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FINANCIËN. BELASTING OP AANSLUITING OPENBAAR RIOLERINGSNET. 

HERNIEUWING VOOR DE PERIODE 2022-2024. GOEDKEURING. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van het college: Tim Vandenput 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 25 mei 2020: goedkeuring belasting aansluiting privé-eigendommen op het 

openbaar rioleringsnet voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 

2021 

 

Feiten en context 

 

De belasting, ingevoerd om de aansluiting van privé-eigendommen op het openbaar 

rioleringsnet mogelijk te maken, met uitvoering der werken op het openbaar domein door 

de technische gemeentediensten of de door de gemeente aangestelde uitvoerder werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2020 voor een periode van 1 

juni 2020 tot en met 31 december 2021. 

 

Juridische gronden 

 

• Artikel 170 § 4 van de grondwet; 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor de aanslagjaren 2022 tot en met 

2024. 
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Financieel advies 

 

Financiële gevolgen voorzien. 

 

BESLUIT:  

15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 

Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, 

Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Marijke Belsack,  

Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens 

5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,  

Jo Portois en Youri Vandervaeren 

 

Artikel 1 

Er wordt ten voordele van de gemeente voor een periode, aanvang nemend op 1 januari 

2022 en eindigend op 31 december 2024, een belasting ingevoerd om de aansluiting van 

privé-eigendommen op het openbaar rioleringsnet mogelijk te maken, met uitvoering der 

werken op het openbaar domein door de technische gemeentediensten of de door de 

gemeente aangestelde uitvoerder. 

 

Artikel 2 

De werken tot aansluiten van de woningen, gebouwen en panden worden uitgevoerd door 

de zorgen en onder het beheer van de gemeente. 

 

Artikel 3 

De werken worden uitgevoerd vanaf de hoofdriool tot op de vooraf door het college van 

burgemeester en schepenen en de aanvrager duidelijk te bepalen grensscheiding tussen 

het openbaar en het privaat domein. 

 

Artikel 4 

Het forfaitair bedrag van de belasting wordt bepaald op 2.358,49 euro, exclusief btw (2500 

euro inclusief btw) voor de aansluiting van een ééngezinswoning, hierbij inbegrepen het 

werk en de materialen die nodig zijn om het werk tot een goed eind te brengen. 

 

Artikel 5 

Voor aansluitingswerken van meergezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, ... 

op het rioleringsnet, wordt het tarief vermeld onder artikel 4 gehanteerd als basistarief. 

Alle bijkomende werken en leveringen worden uitgevoerd op basis van een bestek. 

 

Artikel 6 

De aanvraag tot aansluiting dient schriftelijk gericht te worden aan het college van 

burgemeester en schepenen. De belasting is verschuldigd door de persoon die aan het 

bestuur gevraagd heeft de werken uit te voeren. 

 

Artikel 7 

Wat ook de ligging van de hoofdriool is, zal het aantal lopende meter worden berekend 

vanaf de as van de voorliggende straat tot de grensscheiding tussen het openbaar en het 

privaat domein, zoals vooraf overeengekomen. 

 

Artikel 8 

In geen geval brengt de belasting enig recht mee tot private toe-eigening van de goederen 

behorende tot het gemeentelijk patrimonium, met alle gevolgen ervan ten laste van de 

aanvrager. 

 

Artikel 9 

De belasting is contant betaalbaar. 
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Artikel 10 

Bij gebrek aan contante betaling, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze 

onmiddellijk eisbaar. 

 

Artikel 11 

De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter 

zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende 

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

gemeentebelastingen. 

 

Artikel 12 

Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan 

de toezichthoudende overheid bezorgd.  

 

Artikel 13  

Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22 

december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288. 

 

Uittreksel voor 

 

Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie, website, 

technische dienst, dienst Omgeving 

 

 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift, 
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