
Vergoeding voor de uitvoering van werken aan de riolen  
DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

BESLUIT: 

Artikel één.-. Er wordt vanaf het dienstjaar 2002, een vergoeding gevestigd , 
verschuldigd voor de uitvoering door de Stadsdiensten van bezoek, reinigings- en 
allerlei werken aan de riolen, tenzij deze uitvoering aanleiding geeft tot de 
toepassing van de belasting betreffende de terugvordering der aansluitingskosten 
van het afzonderlijk- aan het straatriool. 

Artikel 2.-. De retributie is gelijk aan het bedrag dat door de Stad uitgegeven wordt 
voor de uitvoering van de werken zoals vermeld in artikel één. Er is echter een 
minimum vastgesteld van 200,00 € per reiniging of geleverd werk, of van 50,00 € 
per bezoek. 

De bedragen worden elk jaar op 1 januari via de volgende formule geïndexeerd : 
K x i'/i, waar K = basisbedrag, i = basisindex, i' = nieuwe index. 

De basisindex is de index van de consumptieprijzen (algemene index), van kracht in 
november 2001. 
De nieuwe index is de index van de consumptieprijzen (algemene index), van kracht 
in de maand november die voorafgaat aan het jaar van de indexering van de 
bedragen. 
Het resultaat van de indexering wordt afgerond op de hogere euro. 

Artikel 3.-. De vergoeding is verschuldigd door de persoon die de uitvoering van de 
werken aanvraagt. 

Artikel 4.-. De verschuldigde persoon wordt ertoe gehouden op het ogenblik van het 
indienen van zijn aanvraag, een bedrag van 200,00 € (reiniging of werk) of 50,00 € 
(bezoek) in bewaring te geven. 

Indien de totale som van de uitgaven die door de Stad gedragen worden dit bedrag 
overschrijdt, zal het nog verschuldigd saldo onmiddellijk na het beëindigen van de 
werken en na kennisneming van de betekening door het College van Burgemeester 
en Schepenen betaalbaar zijn. 

Artikel 5.-. In geval van niet-betaling zal het invorderen van de rechten langs 
burgerlijk-wettelijke weg verdergezet worden. 

 

 


