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Vaststellen belastingsreglement op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater en
afvalwater en op het niet plaatsen van een IBA
Wonen en duurzame leefomgeving - Water

Inleiding

Eric De Vriendt, schepen

Verwijzingen

Besluit van de gemeenteraad van 21.12.2004 betreffende de toetreding van de gemeente tot
de TMVW als zuiveringsvennoot
Besluit van de gemeenteraad van 19.01.2010 betreffende de aanneming van het voorstel
van TMVW/Aquario inzake de afkoppeling van regenwater en afvalwater

Voorwerp
en motivering

De afkoppeling van het hemelwater is een eerste stap om infiltratie, buffering en hergebruik
van hemelwater op particulier domein te realiseren en op deze wijze het risico op
overstromingen in lager gelegen gebieden te beperken. Afkoppeling voorkomt dat
rioleringsstelsels onnodig worden belast en overstorten minder in werking treden. De
aanvoer van niet-vervuild hemelwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties moet zoveel
mogelijk worden beperkt om deze installaties naar behoren te laten werken.
Een optimale afkoppeling van het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken
en grondvlakken, voor bestaande gebouwen is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden
riolering wordt aangelegd of heraangelegd, of zoals bepaald in het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan (GUP).
Bij nieuwbouw en bij grote verbouwingen met stedenbouwkundige vergunning is de
afkoppeling van hemelwater en afvalwater verplicht en wordt dit opgelegd in de
stedenbouwkundige vergunning. Evenwel is deze afkoppeling niet altijd gerealiseerd in
overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunning.
Ook wordt vastgesteld dat de keuring van de privéwaterafvoer niet altijd gebeurt zoals
omschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement.
Het gemeentebestuur krijgt subsidies voor het uitvoeren van rioleringswerken waarbij een
gescheiden riolering wordt aangelegd. Om in aanmerking te komen voor de subsidies
moeten alle gebouwen correct afgekoppeld zijn. De gemeente is sinds 2004 aangesloten bij
de TMVW als zuiveringsvennoot. De TMVW begeleidt de afkoppeling en de rioleringswerken
door aan de eigenaars van gebouwen afkoppelingsmanagers ter beschikking te stellen die
de werken kunnen begeleiden.
Waar de afkoppeling wordt opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning wordt dit ook
opgevolgd door de TMVW.
Het gemeentebestuur en de TMVW bieden de desbetreffende eigenaars in elke situatie
meerdere kansen om tot een gekeurde huisaansluiting te komen. Diegenen die in gebreke
blijven zullen de belasting moeten betalen aan de gemeente.
Soms wordt vastgesteld dat de nieuwe of de gewijzigde huisaansluiting illegaal gebeurt, dit
wil zeggen dat de nieuwe of gewijzigde huisaansluiting niet werd aangevraagd bij en
uitgevoerd in opdracht de rioolbeheerder (TMVW-Aquario) en ‘eigenhandig’ (zelf of door de
aannemer) werd gerealiseerd. Die eigenaars waarbij wordt vastgesteld (door de
rioolbeheerder of door de gemeente) dat de huisaansluiting illegaal gebeurde moeten
onmiddellijk de aansluitingskost en eventuele bijkomende kosten voor controle, herstel- en
aanpassingswerken betalen aan de rioolbeheerder.

Regelgeving

Tussenkomsten
Stemming

Besluit

Gemeentedecreet
Wet van 28.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
en latere wijzigingen
Decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Europese Kaderrichtlijn Water van 22.12.2000 welke tot doel stelt om de watervoorraden, de
waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving tegen 2015 veilig te stellen
Decreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid
Besluit van de Vlaamse Regering van 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse Regering van 01.06.1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse Regering van 10.03.2006 houdende de vaststelling van de regels
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en
de vaststelling van de zoneringsplannen
Ministerieel besluit van 07.09.2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de
gemeente Zwalm
Besluit van de Vlaamse Regering van 08.04.2011 houdende het algemeen
waterverkoopreglement
Besluit van de Vlaamse Regering van 28.06.2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer
Ministerieel besluit van 20.08.2012 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het
ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 05.07.2013 inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater
Geen

Stemming bij handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag:
16 stemmen ja: Karen De Colfmacker, Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De
Vriendt, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Luc Kellens, Mario Baert, Dries Goedertier,
Emmy Herregodts, Patrick Moreels, Francia Neirinck, Bruno Tuybens, Marleen
Vanwildemeersch, Gerda Van Den Bulcke, Werner Baudewijn,
1 stem neen: Hilde Eeckhout
Art. 1 – Met ingang van 01.09.2014 en eindigend op 31.12.2019 wordt een belasting
geheven op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein, op het illegaal
aansluiten op de openbare riolering en op het niet plaatsen van een IBA.

Art. 2 – De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw:
- die uiterlijk 6 maanden na de datum van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering
van de wegenis- en rioleringswerken op het openbaar domein niet beschikt over een
conform keuringsattest van de private riolering (afkoppeling niet uitgevoerd conform de
bepalingen in artikel 3 van onderhavig reglement).
- waarvan de rioolbeheerder een dossier ter handhaving overmaakt aan de gemeente
wegens het niet beschikken over een conform keuringsattest
- die niet heeft afgekoppeld en niet beschikt over een conform keuringsattest in alle andere
gevallen opgelegd vanuit het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) wanneer dit van kracht
wordt
- die geen individuele waterzuiveringsinstallatie plaatste wanneer dit werd opgelegd of
wanneer het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) van kracht is
De belasting is verschuldigd indien één van de bovenstaande voorwaarden is vervuld.
Art. 3 – Bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein en bij elke
nieuwe huisaansluiting, is een keuring van de private riolering verplicht. Er kan slechts een
conform keuringsattest afgeleverd worden, indien het hemelwater en afvalwater optimaal
worden afgekoppeld overeenkomstig onderstaande bepalingen.

