STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad
-----------------------------------------------------------------------------------ZITTING VAN 15 DECEMBER 2008
------------------------------------------------------------------------------------

Financiën

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk
openbaar domein – Goedkeuring

De gemeenteraad,
Gelet op de toestand van de stadsfinanciën;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 september 2002 aangaande het reglement van de
nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein waarin voorwaarden worden opgelegd voor
gebruik van het openbaar domein bij nutsvoorzieningen;
Overwegende dat buiten het vragen van een waarborg het ook aangewezen is een retributie op te
leggen bij werken aan nutsvoorzieningen;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissie financiën;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT:
Artikel 1

Behoudens andersluidende wettelijke of decretale bepalingen wordt met ingang van 15
december 2008 een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het
gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan
permanente nutsvoorzieningen die onder de toepassing vallen van het stedelijk reglement
op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad Leuven,
of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad.

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de nutsvoorziening.
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 dagen na toezending van de factuur.

Artikel 3

Bij bovengrondse werken wordt met ‘ingenomen oppervlakte’ bedoeld de werkelijk
ingenomen grondoppervlakte die impact heeft op de circulatie van het fiets- en/of
gemotoriseerd verkeer.
Bij sleufwerken wordt de ingenomen oppervlakte steeds berekend op basis van de
werkelijke breedte van de sleufwerken maar met een minimum breedte van twee meter.
Elk deel van een kalenderdag wordt als een volledige kalenderdag in rekening gebracht.
Bij de berekening van de ingenomen oppervlakte wordt elk deel van een m² als een
volledige m² in rekening gebracht.

Artikel 4

In geval het kleine nutswerken betreft bedraagt de retributie € 15,00 euro per werk. Kleine
nutswerken zijn werken waar geen vergunning voor nodig is maar slecht een melding dient
ingediend te worden volgens het reglement van de nutsvoorzieningen op het gemeentelijk
openbaar domein van 23 september 2002 (en volgende wijzigingen).
De retributie is te betalen per kwartaal op basis van het aantal meldingen.

Artikel 5

De retributie naar aanleiding van werken waarvoor een afzonderlijke goedkeuring of
toelating verleend werd, is verschuldigd zodra de werken op het openbaar domein
beëindigd zijn en bestaat uit een basisretributie, die in voorkomend geval wordt
vermeerderd met een bijkomende retributie.

Artikel 6

De basisretributie wordt berekend op grond van de gegevens in de toelating of
goedkeuring, en op basis van de formule:
“in de toelating of goedkeuring vermelde ingenomen oppervlakte in m² X aantal
uitvoeringsdagen binnen de in de toelating of goedkeuring vermelde uitvoeringsperiode X €
1,00”.
Evenwel wordt de basisretributie berekend op grond van de gegevens in de toelating of
goedkeuring, en op basis van de formule:
“in de toelating of goedkeuring vermelde ingenomen oppervlakte in m² X aantal
uitvoeringsdagen binnen de in de toelating of goedkeuring vermelde uitvoeringsperiode X €
1,25”, in de volgende gevallen:
•

•

indien de toelating of goedkeuring werd aangevraagd méér dan dertig dagen en
minder dan twee jaar nadat de aanvrager overeenkomstig het reglement op werken
aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein in kennis werd gesteld
van de intentie van een andere eigenaar van nutsvoorzieningen om op dezelfde plaats
ondergrondse werken uit te voeren;
indien het gaat om werkzaamheden uitgevoerd binnen de vijf jaar na de voorlopige
oplevering van de integrale heraanleg van de weg (van rooilijn tot rooilijn).

Wanneer twee of méér eigenaars werkzaamheden in synergie uitvoeren op basis van
toelatingen of goedkeuringen met betrekking tot dezelfde periode en dezelfde plaats wordt
de basisretributie voor elke eigenaar die werken wenst uit te voeren verminderd als volgt:
•
•
•

indien twee eigenaars samenwerken: aan elk van hen een tariefvermindering van 40
%;
indien drie eigenaars samenwerken: aan elk van hen een tariefvermindering van 50 %;
indien vier eigenaars of meer samenwerken: aan elk van hen een tariefvermindering
van 60 %.

De basisretributie bedraagt minimum € 15,00 per werk.
Artikel 7

De bijkomende retributie is verschuldigd bij werken geheel of gedeeltelijk buiten de in de
goedkeuring of toelating vermelde uitvoeringsperiode (per fase) en/of bij overschrijding van
de in te nemen oppervlakte (per fase) en bij werken zonder de noodzakelijke goedkeuring
of toelating.
Ze wordt berekend op basis van de formule:
“(effectief ingenomen oppervlakte in m² X effectieve uitvoeringsduur in kalenderdagen) - (in
de toelating of goedkeuring vermelde ingenomen oppervlakte in m² X aantal
uitvoeringsdagen binnen de in de toelating of goedkeuring vermelde uitvoeringsperiode) X
€ 1,50”.
Voor de berekening van de effectief ingenomen oppervlakte en/of effectieve
uitvoeringsduur geldt minimaal de in de toelating of goedkeuring vermelde oppervlakte
en/of duur.

Artikel 8

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie zowel burgerrechtelijk als volgens de
modaliteiten bepaald in artikel 94 van het gemeentedecreet ingevorderd worden.

Artikel 9

Dit besluit zal voor kennisneming naar de gouverneur verzonden worden.

Gedaan in zitting ten stadhuize, datum als hierboven.

