Besluit van de Gemeenteraad van 07/09/2020
Reglement over de niet-aansluiting op riolering 2020, 2021,2022,2023,2024 en 2025 over het
respectievelijke heffingsjaar 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024. (Reglement)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Frank Goossens,
Sara Didden, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Guido Hellings, Pierre Hendrikx, Audrey Jütten, Maria
Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van
Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde Vermeulen, André Willen, Petronella
Zelissen, raadsleden en Inge Hawinkel, wnd. algemeen directeur.
Verontschuldigd : Kevin Drees, Rosette Dupont en Gunter Haeldermans.
Algemeen kader

De goedkeuring van het college dd. 29 juni 2020 waarbij het reglement over de nietaansluiting op riolering 2020,2021,2023,2024 en 2025 voor het respectievelijke
heffingsjaar 2019,2020,2021,2022,2023 en 2024 werd goedgekeurd.
Door de wijziging van de wet van 1971 werd de saneringsplicht voor afvalwaters
opgedragen aan de drinkwatermaatschappijen.
De drinkwatermaatschappijen dienen over te gaan tot de aanrekening van de integrale
kostprijs verbonden aan de productie en distributie van drinkwater, de afvoer en zuivering
van de afvalwaters en de verrekening ervan in de kostprijs per m3 drinkwater verkocht aan
particulieren.
De kostprijs bevat volgende componenten: het vast abonnementsgeld, de levering van
water, de zuivering van afvalwater door bovenlokale waterzuiveringsinfrastructuur en de
lokale afvoer van afvalwater via lokale rioleringen naar de bovenlokale
waterzuiveringsinfrastructuur.
De beheerder van de lokale rioleringsinfrastructuur, in casu Fluvius, heft een
overeenkomst afgesloten met de drinkwatermaatschappij, in casu De Watergroep, waarin
de modaliteiten van de tarifering van de kostprijs van lokale afvoer worden bepaald.
De Watergroep rekent de vergoeding voor de lokale afvoer van afvalwaters in alle
omstandigheden door aan particulieren zonder rekening te houden met woningen die
gelegen zijn in straten waar geen riolering beschikbaar is.
Het wordt billijk geacht dat een compensatie wordt voorzien voor particulieren woonachtig
in woningen, gelegen in straten of delen ervan waar geen riolering beschikbaar is en
waarvoor ten onrechte de component ‘bijdrage afvoer drinkwater’ werd aangerekend door
De Watergroep.
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De compensatie aan particulieren kan gebeuren door middel van een toelage net zoals dit
gebeurd is in 2016,2017,2018 en 2019.
Sinds 2006 wordt er jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen een
reglement goedgekeurd waarmee de inwoners zonder rioleringsaansluiting een
compensatie van 40 euro ontvingen, indien men een aanvraag hiervoor in had gediend.
De stad beschikt over een lijst met de gegevens van inwoners die het afgelopen jaar (2019
met verbruik van 2018) hun premie-aanvraag hebben ingediend. Daarnaast beschikt de
stad over de gegevens waar riolering is aangesloten in het afgelopen jaar (2019). Op basis
van deze informatie kan worden nagegaan welke gezinnen recht hebben op deze premie,
zonder dat het gezin jaarlijks telkens een aanvraag moet indienen. Indien een gezin niet
voorkomt op de lijst van het afgelopen jaar (2019) en er recht op denkt te hebben, moet
alsnog een volledige aanvraag worden ingediend. Dit gezin komt dan, indien zijn aanvraag
wordt goedgekeurd, terecht op de bovenvermelde lijst van gezinnen.
Wettelijk kader

De wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De wet van 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en
haar latere wijzigingen.
Besluit
Het dossier wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Artikel 1:
Voor begroting dienstjaar 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025 worden binnen de
kredieten die opgenomen zijn in het budget een toelage toegekend aan particulieren
woonachtig in woningen, gelegen in straten of delen ervan die niet over riolering
beschikken en dit als compensatie voor de in het huidige jaar (2020,2021,20202, 2023,
2024 en 2025) (jaar van verbruik is respectievelijk 2019,2020,2021,2022, 2023 en 2024)
door De Watergroep aangerekende vergoeding ‘afvoer drinkwater’ in het kader van de
integrale waterfactuur. Deze integrale waterfactuur wordt verder facturatie jaar genoemd.
Elk facturatie jaar handelt over het verbruik van het afgelopen jaar. Dit jaar wordt
verder verbruiksjaar genoemd.
Artikel 2:
De toelage wordt als volgt bepaald:
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-

Voor de in het huidige jaar = facturatie jaar (vorig verbruikers jaar) door De Watergroep
aangerekende heffing ‘afvoer van drinkwater’, zoals vermeld op de waterfactuur wordt de
toelage als volgt bepaald:
o Het effectieve bedrag dat aangerekend is op de factuur voor de heffing van
afvoer van drinkwater inclusief BTW met een maximum van 40 euro.
o enkel particulieren (natuurlijke personen) komen in aanmerking voor de
toekenning van een toelage.
o Enkel woningen, gelegen in straten of delen ervan die niet over riolering
beschikken komen in aanmerking voor de toekenning van een toelage.
o Riolering is iedere ondergrondse afvoergang voor vuil water, deel uitmakend
van het algemeen rioolstelsel van de stad Maaseik.
Artikel 3:
Indien een gezin reeds in 2019 was opgenomen op de lijst van gezinnen die een premie
hiervoor reeds hebben aangevraagd, zullen automatisch in het betreffende facturatie
jaar (2020,2021,2022,2023,2024 en 2025) een bovenvermelde premie ontvangen, indien
in het respectievelijk verbruikers jaar geen rioleringsinfrastructuur is aangelegd bij het
respectievelijke gezin.
Indien een gezin niet was opgenomen in deze lijst, dient men een aanvraag voor de
toekenning van een toelage te richten aan het college van burgemeester en schepenen,
dienst werken, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik en dient dit uiterlijk toe te komen voor 30
november van het betreffende facturatie jaar (2020, 2021, 2022, 2023 of 2024). De
postdatum geldt als datum van aanvraag.
Bij de aanvraag (zie modelformulier) dienen volgende documenten gevoegd te worden:

-

Afschrift van de waterfactuur van De Watergroep die het jaarverbruik van het verbruiksjaar
(2019,2020, 2021, 2022 of 2023) weergeeft + de detailnota.

-

Afschrift betalingsbewijs

-

Vermelding bankrekeningnummer waarop de toelage gestort dient te worden.
Aanvragen die ontvangen worden na 1 december van het betreffende facturatie jaar geven
geen recht op toekenning van een toelage van dit facturatie jaar.
Artikel 4:
De uitgaven zijn voorzien in de meerjarenplanning onder actie MJP001250 overige
milieubescherming.
Artikel 5:
Dit toelagereglement wordt verzonden aan
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 Vlaamse overheid, Agentschap binnenlands bestuur, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te
3500 Hasselt

Dienst werken

Dienst Financiën

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Maike Stieners
algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
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