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Gemeentelijk belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van
hemelwater - Aanslagjaren 2014 - 2019
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
contante gemeentebelasting gevestigd voor het niet optimaal afkoppelen van hemelwater bij
bestaande infrastructuur en woningen in door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten of
individuele behandelingsinstallatie (verder IBA's genoemd).
Art. 2. - definitie
Onder afkoppelingsprojecten wordt verstaan de aanleg van gescheiden riolering voor afvalwater en
hemelwater op het openbaar en privaat domein.
Onder optimaal afkoppelen wordt verstaan dat de eigenaar van de bedoelde infrastructuur in het
bezit is van een goedgekeurd keuringsattest (type VLARIO) afgeleverd door een erkend keurder in
overeenstemming met de wetgeving van 1 juli 2011.
Art. 3. - aanslagvoet, berekening
De belasting wordt vastgesteld op € 100 per maand en wordt jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan
de gezondheidsindex.
Het bedrag is verschuldigd wanneer de eigenaar het moment van afkoppelen, zoals vastgesteld
door de afkoppelingsdeskundige, laat voorbijgaan, en wel vanaf het verstrijken van de eerste
maand volgend op dit moment tot het moment waarop het keuringsattest type "VLARIO" kan
worden voorgelegd.
Art. 4. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de eigenaar die weigert om de werken te laten uitvoeren voor het
scheiden van de afvoer van afvalwater en hemelwater van aan zijn woning tot aan de rooilijn
wanneer in de straat van zijn woning een afkoppelingsproject wordt uitgevoerd.
Art. 5. - wijze van invordering
De belasting wordt contant ingevorderd.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt ze onmiddellijk eisbaar.
Art. 6. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke belastingen, is op
onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt afgeweken door voorgaande
bijzondere bepalingen.

