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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 11 OKTOBER 2021 

Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, 
Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume 
Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, Philippe Vallez, raadsleden. 
 
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Eva Lamon, Eugénie Carrez, raadsleden  
 

Retributie voor de plaatsing van rioleringsbuizen op verzoek van derden. 
Aanpassing.                                                                                                     
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  

- Het gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2013 houdende de retributie voor het 
plaatsen van rioleringsbuizen uitgevoerd op verzoek van derden. 

Relevante documenten 

- Verslag 2021/087 van 31 augustus 2021 van de Technische Dienst. 
- Gemeenteraadsbeslissing van 11 maart 2013 houdende de retributie voor het 

plaatsen van rioleringsbuizen uitgevoerd op verzoek van derden. 

Feiten/context/motivering 

Bij gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2013 werd het retributiereglement voor het plaatsen 
van rioleringsbuizen op verzoek van derden goedgekeurd. Ondertussen zijn de gehanteerde 
prijzen niet meer actueel en vraagt dit om een aanpassing van het retributiereglement. 

De retributie is verschuldigd door de aanpalende eigenaar die de uitvoering van de werken 
aanvraagt en dient voorafgaand aan de werken betaald te worden. 

De Technische Dienst stelt voor om de plaatsing van rioleringsbuizen aan te rekenen aan de 
kostende prijs, met een minimum van : 

- buizen Ø 300 mm: 120,00 euro/lm 
- buizen Ø 400 mm: 130,00 euro/lm 
- buizen Ø 500 mm: 150,00 euro/lm 
- buizen Ø 600 mm: 165,00 euro/lm 
- buizen Ø 700 mm: 185,00 euro/lm 
- buizen Ø 800 mm: 200,00 euro/lm 
- buizen Ø 1000 mm: 250,00 euro/lm. 



 

 2/2 

 

 

Deze prijzen omvatten de kostprijs voor de buizen, het grondwerk, de plaatsing van 
eventuele greppels, kopmuren, roosters, … 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Te rekenen van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2024 wordt de plaatsing van 
rioleringsbuizen op verzoek van derden aangerekend aan de kostende prijs, met een 
minimum van : 
- buizen Ø 300 mm: 120,00 euro/lm 
- buizen Ø 400 mm: 130,00 euro/lm 
- buizen Ø 500 mm: 150,00 euro/lm 
- buizen Ø 600 mm: 165,00 euro/lm 
- buizen Ø 700 mm: 185,00 euro/lm 
- buizen Ø 800 mm: 200,00 euro/lm 
- buizen Ø 1000 mm: 250,00 euro/lm. 
Artikel 2: 
De retributie is verschuldigd door de aanpalende eigenaar die de werken aanvraagt. 
Artikel 3: 
De retributie dient betaald te worden bij de aanvraag, voorafgaand aan de werken, tegen 
ontvangstbewijs. Eventuele meerwerken worden nadien aangerekend. 
Artikel 4: 
Bij gebreke aan betaling in der minne zal de inning van het niet-betwiste gedeelte van de 
retributie via dwangbevel worden ingevorderd, zoals voorzien in artikel 177 van het decreet 
over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. De inning van het betwiste gedeelte van de 
retributie zal worden ingevorderd overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging. 
Artikel 5: 
Het retributiereglement voor het plaatsen van rioleringsbuizen uitgevoerd op verzoek van 
derden, goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 maart 2013, wordt opgeheven met 
ingang van 01 januari 2022. 
Artikel 6: 
Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in het decreet over het Lokaal 
Bestuur van 22 december 2017. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Julien Vandenhoucke get. Diederik Van Hamme 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme 
Algemeen directeur Voorzitter 
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