
 

 

FINANCIEN 
Gemeentebelastingen – Gemeentebelasting op het niet maximaal afkoppelen van 
hemelwater op privéterrein – Aanslagjaren 2020 – 2025 
 
Datum vaststelling beslissing door gemeenteraad: 28 november 2019 
Datum bekendmaking beslissing op website: 2 december 2019 

Artikel 1.- Definities 

Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities: 
- afvalwater (DWA):  water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich 

moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater 

- hemelwater (RWA): verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel met inbegrip van dooiwater 
- gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen en openluchtgreppels waarvan het ene 

stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater (DWA-leiding) en het 

andere stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater (RWA-leiding) 

- afkoppelingsdeskundige: door de gemeente of rioolbeheerder aangestelde deskundige die de 

bewoners informeert, die het afkoppelingsplan en de kostenraming van de uit te voeren werken 
met inbegrip van het aantal lopende meter afvoerleiding dat moet voorzien worden opmaakt, 

die controleert of de uitvoering van de afkoppelingswerken overeenkomstig het 

afkoppelingsplan werd gerealiseerd, die de facturen controleert en een positief attest aflevert 

- bestaande gebouwen: gebouwen waarvan de bouwvergunning dateert van voor de datum van 
invoege treden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater – in concreto 1 februari 2005 

- maximale afkoppeling: bij open en halfopen bebouwing dient alle hemelwater gescheiden van 

afvalwater afgevoerd te worden. Bij gesloten bebouwing dient het hemelwater gescheiden van 
het afvalwater afgevoerd te worden, behalve indien hiervoor leidingen onder of door het gebouw 

dienen aangelegd te worden 

- aparte afvalwaterriool: afvalwaterriool volgens het 2 DWA-principe: leiding gedimensioneerd om 

2 keer het verwachte afvalwaterdebiet per dag af te voeren (2 keer omdat het afvalwater niet 
evenredig over 24 uur verdeeld wordt in de praktijk). Er is niet in capaciteit voorzien voor 

bijkomende hemelwater  
- afkoppelingsproject: de aanleg van een gescheiden riolering in de openbare weg 

- IBA : individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater aangelegd door Aquafin in opdracht van 

rio pact 
 

Artikel 2.- Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd voor 
het niet maximaal afkoppelen van hemelwater van gebouwen op privéterrein bij de door de 

gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten of aanleg van IBA’s. 
 

Artikel 3.- De belasting is verschuldigd door de volle eigenaar of vruchtgebruiker van het af te 

koppelen gebouw op het moment van de uitvoering van het afkoppelingsproject of aanleg van 

IBA’s. Bij een woongebouw met meerdere wooneenheden is de belasting verschuldigd door de 

volle eigenaar of vruchtgebruiker van elke wooneenheid.  



In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op 
datum van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht. Er zal geen rekening worden 

gehouden met een tussen partijen gesloten overeenkomst. 

Bij verkoop van het gebouw zal de eigenaar in de notariële akte laten vermelden dat de 
verschuldigde belasting wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar. 
 

Artikel 4.- Het belastbaar feit ontstaat wanneer op het moment van de voorlopige oplevering van 
de uitgevoerde afkoppelingsprojecten of aanleg van IBA’s  geen gunstige attestering van de 

afkoppelingsdeskundige wordt voorgelegd. 
 

Artikel 5.- De belasting wordt vastgesteld met een forfaitair bedrag van 1.500 EUR per jaar. 

De belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 januari van het jaar dat volgt op de datum van de 
voorlopige oplevering van het afkoppelingsproject ter hoogte van het gebouw of van de 
oplevering van de plaatsing van de IBA. 
De belasting is onverdeeld op 1 januari verschuldigd tot en met het jaar waarin wordt vastgesteld 

door de afkoppelingsdeskundige dat aan de maximale afkoppelingsplicht is voldaan. 
 

Artikel 6.- Wanneer de volle eigenaar of vruchtgebruiker zich alsnog - binnen de 3 maanden na het 

ontstaan van het belastbaar feit - in regel stelt en een gunstig attest van de 

afkoppelingsdeskundige voorlegt, wordt de belasting gehalveerd.  
 

Artikel 7.- De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. De kohieren worden 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Artikel 8.- De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen de belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden 

gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening 

moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn 
vermeld staat. 

De procedure verloopt in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 

Artikel 9.- De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na verzending van het 
aanslagbiljet. 
 

Artikel 10.- Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 
 

Artikel 11.- Het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 
288 van het decreet lokaal bestuur. 
 

Artikel 11.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter 

kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017 en latere wijzigingen. 
 


