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VASTSTELLEN VERHAALBELASTING OP DE AANSLUITINGSWERKEN ZOWEL VOOR AFVALWATER
ALS VOOR HEMELWATER - 2020-2025
Gelet op artikel 162 en 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, 2e lid,14°;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief van 19 februari 2019 nr. ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
Overwegende de financiële toestand van de gemeente ;
Overwegende dat de aansluitingskosten uitsluitend ten goede komen aan het aangesloten perceel; dat die kosten
substantieel zijn en niet uitsluitend ten laste van de gemeenschap kunnen gelegd worden;
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Art. 1. : Voor een termijn beginnend op 01.01.2020 en eindigend op 31.12.2025 wordt ten bate van de gemeente een
belasting op de aansluiting zowel voor afvalwater als voor hemelwater geheven.
Art. 2. : De belasting treft de eigendom en is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon of feitelijke vereniging
die de aanvraag tot aansluiting heeft ingediend bij het gemeentebestuur. De eigenaar van het goed dat aangesloten
wordt is hoofdelijk en solidair gehouden tot betaling van de belasting.
Art. 3 : De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de aansluiting gerealiseerd werd. De vermoedelijke
kostprijs ten bedrage van 75 euro per lopende meter tussen de perceelsgrens en het vermoedelijke aansluitingspunt,
dient vooraf bij de aanvraag in consignatie gegeven bij de financieel directeur. Deze consignatie brengt geen intresten
op voor de betaler ervan.
Art. 4 : Zodra de werken tot aansluiting van een eigendom aan het openbaar rioolnet voltooid zijn, wordt de belasting
door het Schepencollege vastgesteld op een bedrag gelijk aan de werkelijke algehele kosten van de werken, volgens
een door bedoeld College opgestelde uitvoerige staat. Deze uitvoerige staat wordt aan de aanvrager opgestuurd die
over dertig dagen beschikt om zijn opmerkingen te laten geworden, waarna ze definitief wordt.
Op dat moment wordt de verhaalbelasting vastgesteld.
Van de vastgestelde te betalen verhaalbelasting wordt de betaalde geconsigneerde som in mindering gebracht.
Indien er te veel werd geconsigneerd en vooraf betaald, dan wordt het teveel betaalde terugbetaald aan degene die de
consignatie betaalde, zonder verwijlintresten.
Indien er te weinig of niet werd geconsigneerd, dan zal de verhaalbelasting gevorderd worden op de wijze als bepaald
in dit besluit.
In elk geval mag de aansluiting enkel gebeuren na schriftelijke aanvraag en in overleg met en met goedkeuring van de
gemeentelijke toezichter.
De keuring van de aansluiting op de openbare riolering is ten laste van de private aansluiter.
Art. 5 : De verhaalbelasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.
Bij gebrek aan onmiddellijke betaling of kwijting binnen de acht dagen, wordt de belasting ingevorderd bij middel van
een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen..
Art. 6 : Het Schepencollege mag aan de belastingplichtige die erom vraagt toelating verlenen de belasting in
jaartermijnen te betalen, voor zover de belastingplichtige er zich schriftelijk toe verbindt zijn schuld aldus te kwijten.
De stortingen moeten tenminste jaarlijks gebeuren en over een periode van ten hoogste vijf jaren lopen als het te
betalen bedrag hoger is dan 800 euro tot 1.600 euro. Voor belastingbedragen hoger dan 1.600 euro kan de spreiding
gebeuren over maximaal tien opeenvolgende jaren.
Aldus moet bij het indienen van de aanvraag, de verzoeker ten minste het bedrag van de eerste storting in consignatie
geven bij de financieel beheerder.
Op het niet betaalde kapitaal zal jaarlijks een intrest verschuldigd zijn waarvan de toe te passen rentevoet deze is van
de door de gemeente met het oog op de werken aangegane lening of van de lening welke de gemeente daarvoor bij
een in België erkende financiële instelling had kunnen aangaan.
Het staat de belastingplichtige vrij ten allen tijde het nog verschuldigde saldo in eenmaal vervroegd te kwijten.
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