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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een retributiereglement voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein.

Dit reglement loopt af op 31 december 2019 en moet dus opnieuw gestemd worden. 

Door de complexiteit werd dit reglement slechts in zeer beperkte mate toegepast. Een grondige 
herwerking (tarieven, bepalingen en formuleringen) moet leiden tot een meer toepasbaar 
retributiereglement.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Herentals heeft een retributiereglement voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein. Het reglement loopt tot 31 december 2019 en moet opnieuw 



gestemd worden. Het huidige reglement werd geactualiseerd. Het reglement werd aangepast aan 
het nieuwe sjabloon.

Dit reglement houdt concreet in dat de nutsmaatschappijen een bijdrage aan de stad betalen om de 
werken die zij uitvoeren op het openbaar domein en de bijhorende lasten die zij hierdoor 
veroorzaken, financieel te compenseren.

In het nieuwe reglement wordt opgenomen dat zij een berekening moeten voorleggen op het einde 
van het kalenderjaar met vermelding van het totale aantal meter waarop zij hebben gewerkt. Op 
basis hiervan wordt een financiële berekening gemaakt. Dit wordt vervolgens gefactureerd aan hen. 
Tevens werd er een financiële compensatie opgelegd wanneer werken op het openbaar domein niet 
correct worden afgewerkt. De vorige tarieven worden afgerond naar boven naar het dichtsbijzijnde 
even getal na de komma. 

Het reglement bepaalt een schadevergoeding die opgelegd kan worden wanneer het openbaar 
domein niet opnieuw aangelegd werd conform de oorspronkelijke toestand. 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor het uitvoeren van werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goed.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed: 

Retributies 2020-2025

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP 
GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op de dienstverlening en 
het gebruik van het openbaar domein van de stad Herentals, in uitvoering en met toepassing van de 
code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.

Doel: Naar aanleiding van werken aan de permanente nutsvoorzieningen wordt er gebruik gemaakt 
van de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein. Door 
middel van een retributie leveren de eigenaars van de nutsvoorziening die deze werken uitvoeren 
een financiële bijdrage.

Onder permanente nutsvoorzieningen wordt verstaan:

 Alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …) inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, 
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings- e.a. putten) die nodig 
zijn voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en 
afvalwater, warm water, brandstof

 Telecommunicatie
 Radiodistributie en kabeltelevisie



 De transmissie van data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan 
aangesloten worden.

2. Gebruiker

De retributie is verschuldigd door de eigenaar van elke nutsvoorziening die werken aan permanente 
nutsvoorzieningen uitvoert en zo gebruik maakt van de dienstverlening en het openbaar domein van 
de stad.

3. Bepaling van het tarief

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. De retributie bedraagt voor werken

 in rijwegen 2,20 euro
 in voetpaden 1,70 euro
 in aardewegen 1,00 euro

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer 
nutsvoorzieningen bedraagt de voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60% 
van de hogervermeld(e) bedrag(en).

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3,00 m² wordt per kalenderjaar een 
retributie aangerekend van 1,20 euro voor elk aansluitpunt dat op het grondgebied van de stad 
aanwezig is, ongeacht of hier werken aan zijn uitgevoerd. 

Al deze retributies zijn verschuldigd voor het einde van het jaar en worden éénmaal in het jaar 
afgerekend. De nutsmaatschappijen berekenen zelf op basis van de door hun uitgevoerde werken 
het bedrag dat zij moeten betalen. Deze berekening met het overeenkomstige bedrag maken zijn 
uiterlijk op 1 december over aan het stadsbestuur. Het stadsbestuur factureert vervolgens dit bedrag 
aan de nutsmaatschappijen.

Wanneer na het uitvoeren van de werken het openbaar domein niet meer conform is aan de 
toestand voor de werken, zal het stadsbestuur onmiddellijk een schadevergoeding doorrekenen van 
50.000,00 euro per begonnen 100 meter aan de nutsmaatschappij.  

4. Verminderingen

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd in het kader van wegen- of 
rioleringswerken uitgevoerd door de stad of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op 
verzoek van de stad.

5. Betaling

De retributie wordt betaald via overschrijving 30 dagen na factuurdatum of na verzoek tot betaling.



6. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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