Retributie op aansluiten van woningen op het rioolnet
(gemeenteraad 18/12/2013)
Artikel 1
Gemeente Berlare heft van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie voor het
aansluiten van woningen op het rioolnet.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door iedere eigenaar waar aansluiting verplicht wordt uitgevoerd door de
gemeentediensten of door de aangestelde aannemer.
Artikel 3
Het forfaitair bedrag van de retributie wordt bepaald op 50,00 euro (incl. btw) per lopende meter met
een minimum van 500,00 euro (incl. btw) per aansluiting. Het maximaal aantal aan te rekenen
lopende meter zal deze zijn gemeten van aan de grens van de eigendom van de aanvrager tot aan de
as van de weg. Ingeval van dubbele riolering wordt de afstand gemeten vanaf de eigendom tot aan
de riolering.
Artikel 4
Indien op eenzelfde plaats voor zowel het afvalwater als voor het regenwater een aansluitputje dient
te worden geplaatst, moet er voor dit tweede putje forfaitair 350,00 euro (incl. btw) worden betaald.
Artikel 5
Het gemeentebestuur behoudt in ieder geval het recht te weigeren het werk uit te voeren of de
uitvoering ervan uit te stellen.
Artikel 6
Het verschuldigde bedrag wordt vooraf, als veiligheidsmaatregel, in handen van de
gemeenteontvanger gedeponeerd.
Artikel 7
De retributie is niet verschuldigd:
wanneer het beoogde werk reeds als dusdanig aanleiding geeft tot de invordering van een
belasting of van een speciale retributie ten voordele van de gemeente.
door de eigenaars van eigendommen waar rioleringsaansluitputjes voorzien zijn in opdracht van
de gemeente en die reeds de kostprijs van de aanleg van het aansluitputje en van de
aansluiting aan de hoofdriolering betaalden. De desbetreffende eigenaars mogen zelf de
aansluiting in het aansluitputje realiseren mits zij dit op voorhand melden aan de gemeente en
zij de aansluiting realiseren zonder beschadiging van het openbaar domein.
wanneer de prijs voor het werk speciaal werd vastgelegd bij overeenkomst tussen de gemeente
en de belanghebbende.
Artikel 8
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Artikel 9
Afschriften van deze beslissing zullen aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.
* * *

