PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 .
Aanwezig:
Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad
Jo Roggen, burgemeester
Chris Jamar, derde schepen
Benny Munten, Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Eva Prouvé, Sandy Monette, Monique
Adams, Johan Guldix, Glenn Huveneers, gemeenteraadsleden
Herman Stiers, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Elke Allard, Rik Lassaut, Roland Strouven, Ria Schepmans, schepenen
Bart Andries, Kevin Huybrechts, gemeenteraadsleden
In openbare zitting
Retributie voor onderboring.
De gemeenteraad
Juridische basis:
1. Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42 § 3 en 253 § 1,3°.
2. De omzendbrief BB-2011/01 “Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit” van 10
juni 2011.
Voorgaande:
1. De gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2013 houdende “Retributie voor onderboring”.
Probleemstelling:
De belastingen en retributies dienen door de gemeenteraad vastgesteld te worden voor de aanslagjaren
2019 tot en met 2024.
Motivering:
Infrax voert de onderboringen voor huisaansluitingen van woningen zelf uit met als gevolg dat deze
retributie hiervoor niet meer van toepassing is.
Uitzonderlijk wordt deze retributie nog aangewend om bv. een onderboring te doen om een tuinboring
bevloeiingsdarm onder een weg door te brengen.
De kosten hiervoor kunnen door middel van een retributie grotendeels gerecupereerd worden.
Met 9 stemmen voor (Jean-Pierre Nyns, Jo Roggen, Chris Jamar, Benny Munten, Bart Vlayen,
Germain Vandezande, Eva Prouvé, Sandy Monette, Johan Guldix), 3 onthoudingen (Ingrid Claes,
Monique Adams, Glenn Huveneers)
Artikel 1.
Voor de dienstjaren 2019 tot en met 2024 wordt er een gemeenteretributie gevestigd op de aanvragen
voor onderboringen voor elektriciteit.

Artikel 2.
De onderboring wordt enkel door de gemeente zelf of in opdracht van de gemeente gedaan.
Artikel 3.
De retributie is verschuldigd door de persoon die de uitvoering van werken aanvraagt.
Artikel 4.
De retributie per aansluiting bedraagt € 500,00.
Artikel 5.
De betaling kan alleen gebeuren door storting of overschrijving op rekening van het gemeentebestuur met
verplichte vermelding van de gestructureerde mededeling.
Artikel 6.
Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket overgemaakt worden aan de toezichthoudende
overheid.
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