UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 2 juni 2014

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter
Vos Eric - burgemeester
Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter
Gladiné Pierre, Meeus Paul, Gevers Dimitri, Driesen Godelieve, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de
Poel Katrien, De Wilde Tine, De Coninck Katleen, Moelans Paul, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera, Starckx
Wannes, Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Versmissen Tom, Grooten Eddy, Driesen Josiane,
Vermeijen Danny, Van Otten Jan, Van Heupen Nic - raadsleden
Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Van Lommel Reccino, Roes Peter, Guedon John - raadsleden

Goedkeuring te hechten aan het retributiereglement op het leggen van een rioolaftakking vanaf het
hoofdriool tot aan de grens van de private eigendom, het leggen van een rioolaftakking vanaf de
rioolaansluitleiding tot aan de dakafvoer aan de grens van de private eigendom en aan het
retributiereglement op het ontstoppen en keuren van een riolering.
Samenvatting
De gemeenteraad van de Stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het retributiereglement op het leggen van een
rioolaftakking vanaf het hoofdriool tot aan de grens van de private eigendom, het leggen van een rioolaftakking
vanaf de rioolaansluitleiding tot aan de dakafvoer aan de grens van de private eigendom en aan het
retributiereglement op het ontstoppen en keuren van een riolering.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het in de gemeenteraad van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement op de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen terzake.
Argumentatie
In talrijke straten van de stad werd reeds een rioolleiding aangelegd. De aanleg van een rioolaftakking vanaf het
hoofdriool in de weg tot aan de grenslijn van de private eigendommen dient te worden uitgevoerd door het
stadsbestuur.
In een aantal straten zijn er reeds wachtaansluitingen voorzien voor onbebouwde percelen. De kosten voor het
aansluiten van een nieuwbouw op een bestaande wachtaansluiting zijn beperkt, gezien de kosten reeds in het
verleden zijn gemaakt toen rioleringswerken werden uitgevoerd en de wachtaansluitingen voor de lege
bouwpercelen werden voorzien tot de grens met het openbaar domein. Het is aangewezen om een forfaitair
aansluitrecht voor de aansluiting van een nieuwbouw op een bestaande wachtaansluiting aan te rekenen.
Voor het ontstoppen van een intacte rioolaftakking,vanaf de rooilijn tot aan het straatriool, wordt aan de aanvrager
een retributie aangerekend.
Sinds 1 juli 2011 moet na aanleg en voor aansluiting op het rioleringsstelsel ook de private riolering gecontroleerd
worden om te zien of de scheiding tussen DWA en RWA correct werd uitgevoerd. Deze keuring wordt uitgevoerd
door de rioolbeheerder van het gemeentelijk stelsel.
Artikel 4 “vrijstellingen” werd toegevoegd voor rioolaansluitingen en rioolkeuringen tengevolge van aanleg van
riolering op openbaar domein aangezien de prestaties geleverd worden zonder dat hiervoor een aanvraag
gebeurd.
De kosten zullen worden verhaald op de aanvrager
Besluit
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het onderstaande retributiereglement.

Retributiereglement op het aanleggen rioolaftakking vanaf het hoofdriool tot aan de grens van de private
eigendom, het aanleggen van een rioolaftakking vanaf de rioolaansluitleiding tot aan de dakafvoer aan de
grens van de private eigendom, ontstoppen van een riolering en keuring van de private riolering.
Artikel 1: voorwerp retributie
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven
op het aansluiten van private riolering op een bestaande wachtbuis of huisaansluitputje, op het leggen van een
rioolaftakking vanaf het hoofdriool tot aan de grens van het private eigendom, op het leggen van een rioolaftakking
vanaf de rioolaansluitleiding tot aan de dakafvoer aan de grens van de private eigendom, op het ontstoppen van
een riolering vanaf de rooilijn tot aan het straatriool en op de keuring van de private riolering.
Artikel 2 : schuldenaar
De retributie voor het aansluiten van private rioleing, het aanleggen van een rioolaftakking en voor de keuring van
de private riolering is verschuldigd door de aanvrager. Bij ontstentenis is de retributie verschuldigd door de
bewoner(s).
De retributie voor het ontstoppen van de riolering is verschuldigd door de aanvrager op voorwaarde dat de
verstopping zich bevindt in de rioolaftakking van het betreffende gebouw en dat de rioolaftakking intact is. Indien de
verstopping zich voordoet niet in de rioolaftakking maar in het riool zelf of als de rioolaftakking hersteld moet
worden, is er geen retributie verschuldigd.
Artikel 3 : tarief
Voor nieuwbouw die aansluiten op een bestaande wachtbuis of huisaansluitputje wordt er een forfaitair bedrag
aangerekend van 500 euro inclusief BTW als aansluitrecht.
Het bedrag van de retributie op het leggen van een rioolaftakking vanaf het hoofdriool tot aan de grens van de
private eigendom bestaat uit:
- een forfaitair bedrag van 623 euro inclusief BTW. Deze forfait betreft de aansluiting voor de eerste 5
strekkende meters.
- een bijkomend bedrag van 80 euro inclusief BTW per begonnen strekkende meter vanaf de zesde meter
De retributie voor het aansluiten van een regenpijp op de bestaande rioolaftakking bedraagt 312 euro inclusief
BTW.
De retributie voor het ontstoppen van een riolering bedraagt 169 euro inclusief BTW voor een ontstopping vanaf de
rooilijn tot aan het straatriool.
De retributie voor het uitvoeren van een camera-inspectie van huisaansluiting zonder opname van de beelden
bedraagt 150 euro inclusief BTW.
Het bedrag van de retributie voor de keuring bedraagt voor :
- een ééngezinswoning: 120 euro inclusief BTW
- per extra wooneenheid: 80 euro inclusief BTW
- een appartement: 120 euro inclusief BTW voor de eerste wooneenheid + per extra wooneenheid 80 euro
inclusief BTW
- een herkeuring: 80 euro inclusief BTW per wooneenheid per keer.
Artikel 4 : Vrijstellingen
De retributie voor rioolaansluitingen wordt niet toegepast op de rioolaansluitingen die gebeuren tijdens aanleg van
riolering in de straat.
De retributie voor rioolkeuringen wordt niet toegepast voor de keuring als gevolg van rioolaansluitingen omwille van
aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.
Artikel 5 : wijze van inning
Vanaf het moment dat de dienst geleverd is en volgens artikel 3 van dit reglement retributie verschuldigd is, is de
aanvrager verplicht de berekende retributie te betalen. De retributie is betaalbaar binnen de dertig dagen na
toezending van de factuur.

De gemeenteraad stemde met 30 stemmen op 32 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle,
de heer Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Pierre Gladiné, de
heer Dimitri Gevers, de heer Erwin Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw
Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De Wildemevrouw Katleen De Coninck, de heer Paul Moelans, mevrouw
Pascale Mathé, de heer Marc Van Damme, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef
Breugelmans, de heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Tom Versmissen, de heer Eddy
Grooten, mevrouw Josiane Driesen, de heer Danny-Spock Vermeijen, de heer Jan Van Otten en de heer Nic Van
Heupen - raadsleden.
Er waren 2 onthoudingen nl. van de heer Paul Meeus en mevrouw Lieve Driesen - raadsleden.
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Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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