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Goedkeuring van het belastingreglement voor de verplichte afkoppeling van hemelwater bij
bestaande woningen

Aanleiding

Het bestaande belastingreglement voor de verplichte afkoppeling van hemelwater bij bestaande woningen
goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 verloopt op 3l december 2O19.

Regelgeving

- Artikel 17O 54 van de Grondwet.
- Artikel 41, tweede lid, 14' van het decreet lokaal bestuu r van 22 december 2017.
De raad is bevoegd voor het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.
- Het decreet van 30 mei 2OO8 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-
en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
- De wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en latere
wijzigingen.
- Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 over de algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (Vlarem ll) en latere wijzigingen.
- De Europese kaderrichtlijn Water 2OOO/60/EG
- Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2O13 over het vaststellen van een belasting bij de verplichte
afkoppeling van hemelwater bij bestaande woningen voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019.

Feiten. context en argumentatie

- De aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel met een optimale afkoppeling van hemelwater op
woningniveau is voor bestaande woningen noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies voor
de uitvoering van rioleringswerken vanwege het Vlaamse Gewest.
- Bij elk afkoppelingsproject van hemelwater bij bestaande woningen stelt de gemeente een afkoppelingsdeskundige
aan die per woning instaat voor:
*voldoende informatie aan de bewoners en eigenaars
* een ontwerpplan van afkoppeling
*een kostenraming
*de opvolging van de uitvoering van de afkoppelingswerken
* een keuringsattest uitgevoerd na de afkoppelingswerken
Voor het niet afkoppelen of het niet-conform afkoppelen aan het ontwerpplan, heeft de raad een jaarlijks forfaitaire
belasting van € 1.2OO,OO vastgesteld.
Het college wenst deze jaarlijks forfaitaire belasting van € 1.2OO,OO te behouden.



Budget

De inkomsten van deze belasting worden geboekt op de budgetcode GBB-CBS/OO2O-
OO/733O40O/GEM EENTE/CBS/I E-GEEN.

Met 19 stemmen voor (Marc Charlier, Jan Spooren, Bram Peters, Mario Van Rossum, Werner Aerts, Sofie Lombaert,
Christine Tinlot, Lut Kint, Monica Bruylandt*Van de Velde, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Robert Steuts, Jan Trappeniers,
Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Kristina Eyskens, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters, Yvette Schepers), 3 stemmen
tegen (Geoffroy De Schaetzen, Serge Liesenborghs, Geoffroy de Visscher), 4 onthoudingen (Willy Roeykens, Bram
Bartholomees, Thomas Geyns, Rose Vanbegin)

Besluit

Artikel '1. De raad keurt voor de periode 2O2O-2O25 het belastingreglement op de verplichte afkoppeling van
hemelwater bij bestaande woningen goed.
Def inities
Voor de toepassing van onderhavig belastingreglement gelden de volgende definities:
-Afvalwater: water met afvalstoffen en,/of verontreinigingen waarvan de houder zich ontdoet of moet ontdoen.
-Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.
-Gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelstel bestemd is
voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd voor hemelwater.
-Afkoppelingsdeskundige: specialist aangesteld door het college. lnformeert de bewoners, maakt het
afkoppelingsplan, de kostenraming, volgt de uitvoering van de afkoppelingswerken op en controleert de facturen.
-Bestaande gebouwen: gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd zonder de
verplichting van het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren.
-Optimale afkoppeling: bij open en halfopen bebouwing dient alle hemelwater gescheiden van afvalwater afgevoerd
te worden. B¡j gesloten bebouwing dient het hemelwater gescheiden van het afvalwater afgevoerd te worden,
behalve indien hiervoor leidingen door of onder de woning dienen aangelegd te worden.
-Afkoppelingsproject: de aanleg van gescheiden riolering (2 droogweerafvoerstelsel of optimaal stelsel) in de
openbare weg.
-Keuringsattest: attest overeenkomst¡g het Ministerieel Besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de
privéwaterafvoer d.d. 28 juni 2011, dat wordt afgeleverd na de keuring van de privéwaterafvoer. Deze keuring dient na
te gaan of de scheiding van hemelwater en afvalwater wordt nageleefd op het pr¡vate terrein. Het keuringsattest
bevat ten minste volgende gegevens: adres van de keuring, datum van de keuring, naam van de keurder, beslissing
(uitspraak inzake conformiteit, aandachtspunten, type keuring, handtekening keurder).
Artikel 2. Vaststelling en termijn - belastbaar feit
De raad behoudt een jaarlijkse belasting van € 1.2OO,OO voor de dienstjaren 2O2O tot en met 2025 voor het niet of
het niet-optimaal afkoppelen van hemelwater bij bestaande woningen in de door de gemeente vastgestelde
af koppelingsprojecten.
Onder het niet optimaal afkoppelen van hemelwater dient tevens te worden begrepen: het niet afkoppelen van
hemelwater conform het afkoppelingsplan van de afkoppelingsdeskundige en de afkoppelingen waarvoor geen of
enkel een negatief keuringsattest kan worden voorgelegd.
Deze forfaitaire belasting van 1.2OO,OO euro is jaarlijks opeisbaar zolang de belastingplichtige de optimale
afkoppeling van hemelwater n¡et heeft laten uitvoeren.
De belasting zal voor het eerst verschuldigd zijn vanal de eerste dag van de zevende maand na de formele
verwittiging van de gemeente met bet¡ekking tot de te realiseren afkoppeling op privé domein.
De belasting blijft hierna verschuldigd voor elk nieuw begonnen jaar dat de eigenaar niet voorzien heeft in de
maximale afkoppeling van het hemelwater op privé domein en zal verschuldigd blijven totdat de eigenaar de
gemeente per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs formeel in kennis heeft gesteld van de optimale
afkoppelingswerken die werden uitgevoerd en goedgekeurd werden.
Artikel 3. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van het af te koppelen
gebouw op het moment van de uitvoering van het rioleringsproject én die binnen een termijn van 6 maanden, na de
formele verwittiging (ingebrekestelling) door de gemeente met betrekking tot de te realiseren afkoppeling op privé
domein, het hemelwater niet optimaal laat afkoppelen volgens het door de gemeente vastgestelde
af koppelingsproject.
Voormelde formele verw¡tt¡ging door de gemeente zal gebeuren per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.
Voor gebouwen waarin zich meerdere woongelegenheden bevinden wordt de belasting gelijkmatig verdeeld onder
alle eigenaars.
Artikel 4. Vrijstelling
Er wordt een vrijstelling van de belasting in kwestie verleend aan eigenaars van gebouwen waarvan de
afkoppelingsdeskundige heeft geoordeeld dat de optimale afkoppeling van het hemelwater technisch-economisch
niet haalbaar is.

Artikel 5. lnvordering en inning.
De belasting wordt ¡ngekohierd door en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De



belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
Artikel 6. lndiening bezwaarschrift
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet, op
straffe van nietigheid, via duurzame drager (brief, elektronische informatiedrager, fax of e-mail) worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Het
bezwaarschrift moet, op straffe van verval, toekomen binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
De bezwaarindiener krijgt van het bestuur een ontvangstmelding binnen de vijftien dagen na het indienen van een
bezwaarschrift.
Artikel 7. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van titel Vll
(vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4
(bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen; invordering van de
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, verjaring van de
schatkist) van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van
dit Wetboek zijn van toepassing op de provincie- en gemeentebelasting, voor zover zij met name niet de belasting
op de inkomsten betreffen.
Artikel 8. Dit besluit heft het raadsbesluit van 19 december 2013 op en treedt met ingang van l januari 2O2Oin
werking.
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