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RETRIBUTIE VOOR DE AANSLUITING OP RIOLEN 

 

De Raad, 

Overwegende dat het belastingreglement gestemd door de gemeenteraad 

op 17 december 2013 vervalt op 31 december 2019; 

Overwegende dat het wenselijk is het belastingreglement te vervangen 
door een retributiereglement omdat hier duidelijk sprake is van een dienst 

die geleverd wordt door de gemeente waarvoor een billijke vergoeding 

wordt gevraagd; 

Overwegende dat de vroegere kostprijs veel te laag was in vergelijking met 

de uit te voeren werken voor een aansluiting op de riolering wordt 
voorgesteld de prijs aan te passen naar een bedrag van 350 euro excl. BTW 

voor een standaard  aansluiting ; 

Overwegende dat voor meer complexe aansluitingen een bijkomende 
aanrekening wordt gemaakt conform het retributiereglement werken ten 
laste van derden; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie-en 
gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het Decreet van het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

 
Gelet op art. 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur; 

 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 

BESLUIT MET   32 STEMMEN VOOR EN 2 TEGEN : 

Artikel 1 : Met ingang van 1 januari 2020 wordt er een retributie geheven 
op de aansluitingen op riolen uitgevoerd door de gemeentelijke diensten 
bij nieuwbouw en grote verbouwingen of bij hernieuwing. 



Artikel 2 : De retributie is verschuldigd door de bouwheer van een 

individuele woning die een aanvraag doet voor een aansluiting en is via 
overschrijving te betalen tegen kwijting vooraleer de werken starten. 

Artikel 3 : De retributie wordt vastgesteld op een bedrag van 350 euro excl. 
BTW voor een standaard aansluiting.  In geval van een meer complexe 
aansluiting wordt een bijkomende aanrekening gemaakt conform het 
retributiereglement werken ten laste van derden. 

Artikel 4 : Indien de rioolaansluiting wederrechtelijk is aangelegd door de 

bouwheer blijft de retributie verschuldigd als bijdrage in de kosten van 
nazicht, en om eventuele verbeteringen uit te voeren om de afvoer van 
afvalwater niet te belemmeren. 

Artikel 5 : De betalingsplichtige van de retributie of zijn vertegenwoordiger 

kan tegen een retributie een gemotiveerd bezwaar (bij aangetekende 
zending) indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen 
een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de verzending van de 

factuur. 
 

Artikel 6 : In geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aansluiting 
vanwege de bouwheer, m.a.w. niet conform de voorschriften van de 

omgevingsvergunning, zal bovenop de retributie, een administratieve 

geldboete worden opgelegd van 500 EUR. Ook de herstelkosten zullen 

doorgefactureerd worden cfr het reglement werken ten laste van derden. 

Voormelde overtredingen worden vastgesteld bij proces verbaal.  

Artikel 7 : Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen 
van artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal bestuur. 

Artikel 8 : Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de 

gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte van de 

bekendmaking van dit reglement. 
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