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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 10 maart 2022

Vrije Tijd - Feestloket

20 2022_CBS_00234 Standpijpen: retributiereglement - vaststelling 
ontwerpbesluit

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester - voorzitter; de heer Jan Verjans, Schepen; de heer Erik 
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de 
heer Marc Vanherk, Schepen; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De Watergroep lanceerde op 1 februari 2022 een nieuwe werkwijze voor het uitlenen van standpijpen 
in het kader van tijdelijke watervoorzieningen: kleine standpijpen (4 m³/uur) worden enkel nog door 
een medewerker van de Watergroep geplaatst en opgehaald, en dit aan een tarief van  € 246,21 (+ 
waterverbruik aan € 5,4619/m³). Grote waterleveringen via een grote standpijp gaan steeds via de 
Watergroep.
Daarnaast werd ook een regeling uitgewerkt die zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen en 
noden van de gemeenten. Deze regeling zal ingaan op 1 april 2022. Het gemeentebestuur kan nog 
steeds beschikken over eigen standpijpen en kan kiezen of ze deze aanbieden aan lokale 
verenigingen:

• De eigen standpijpen ter beschikking hebben en/of aanbieden aan lokale verenigingen kan 
vanaf 1 april 2022.

• Het eventueel aanbieden aan lokale verenigingen kan aan een tarief dat de gemeente zelf 
bepaalt.

• Medewerkers van het gemeentebestuur die de standpijpen zullen plaatsen moeten verplicht 
een gratis opleiding volgen bij de Watergroep (zowel voor eigen gebruik als het eventueel 
aanbieden aan de verenigingen)

Het college besliste in zitting van 27 januari 2022 zelf standpijpen ter beschikking te hebben en aan te 
bieden aan lokale verenigingen vanaf 1 april 2022.

Argumentatie
Er dient een retributiereglement vastgesteld te worden voor het ter beschikking stellen van 
standpijpen voor tijdelijke waterleveringen op een openbare plaats aan natuurlijke personen, 
verenigingen en andere organisatoren van activiteiten op het openbaar domein.  
Het nieuwe reglement zal gelden van 1 april 2022 tot en met 31 december 2025.
De gebruiker betaalt voor de aansluiting op het openbaar leidingnetwerk door middel van een 
gemeentelijke standpijp een forfaitair bedrag van € 48,00 plus € 5,4619 per verbruikte m³ water.
Totstandkoming van het tarief (tarieven 2022, incl. BTW):

• Plaatsen en ophalen van de standpijp door een medewerker van de technische dienst: 1u x € 
38,00/pp/u + € 10,00/u (camionette)

• Waterverbruik € 5,4619/m³ (niet-huishoudelijk tarief)
o Verbruik drinkwater € 2,4086 / m³
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o Afvoer afvalwater € 1,7811 / m³
o Zuivering afvalwater € 1,2722 / m³

Juridische grond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40 § 3 dat bepaalt 
dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.  Artikel 41, 14° van dit decreet bepaalt 
dat deze bevoegdheid niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden 
toevertrouwd.
Artikel 177, 2° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de 
financieel directeur een dwangbevel kan laten uitvaardigen bij niet-fiscale schuldvorderingen, op 
voorwaarde dat ze onbetwist en opeisbaar zijn. Dit dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 januari 2022 betreffende de keuze 
voor de waterlevering aan verenigingen.

Administratieve afhandeling
Ontvangen een afschrift van dit besluit: de financieel directeur:

• het feestloket
• de dienst info en onthaal
• de financieel directeur

Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en 
gemeld worden aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017.

Besluit
Het College van Burgemeester en Schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
Het retributiereglement 'standpijpen' wordt vastgesteld zoals opgenomen in dit besluit.

Artikel 2
Dit retributiereglement gaat in op 1 april 2022 en eindigt op 31 december 2025.

Bijlagen
1. GR 2022 03 24_retributiereglement standpijpen.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen

Algemeen directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Burgemeester
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#
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