§1. Afvalwater:
Voor alle types gebouwen (gesloten, open en halfopen bebouwing) gelegen in centraal
gebied of collectief te optimaliseren buitengebied geldt conform VLAREM II dat alle
afvalwater moet afgevoerd worden tot op de rooilijn zodat het kan aangesloten worden aan
de DWA-leiding (rioolbuis voor afvalwater) in de straat.
§2. Optimale afkoppeling hemelwater bij open of halfopen bebouwing:
Voor open of halfopen bebouwing betekent dit dat alle hemelwater gescheiden van het
afvalwater dient afgevoerd te worden. Het hemelwater wordt afgevoerd tot op de rooilijn of
naar een bestaande beek of gracht.

§3. Optimale afkoppeling hemelwater bij gesloten bebouwing:
voor gesloten bebouwing betekent dit dat het hemelwater gescheiden van het afvalwater
moet afgevoerd worden behalve indien hiervoor leidingen door of onder het gebouw dienen
aangelegd te worden. Minstens het hemelwater van de voorste dakhelft moet bijgevolg
afgekoppeld worden.

§4. Optimale afkoppeling hemelwater bij hergebruik hemelwater:
Daken aangesloten op een hemelwaterput met hergebruik (d.w.z. operationele aansluiting
op minstens een WC of wasmachine), waarbij afkoppeling van de overloop van deze put zou
betekenen dat er leidingen door of onder het gebouw (open/halfopen/gesloten) moeten
aangelegd worden, dienen niet volledig afgekoppeld te worden en de overloop van de
hemelwaterput kan in dat geval aangesloten worden op de DWA.
§5. Voorwaarden bouwvergunning:
Indien voor het gebouw een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd met
voorwaarden die strenger zijn dan hierboven vermeld, dan moet aan deze voorwaarden
voldaan zijn om een conform keuringsattest te kunnen afleveren.

Art. 4
§1. De belasting slaat op de eigendom en is verschuldigd door wie op 1 januari van het
belastingjaar eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is van het belastbaar
goed.

§2. In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting
verschuldigd door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of de erfpachthouder.
Indien er samenloop is van meerdere eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters,
opstalhouders door onverdeeldheid dan zijn zij solidair en ondeelbaar aansprakelijk voor de
betaling van de belasting.

Art. 5.
§1. De belasting wordt vastgesteld per 1 januari volgend op:
- de datum van opmaak van het proces-verbaal door de afkoppelingsdeskundige bij aanleg
van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel op het openbaar domein
- de ontvangst van een dossier ter handhaving (van de rioolbeheerder)
- de ontvangst van de melding (van de rioolbeheerder) dat een IBA niet werd geplaatst
De belasting op het niet optimaal afkoppelen of het niet plaatsen van een IBA is een forfaitair
bedrag die het eerste jaar € 750 bedraagt, het tweede jaar € 1.000 en vanaf het derde jaar
€1.250, elk jaar terugkerend zolang de afkoppeling op privéterrein door de eigenaar niet
wordt uitgevoerd of zolang de IBA niet wordt geplaatst, te rekenen vanaf de datum zoals
hierboven bepaald.
§2. Indien de controle wordt geweigerd door de betrokken eigenaar, wordt er vanuit gegaan
dat de eigenaar niet in orde is met onderhavig reglement en wordt de belasting geheven.

§3. De belasting blijft verschuldigd zolang de eigenaar geen conform keuringsattest bezorgt
aan het gemeentebestuur.

Art. 6
§1. Aanvraag vrijstelling:
De aanvraag voor vrijstelling van de belasting moet worden ingediend, op straffe van verval,
binnen 30 dagen vanaf de verzending va het aanslagbiljet, beveiligde zending. De houder
van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling zoals hierna in dit
reglement beschreven, dient hiervoor zelf de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de
administratie.

§2. Vrijstelling voor een nieuwe eigenaar zoals bedoeld in art. 4.: De nieuwe eigenaar, die op
1 januari minder dan één jaar de eigenaar is, wordt vrijgesteld van de belasting. Deze
vrijstelling geldt voor één belastingjaar volgend op de datum van de notariële akte.
§3. Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen volledig gelegen binnen een
onteigeningsplan: De eigenaar, zoals bedoeld in art.4., van woningen en/of gebouwen die op
1 januari van het belastingjaar binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid
goedgekeurd onteigeningsplan liggen of waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning
meer wordt afgeleverd omdat een onteigening wordt voorbereid.
Art. 7 - De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld én
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art. 8 - De kohieren worden tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de financieel
beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. De belasting is
betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Art. 9 - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de

bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie),
6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting
waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft ondermeer de verjaring en de
vervolgingen) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Art. 10 - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college
van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden
gemotiveerd.
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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder.

Art. 11 – Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan TMVWAquario, de VMM en de provinciegouverneur.
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