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Goedkeuring van het belastingreglement op de rioolaansluitingen

Aanleiding

Het belastingreglement op de rioolaansluitingen goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2017 loopt ten
einde op 31 december 2019.

Regelgeving

- Artikel 17O 54 van de Grondwet.
- Artikel 41, tweede lid, 14'van het decreet lokaal bestuur 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 gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2017 over de vernieuwing van het belastingreglement op de aansluitingen op
het openbaar riool.

Fe¡ten. context en argumentatie

Het belastingreglement op de rioolaansluitingen goedgekeurd door de raad op 27 juni 2017 vervalt op het einde van
het aanslagjaar 2019.
Het college wenst de verschuldigde belasting van € 1.375,0O te behouden.

Budget

De inkomsten uit deze belasting worden geboekt op de budgetcode GBB-CBS/O31O-
OO /7 O 4O999/G E M EENTE/CBS/I E-GE E N.

I'let22 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, Geoffroy De

Schaetzen, Jan Trappeniers, Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Kristina Eyskens, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters,
Serge Liesenborghs, Yvette Schepers, 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 aansluitingen op het openbaar
rioolnet goed.
Artikel 2. De eigenaars van gebouwen, gelegen langsheen openbare wegen ultgerust met openbare riolen, dienen,
door middel van ondergrondse leidingen, deze gebouwen aan te sluiten op het openbaar riool om afval- en
regenwater af te voeren. Zij dienen hiervoor een aanvraag te richten aan het gemeentebestuur die de daartoe
vereiste vergunningen aflevert. Het gemeentebestuur kan de afgifte, in de door de wetten, besluiten en

verordeningen voorziene gevallen, aan bepaalde voorwaarden onderwerpen.
Artikel 3. De rioolaansluitingen zullen, ofwel op aanvraag van de boordeigenaar ofwel ambtshalve in de gevallen waar
een boordeigenaar in gebreke blijft, door de zorgen van het gemeentebestuur worden uitgevoerd.



Artikel 4. De door de boordeigenaar aan het gemeentebestuur verschuldigde belasting wordt vastgesteld op €
1,375,OO, als tegenwaarde van een referentieaansluiting.
Artikel 5. De belasting dient vooruit te worden betaald. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van
ambtswege ingekohierd.
Artikel 6. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaarschrift indienen bij het college. Het
bezwaar moet via duurzame drager (brief, elektronische informatiedrager, fax of e-mail) worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden
vanaf de datum van de contante inning of vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 7. De bepalingen van titel Vll, hoofdstuk 1,3,4,6 tot en met 10 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen
en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek zijn van toepassing op de provincie- en
gemeentebelasting, voor zover ze niet specifiek de belasting op de inkomsten betreffen
Artikel 8. Dit besluit heft het raadsbesluit van 27 juni 2017 op en treedt met ingang van 1 januari 2O2O in werking.
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