Retributiereglement huisaansluitingen riolering
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2022, en voor een onbepaalde termijn, wordt een retributie
gevorderd voor de kosten die voortvloeien uit het aansluiten van een woning of pand op de
openbare riolering.
Deze retributie is rechtsreeks verschuldigd aan De Watergroep/Riopact door de persoon die
aan Riopact heeft gevraagd de rioolaansluiting uit te voeren
Artikel 2
Voor particuliere woningen wordt volgens het billijkheidsprincipe een forfaitaire vergoeding
van 1.861,14 euro excl. BTW (jaarlijks te indexeren) voor een standaard huisaansluiting
aangerekend.
Onder een standaard huisaansluiting wordt verstaan:
• De diameter is kleiner dan 200 mm
• De aansluiting is loodrecht te realiseren, binnen de perceelsgrenzen, op de riolering
die het meest nabij ligt (dus niet aan de overkant van de straat als het ook mogelijk is
om aan dezelfde kant van de straat aan te sluiten)
• De regenwaterafvoer (RWA) en de droogweerafvoer (DWA) liggen maximaal 50 cm
van elkaar
• Diepte riolering op privaat terrein: maximaal 1 m (gemeten vanaf het maaiveld ter
hoogte van de rooilijn)
• Geen dringende uitvoering noodzakelijk (sneller dan 6 weken na de aanvraag)
• Er is nog geen bestaande rioolaansluiting aanwezig
Voor aanvragen van rioolaansluitingen die niet aan de standaardvoorwaarden voldoen wordt
door Riopact vooraf een offerte op maat met een overzicht van de kosten opgemaakt.
Voor het realiseren van uitbreidingen en/of wachtaansluitingen op het rioleringsnet voor verkavelde bouwloten wordt aan de verkavelaar door de organisatie die de private
rioolaansluitingen beheert een offerte voorgelegd waarbij de totale kostprijs van de werken
wordt aangerekend. Deze bestaat onder meer uit de verwerkte materialen, de werkuren,
gebruik van
gereedschappen, enz..
De aansluitkost wordt door De Watergroep/Riopact aangerekend aan de aanvrager en moet
rechtstreeks aan hen betaald worden.
Artikel 3
Voor de aansluiting of heraansluiting van een bestaande woning tijdens een rioleringsproject
of afkoppelingsproject op openbaar domein op initiatief van de gemeente of Riopact wordt
geen retributie aangerekend.
Artikel 4
De aanvraag voor een rioolaansluiting moet rechtstreeks gebeuren via de website van
Riopact (www.riopact.be/rioolaansluiting).
De diensten van Riopact onderzoeken dan de rioolaansluiting en staan in voor het opmeten,
uitvoeren en opvolgen van de nieuwe huisaansluiting op de openbare riolering.
Artikel 5
Indien via het Algemeen Waterverkoopreglement of via een bijkomende voorwaarde bij een
afgeleverde stedenbouwkundige of omgevingsvergunning een verplichte keuring van de
privéwaterafvoer vereist is, kunnen de werken pas worden uitgevoerd nadat een geldig en
conform keuringsattest van de privéwaterafvoer wordt overgemaakt of kan worden
voorgelegd.

