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Standaard punt (B-punt) BEHEERSING EN ONTWIKKELING

retributiereglement - afleveren van regenwatertonnen (2020-2025) - 
goedkeuring

Inhoudelijk verantwoordelijke
Gert Buys

Beschrijving
Aanleiding en context
Het huidige retributiereglement op het afleveren van regenwatertonnen vervalt 31 december 2019 
(zie bijlage).
De stad wenst opnieuw een retributie te vestigen op het afleveren van regenwatertonnen.

De afvoer van hemelwater, afkomstig van daken van gebouwen, via de gemeentelijke openbare 
afvalwaterriolering geeft aanleiding tot ernstige milieuproblemen zoals overstroming van lager gelegen 
gebieden door een te snelle afvoer van het hemelwater naar beken en rivieren, verontreiniging van 
beken en rivieren en ontregeling van rioolwaterzuiveringsinstallaties door de werking van overstorten 
op de riolering bij hevige riolering.

Het drinkwater wordt schaarser en duurder.

De wateroverlast kan bij hevige buien beperkt worden door afkoppeling van dakaflopen en opvang in 
een regenwaterton. Met dat regenwater kunnen enkele drinkwater-besparende activiteiten (zoals het 
wassen van de auto, sproeien van de tuin, …) uitgevoerd worden.

De stad Mortsel koopt regenwatertonnen aan om deze ter beschikking te kunnen stellen aan de 
inwoners.

Er is een gevarieerd aanbod van regenwatertonnen betreffende prijs en design.

De volgende wijzigingen werden aangebracht:

Inhoudelijk:

 Verwijzing naar het retributiereglement op het leveren van diensten en prestaties aan derden 
voor wat betreft de eventuele levering aan huis.

 Modernisering van het besluit

Tarieven:

 De tarieven werden verhoogd om in overeenstemming te komen met de aankoopprijs

Juridische grond
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur betreffende dwangbevelen.
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Retributiereglement op het afleveren van regenwatertonnen (2014-2019), goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 24 september 2013.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen 
vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer 
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het 
inwendige bestuur van de gemeente.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De inkomsten worden geboekt op entiteit stad op algemene rekening 7000000 van beleidsitem 03100.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het retributiereglement betreffende het afleveren van regenwatertonnen voor 
de aanslagjaren 2020-2025 goed.

Bijlagen
1. RETRIBUTIE OP HET AFLEVEREN VAN REGENWATERTONNEN.docx
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RETRIBUTIE OP HET AFLEVEREN VAN REGENWATERTONNEN
Artikel 1: Voorwerp van de retributie
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt er een retributie gevestigd op het afleveren van 
regenwatertonnen.
Artikel 2: Betalingsplichtige
De retributie is verschuldigd door iedere particuliere inwoner van Mortsel die zich deze regenwatertonnen 
aanschaft.
Artikel 3: Tarief
De retributie bedraagt:

Type regenwaterton Tarief in EUR
1. Regenwaterton eenvoudig model 75,00 euro
2. Regenwaterton design model 220,00 euro
Voor het aan huis afleveren van deze regenwatertonnen wordt een bijkomende retributie geheven conform 
het retributiereglement op het leveren van diensten en prestaties aan derden.
Artikel 4: Wijze van inning
De retributie dient bij het afleveren van de regenwaterton te worden betaald.
Artikel 5: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt tot en met 31 december 2025.


