  
houdswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie
geheven van 1,00 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 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebied van de stad.
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast. 

Deze  retributies  zijn  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 stad. 

Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.  

Retributiereglement  - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
gemeenteraad - 17 december 2019

4/5



Artikel 5 – Definitief karakter
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. 
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt. 
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