Retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein
Goedgekeurd op gemeenteraad van 10 december 2019
FORFAITAIRE BEREKENING
Teneinde de opvolging voor de gemeentebesturen en de distributienetbeheerders tot een minimum te
herleiden, wordt voorgesteld om voor de vergoeding van de hinder, alsook voor het compenseren aan de
gemeenten van de te nemen acties in het kader van het optimaliseren van de coördinatie, te voorzien in een
forfaitaire berekening en betaling van de retributievergoeding. Deze forfaitaire retributie wordt driejaarlijks
vastgelegd op basis van gegevens (sleuflengtes, aantal aansluitingen, % overschrijdingen,...) uit de voorbije volle
drie jaar. Concreet komt dit erop neer
dat de gemeenten
gedurende drie jaar
eenzelfde
bedrag aan
de distributienetbeheerder aanrekenen voor de vergoeding van de hinder op hun grondgebied.

ALGEMEEN KADER
Er zijn twee types vergoeding voorzien: -een retributie op basis van sleuven bij grotere infrastructuurwerken. een
forfaitaire retributie voor de kleine werken zoals het maken van putten voor aansluitingen, aangevuld met een
forfaitair bedrag per aansluitingspunt ter compensatie van diverse heffingen en belastingen ten aanzien van
de werkmaatschappij van de distributienetbeheerders.
Berekening van algemene retributie, gebaseerd op sleuflengtes
Omdat de hinder die voortvloeit uit de werken afhankelijk is van het type ondergrond, wordt een onderscheid
gemaakt tussen drie types sleuven:
▪ sleuven in aardewegen;
▪ sleuven in voetpaden;
▪ sleuven in rijwegen.
Er wordt gewerkt met een basisretributie per meter sleuf, waarbij per lopende meter een vergoeding
wordt toegekend voor minstens 2 m² (voor vergoeding van de breedte). De vergoeding die per m² wordt toegekend
is afhankelijk van het type wegdek. Er is standaard voorzien dat iedere eenheid sleuf (250 meter) maximum 5
dagen open ligt. Voor sleuven die gemaakt worden in het kader van wegenwerken, of specifiek op vraag
van de gemeente, is niet voorzien in een vergoeding. Er wordt een toeslag aangerekend op de basisretributie
ingeval werken niet in coördinatie gebeuren.
Er is tevens een toeslag voorzien per eenheid ingeval volgende overtredingen zich voordoen:
▪ wanneer de uitvoeringsperiode overschreden is met één dag;
▪ wanneer de ingenomen oppervlakte en uitvoeringsperiode overschreden is.
Berekening van de forfaitaire retributie
Er wordt rekening gehouden met een forfaitaire vergoeding voor de kleine werken zoals het maken van putten,
e.d.. Aangezien dit een gegeven is dat nauw samenhangt met het aantal aansluitingen, wordt een forfaitaire
toekenning gedaan op basis van de aanwezige aansluitingen. Voor de forfaitaire vergoeding ter compensatie
van diverse heffingen en belastingen wordt eveneens voorzien in een toeslag op basis van het aantal aanwezige
aansluitingen.

PARAMETERS VOOR JAREN 2020–2021–2022
Hierbij worden de parameters weergegeven
retributievergoeding voor de komende drie jaar.
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RETRIBUTIE OP BASIS VAN SLEUFLENGTES
Aandeel sleuflengte n.a.v. van wegenwerken en op vraag van gemeente

Bedrag basisretributie per m²
Aardewegen
Voetpaden
Rijwegen
Toeslag bij niet-coördinatie
Aandeel sleuven niet in coördinatie
Toeslag bij overschrijding tijd
Toeslag bij overschrijding ingenomen oppervlakte
Aandeel werken met overschrijding tijd
Aandeel werken met overschrijding oppervlakte
FORFAITAIRE RETRIBUTIE VOOR KLEINE WERKEN
Forfaitaire vergoeding per aansluiting op grondgebied
gemeente

33%

0,99 €
1,64 €
2,14 €
25%
20%
50%
50%
25%
25%
1,0 €

FORFAITAIRE VERGOEDING TER COMPENSATIE VAN DIVERSE HEFFINGEN EN BELASTINGEN
Forfaitaire vergoeding per aansluiting op grondgebied
0,5€
gemeente
INDEX
Op de basisbedragen werd, in analogie met de niet periodieke tarieven, een indexatie toegepast van:
▪ 7,65% voor 2015
▪ 0,91% voor 2016
▪ 2,16% voor 2017
▪ 1,90% voor 2018
▪ 2,24% voor 2019

VERDELING ONDER DE GEMEENTEN
Door het invullen van de genoemde parameters in het berekeningsmodel worden bedragen bekomen per
distributienetbeheerder. Deze globale bedragen worden vervolgens verdeeld onder de activiteiten elektriciteit en
gas. Per activiteit worden de berekende bedragen opgesplitst tussen de retributie voor de gemaakte sleuven
en de forfaitaire retributie.
De forfaitaire retributie op basis van het aantal aansluitingen wordt
rechtstreeks toegekend per gemeente. De retributie op basis van sleuven wordt verdeeld onder de gemeenten,
in functie van de aanwezige netlengte en het aantal aansluitingen, waarbij aan ieder van deze parameters
een gewicht van 50 % wordt toegekend.

ALGEMENE OPMERKINGEN
Dit algemeen kader is van toepassing voor werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk
openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur-en Nutswerken
langs gemeentewegen.
Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling door de
gemeente uit, zowel in hoofde van de distributienetbeheerder als van haar werkmaatschappij. De berekende
bedragen gelden als maximum. Indien een gemeente opteert om een hogere retributie op te leggen, dan
zullen de door de distributienetbeheerder te betalen bedragen nooit meer zijn dan dit berekende maximum.
In voorkomend geval zullen de hogere aanrekeningen worden afgehouden van de dividenden van de betrokken
gemeente.

