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 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.2:813 

Werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein 
 

Retributiereglement 
 
Goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 2019-12-12 
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2019-12-30 
 

Artikel 1. 
Door het gemeentebestuur wordt een retributie 
geheven op het gebruik van het gemeentelijk 
openbaar domein voor het uitvoeren van werken 
aan permanente nutsvoorzieningen gelegen op 
het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering 
en met toepassing van de "Code voor Infrastruc-
tuur- en Nutswerken langs Gemeentewegen". 
 
Artikel 2. 
Voor de toepassing van dit reglement worden als 
permanente nutsvoorzieningen beschouwd: 
alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, 
enz.), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, 
verdeelkasten, aansluitkasten en andere kasten, 
palen, masten, toezichtputten, verbindingsputten 
en andere putten, enz.) dienstig voor: 

 het transport van elektriciteit, gas, gasachtige 
producten, drink-, hemel- en afvalwater, 
brandstoffen; 

 telecommunicatie; 

 radiodistributie en kabeltelevisie; 

 de transmissie van data, ongeacht of een pri-
vé-gebruiker al dan niet op die installaties kan 
aangesloten worden. 

 
Artikel 3. 
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vast-
gesteld: 
 
1° voor dringende werken, aansluitingswerken, 

herstellingen en kleine onderhoudswerken 
met een sleufoppervlakte van maximum 3 m² 
een forfaitair bedrag van 1,00 euro per aan-
wezig aansluitingspunt op het grondgebied 
van de gemeente per kalenderjaar; dit bedrag 
wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 

 
2° voor de distributie van elektriciteit en van gas 

een forfaitair bedrag van 0,50 euro per aan-
wezig aansluitingspunt op het grondgebied 
van de gemeente per kalenderjaar; 

 
3° voor sleufwerken: 

 in rijwegen 2,14 euro; 

 in voetpaden 1,64 euro; 

 in aardewegen 0,99 euro; 
per dag en per lopende meter openliggende 
sleuflengte. 
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 
Een begonnen dag geldt voor een volledige 
dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een 
volledige meter in rekening gebracht. 

 
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken 
uitgevoerd worden voor twee of meer nuts-
voorzieningen bedraagt de retributie voor elke 
eigenaar van een nutsvoorziening 60 % van de 
hogervermelde bedragen. 

 
Artikel 4. 
De retributie is niet verschuldigd: 
1° indien de werken worden uitgevoerd samen 

met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- 
of rioleringswerken uitgevoerd door het ge-
meentebestuur; 

2° indien de werken uitgevoerd worden op ver-
zoek van het gemeentebestuur. 

 
Artikel 5. 
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van 
de nutsvoorziening, tenzij deze zich kan beroepen 
op een vrijstelling voorzien in de wet of het de-
creet. De eigenaar van de nutsvoorziening moet 
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hiervan het bewijs leveren. 
 
De retributie bedoeld in artikel 3, 2° is alleen 
verschuldigd door de distributienetbeheerder en 
haar werkmaatschappij. 
 
Artikel 6. 
§ 1. Voor de vaststelling van de forfaitaire re-
tributie bedoeld in artikel 3, 1° en 2°, doet de 
eigenaar van een nutsvoorziening vóór 15 de-
cember van ieder jaar opgave van het aantal aan-
sluitingspunten op het grondgebied van de ge-
meente. 
Indien de eigenaar van een nutsvoorziening nalaat 
van dit te doen, stelt het gemeentebestuur de 
retributie vast aan de hand van de gegevens uit 
de bevolkingsregisters. De toestand op 15 de-
cember wordt in aanmerking genomen. 
 
§ 2. Voor de vaststelling van de retributie be-
doeld in artikel 3, 3°, doet de eigenaar van een 
nutsvoorziening binnen de 15 dagen na het be-
eindigen van de werken opgave per dag van het 
aantal lopende meter openliggende sleuf. 
Indien de eigenaar van een nutsvoorziening nalaat 
van dit te doen, verzamelt het gemeentebestuur 
de elementen voor de vaststelling van de retribu-
tie. 
 

Artikel 7. 
§ 1. De retributie moet betaald worden binnen 
een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de 
kennisgeving van het bedrag van de retributie. 
 
§ 2. In geval van niet betaling kan de financieel 
beheerder, na aanmaning met een aangetekende 
brief, de retributie invorderen bij dwangbevel. 
Voor elke aanmaning per aangetekende brief zal 
een forfaitaire administratieve kost aangerekend 
worden van 20 euro. 
 
Artikel 8. 
Het gemeenteraadsbesluit van 17 november 2016 
— Financiën — Retributie werken aan nutsvoor-
zieningen op het openbaar domein, wordt opge-
heven. 
 
Artikel 9. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website. 
Het treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt 
tot 31 december 2022. 
 
Artikel 10. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit 
besluit zal binnen een termijn van twintig dagen 
aangetekend worden verzonden naar de gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, voor ken-
nisgeving. 

 


