
Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Oost-Vlaanderen 
Arrondissement 
Sint-Niklaas OPENBARE ZITTING VAN 30 NOVEMBER 2021 

Gemeente 

BEVEREN WAREN AANWEZIG: 

Veerle Vincke, voorzitter; 

Marc Van de Vijver, burgemeester;  

Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg 

de Meulemeester, Inge Brocken, Dirk Van Esbroeck, schepenen; 

Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, Andre Buyl, Ernest Smet, 

Marijke De Graef, Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, 

Dominique Tielens, Jan Van De Perre, Karolien Weekers, Stijn De Munck, 

Laura Staut, Jeroen Verhulst, Lientje De Schepper, Annick Van de Vyver, 

Méline Rovillard, Bram Massar, Katty Schelfhout, Leen Van Laere,  Jan 

Creve, Jozef Schelfhout, raadsleden; 

Jo Van Duyse, algemeen directeur. 

 

RETRIBUTIE VOOR DE AANSLUITING OP RIOLEN 

 

De Raad 

Gelet op de retributiereglementen voor de aansluiting op riolen zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 en 29 juni 

2021; 

Gelet op de opmerkingen vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur 

van 28 juli 2021 op het retributiereglement voor de aansluiting op riolen 

van 29 juni 2021 en het verzoek om de nodige aanpassingen door te 

voeren; 

Overwegende dat de vroegere kostprijs veel te laag was in vergelijking 

met de uit te voeren werken voor een aansluiting op de riolering;  

Overwegende dat het omwille van de kostprijs belangrijk is een 

onderscheid te maken tussen een standaard aansluiting enerzijds en een 

complexe aansluiting anderzijds; 

Overwegende dat onder een standaard aansluiting een eenvoudige 

aansluiting moet verstaan worden die door de gemeentelijke diensten 

kan worden gerealiseerd en een complexe aansluiting een 

rioolaansluiting van 2 meter of dieper betreft of met moeilijke kruising van 

nutsleidingen of een problematische grondstabiliteit of een moeilijke 

verkeerstechnische situatie met zich meebrengt, …. (niet limitatieve 



opsomming) waardoor de werken door een gespecialiseerde aannemer 

dienen te gebeuren;  

Overwegende dat bijgevolg wordt voorgesteld de prijs aan te passen naar 

een bedrag van 600 euro excl. BTW voor een standaard aansluiting; 

Overwegende dat momenteel voor complexe aansluitingen een 

bijkomende aanrekening wordt gemaakt conform het retributiereglement 

werken ten laste van derden; 

Overwegende dat wordt voorgesteld deze aanrekening te plafonneren op 

1.500 euro excl. BTW omwille van het feit dat de kosten voor een 

complexe aansluiting hoog kunnen oplopen en vooraf moeilijk in te 

schatten zijn;  

Gelet op het feit dat de gemeente verantwoordelijk is voor de aansluiting 

op het openbaar rioolstelsel en dat ook blijft in het geval de bouwheer de 

aansluiting wederrechtelijk heeft aangelegd, dient in dat geval het nazicht 

ter plaatse te gebeuren of de desbetreffende eenvoudige of complexe 

aansluiting uitgevoerd werd volgens de regels van de kunst, dienen 

proeven te gebeuren en eventuele aanpassingen uitgevoerd te worden 

zoals het plaatsen van metalen deksels met inscriptie RWA 

(regenwaterafvoer)/DWA (droogweerafvoer), eventueel juiste type buizen 

RWA en DWA vervangen  te worden,…. waardoor de retributie 

verschuldigd blijft als vergoeding voor de door de gemeente gemaakte 

kosten.  

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  29 STEMMEN VOOR EN 4 TEGEN  : 

Artikel 1 – Met ingang van 1 januari 2022 wordt er een retributie 

aangerekend op de aansluitingen op riolen uitgevoerd door de 

gemeentelijke diensten of een door de gemeente aangestelde aannemer. 

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 voor de werken starten.  De 

aanvraag dient te gebeuren via het klantencontactcenter of de 

gemeentelijke website. 

Artikel 3 – De retributie wordt vastgesteld op een bedrag van 600 euro 

excl. BTW voor een standaard aansluiting.  Indien het een complexe 

aansluiting betreft die wordt uitgevoerd door een door de gemeente 



aangestelde aannemer, wordt de retributie geplafonneerd op 1.500 euro 

excl. BTW. 

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 op een correcte manier te laten verlopen. 

Artikel 5 – Indien de aansluiting is aangelegd in strijd met de afgeleverde 

omgevingsvergunning of zonder omgevingsvergunning wanneer deze 

vereist is, zal bovenop de retributie, een geldboete conform artikel 13 van 

het bijzonder politiereglement betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties (GAS-boete) worden opgelegd. Voormelde 

overtredingen worden vastgesteld bij proces verbaal opgemaakt door een 

daartoe bevoegd ambtenaar. 

Artikel 6 – De voorgaande retributiereglementen van 17 december 2019 

en 29 juni 2021 worden opgeheven. 

Artikel 7 – In afwijking van artikel 288, 1e lid van het Decreet Lokaal 

Bestuur, treedt dit reglement in werking op 1 januari 2022. 

Artikel 8  - Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen 

van artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Artikel 9 – Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de 

gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte van de 

bekendmaking van dit reglement.  

NAMENS DE GEMEENTERAAD :  

De algemeen directeur,  de voorzitter, 

 

Jo Van Duyse Veerle Vincke 


