volgnummer: ……………..
(in te vullen door administratie)

Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren
 09 369 00 50
AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN AANSLUITING OP HET OPENBAAR
RIOLERINGSNET
Aanvrager : …………………………………………………………………………………………......
wonende te: ………………………………………………………………………………………….....
Telefoonnummer: …………………………………………………….
BTW nr. (bedrijf): ………………………………… …………………
Rijksregisternummer (particulier): ……………………………………

verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen de rioolaansluiting te verzekeren voor:
-

de woning:

nieuwbouw

/

bestaande woning

-

de instelling / het bedrijf: …………………………………………………………………

(schrap wat niet past)

Adres: ……………………………………………………………………………………………..
Aantal nieuwe entiteiten: ……… Aantal bestaande entiteiten: …….. (entiteit? zie ommezijde)
Kadastrale gegevens: …………… afdeling, sectie …………….. nr(s) ………………………….
gelegen in de goedgekeurde verkaveling nr.: ………………… lot: ………………………………
1) Gebeurt de aanvraag in kader van een omgevingsvergunning?
☐

Ja. Dit formulier wordt toegevoegd aan de aanvraag tot omgevingsvergunning.

☐

Neen. Dit formulier wordt ingediend bij dienst Infrastructuur.

2) Is er een nieuwe aansluiting nodig?
☐

Ja

☐

Neen (vb. hergebruik van bestaande aansluiting). Sla vraag 3 over.

3) Gewenste aansluitingsperiode (weeknummer/jaar): …………… / …………… (onder
voorbehoud van goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning en het tijdig overmaken van het
keuringsattest)

Toe te voegen bijlage: een inplantingsplan van de aan te sluiten riolering
(zonder deze bijlage wordt uw aanvraag niet aanvaard).
Sinds 01/07/2011 is het verplicht om de binnenwaterafvoer of privériolering van uw woning/gebouw
te laten keuren vooraleer deze aangesloten wordt op de openbare riolering. Een lijst van bevoegde
keurders is te vinden op de websites www.vlario.be en www.svw.be.
Na de keuring verstuurt u het (positieve) keuringsattest op naar Aquafin NV, t.a.v. Contactcenter,
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar of naar contact@aquafin.be. De opdracht om uw woning/gebouw aan
te sluiten wordt pas gegeven indien Aquafin dit keuringsattest heeft ontvangen.
Wetteren, dd. ………………………….

(handtekening)

Uittreksel uit het GR-besluit van 19/12/2013 betreffende contante belasting op de aansluiting van
gebouwen op de openbare riolering:
Er wordt een contante belasting gevestigd op elke tot stand gebrachte aansluiting op het
openbaar rioleringsnet.
-

De aansluiting van elke gebouwde eigendom afzonderlijk op het openbaar rioleringsnet
geschiedt verplicht in opdracht van het gemeentebestuur en omvat de verbinding, door
middel van ondergrondse buizen, vanaf de rooilijn tot in de openbare riolering. In geval van
een gescheiden openbaar rioleringstelsel geschiedt de aansluiting door afzonderlijke
verbindingen door droogweerafvoer (DWA) en regenwaterafvoer (RWA).

-

De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning en,
bij ontstentenis van een stedenbouwkundige vergunning, de aanvrager van de aansluiting.
Ze is eisbaar op het moment van de aanvraag.

-

Het bedrag van de belasting wordt forfaitair vastgesteld op € 1000,00 exclusief BTW per
aansluiting op het openbaar rioleringsnet. In geval van een gescheiden openbaar
rioleringsnet wordt de forfaitaire belasting slechts eenmaal aangerekend per aansluiting die
dan bestaat uit droogweerafvoer (DWA) en/of een regenwaterafvoer (RWA).

-

Wanneer de aansluiting gebeurt voor een gebouw dat bestaat uit meerdere afzonderlijke
entiteiten dan wordt de belasting verhoogd met € 1000,00 exclusief BTW per bijkomende
entiteit.

-

Wanneer een bestaande aansluiting hergebruikt wordt zal, bij verhoging van het aantal
entiteiten ook een belasting van € 1000,00 exclusief BTW verschuldigd zijn per bijkomende
entiteit.

Als entiteit wordt beschouwd :
- elke woongelegenheid die bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande,
ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio
of een al dan niet gemeubileerde kamer;
- winkels, handels- en horecapanden, kantoorruimten, industriële en ambachtelijke ruimten,
panden gebruikt voor de uitoefening van vrije beroepen;
- Aan erkende maatschappijen voor sociale woningbouw zal enkel de forfaitaire belasting per
aansluiting, exclusief BTW, verschuldigd zijn.

