Merksplas, 18 december 2019

Uittreksel uit de notulen van de
Gemeenteraad
Zitting van de Gemeenteraad van 16 december 2019

AANWEZIG:

Frank Wilrycx, Burgemeester-Voorzitter
Kris Govers, Monique Quirynen, Karel Lenaerts, Leen Kerremans,
Schepenen
Annie Verheyen, Jef Van Accom, Jef Schoofs, Kris Luyckx, Raf
Verheyen, Tine Van der Vloet, Evelien Willems, Josée Van Aert, Boris
Kersemans, Koen Staes, Nele Daems, Jan Quirijnen, Jan De Bie, Luc
Holthof, Raadsleden
Dries Couckhuyt, Algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD:

Openbare zitting
Belasting op de aansluiting op het rioleringsstelsel – vanaf aanslagjaar 2020 tot en
met 2025.
Wetgeving
het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen;
Feiten
het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2001 houdende goedkeuring gemeentelijke
verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de
openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere gebouwen;
artikel 8 van voornoemd besluit stelt dat de aansluitingen van de riolering van gebouwen op
het openbare rioleringsnet verplicht gemaakt worden door de technische dienst van de
gemeente of een door de technische dienst van de gemeente aangestelde aannemer en de
kosten ten laste vallen van de aanvrager;
Motieven
de financiële toestand van de gemeente;
Besluit Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
art.1- Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode tot en met 31 december
2025 wordt een contantbelasting geheven ten bedrage van € 250,- per aansluiting ten laste
van diegene die de aanvraag doet van een rioolaansluiting, een
droogweerafvoer DWA
en/of regenwaterafvoer RWA en dit afhankelijk van de
bestaande riolering.
art.2- De belasting wordt geheven op het ogenblik van de aanvraag voor de aansluiting bij het
gemeentebestuur.
art. 3- Bij gebrek aan contante betaling zal van ambtswege worden overgegaan tot
inkohiering.
art. 4- De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen
terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en
wijzigingen.
art. 5- Dit belastingreglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
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