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Verontschuldigd:  

 

 

25. Belasting op het niet-aanleggen van gescheiden riolering. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad, 

Regelgeving 

-  artikel 170 § 4 van de Grondwet; 

-  de Europese kaderrichtlijn Water 200/60/EG; 

-  het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

-  de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, 

gewijzigd bij decreten van 22 december 1995, 8 juli 1996, 12 december 1998, 21 december 2001, 

24december 2004 en 23 december 2005; 

-  het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 ; 

-  het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne, zoals gewijzigd; 

-  het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1999 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd; 

-  het besluit van de Vlaamse Regering van 08 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de 

exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van 

water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen 

waterverkoopreglement; 

-   het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering 

van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder, alsook van de verhouding waarin, 

het Vlaamse gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten 

van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de procedure tot vaststelling van de subsidiëringsprogramma’s; 

-  de omzendbrief KB/ABB 2019/2  van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;  

Feiten en motivering 

Bij aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel moet het hemelwater afkomstig van privéterrein afgekoppeld 

worden conform de bepalingen van art. 6.2.2.1.2 van Vlarem II. 

Naar aanleiding van de uitvoering van een project tot aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wordt hiertoe 

gratis een afkoppelingsadvies, opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige, aangesteld door de rioolbeheerder, 

gegeven aan de betrokken eigenaars. 

De afkoppeling van hemelwater van de openbare riolering is noodzakelijk voor de efficiëntie en de goede 

werking van rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Indien de afkoppeling niet voor elke woning gebeurt, komt hemelwater in de afvalwaterleiding van het openbare 

rioleringsstelsel terecht. 

De dimensionering van dergelijke afvalwaterleidingen wordt door de rioolbeheerder niet voorzien voor opvang 

van hemelwater maar enkel afvalwater.  



Dergelijke situatie kan resulteren in wateroverlast op het openbaar domein en / of overlast bij naburige 

gebouwen en percelen waar de afkoppeling wel werd uitgevoerd. 

Dergelijke situatie kan tevens resulteren in het lozen van afvalwater in oppervlaktewateren of in de 

hemelwaterleiding, met grotere onderhoudskosten op het openbaar domein tot gevolg. 

De aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel met een maximale afkoppeling op woningniveau is 

tevens noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies voor de uitvoering van de 

rioleringswerken vanwege de VMM en dit effect heeft op de gemeentelijke begroting. 

Een intensieve begeleiding wordt opgezet door de betrokken partners, gemeente en rioleringsbeheerder, om de 

eigenaars bij te staan in een correcte afkoppeling van hemel- en afvalwater. 

De niet afkoppeling vereist een intensieve opvolging die extra kosten met zich meebrengt. 

Het is dus wenselijk om een belasting te vestigen op het niet afkoppelen van hemelwater. 

De financiële toestand van Stad Izegem vergt de invoering van rendabele belastingen.  Alle bepaling van het 

belastingsreglement op het niet-aanleggen van gescheiden riolering blijven ongewijzigd. 

Besluit met algemene stemmen: 

Artikel 1 - 

Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen met 

uitzondering van niet verontreinigd hemelwater. 

Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. 

Gescheiden rioleringsstelsel: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel 

bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd voor hemelwater. 

DWA : DroogWeerAfvoer = leiding uitsluitend voor afvalwater zonder hemelwater. De DWA-leiding is een 

onderdeel van het gescheiden rioleringsstelsel dat dient voor het opvangen en transporteren van huishoudelijk 

afvalwater. 

RWA : RegenWaterAfvoer = leiding uitsluitend voor hemelwater. 

Afkoppelen: Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en 

grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd. 

Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, 

afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het 

gebouw moeten worden aangelegd. 

Artikel 2 - 

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting geheven op het niet aansluiten van afvalwater 

op de openbare riolering en op het niet afkoppelen van hemel- en afvalwater op privaat domein volgens de 

Vlarem-wetgeving bij gebouwen en percelen gelegen in een straat waar de aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel is gebeurd en afkoppeling verplicht is zoals voorzien in de Vlarem-wetgeving. De aansluiting van 

het afvalwater op de openbare riolering en de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel dienen hiertoe gepaard 

gegaan te zijn door de communicatie van de verplichting tot afkoppeling door een afkoppelingsdeskundige die 

de eigenaars adviseert over deze verplichtingen.  

Artikel 3 -  

De aansluiting van het afvalwater op de openbare riolering en de realisatie van de afkoppeling op privaat domein 

dienen uiterlijk plaats te vinden 2 maanden na de voorlopige oplevering der werken op openbaar domein. Bij het 

einde der werken op openbaar domein worden de keuringsattesten van Vlario door de rioolbeheerder aan het 

College van Burgemeester en Schepenen bezorgd.  

Artikel 4 - 

De belasting is verschuldigd door de eigenaar of de mede-eigenaars die – naar aanleiding van de aanleg van een 

gescheiden rioleringsstelsel op het openbaar domein – het hemel- en afvalwater niet heeft afgekoppeld en/of het 

afvalwater niet heeft aangesloten op de openbare riolering overeenkomstig de Vlarem-wetgeving of wanneer 

wordt vastgesteld dat afkoppeling op privéterrein door de eigenaar niet is uitgevoerd overeenkomstig de Vlarem-

wetgeving of gewijzigd werd zodat de situatie niet langer voldoet aan de Vlarem-wetgeving.  

Artikel 5 -  

De belasting wordt als volgt berekend:  

- 600 euro voor het eerste aanslagjaar dat de belasting verschuldigd is  
- 750 euro voor het tweede aanslagjaar dat de belasting verschuldigd is 
- 1000 euro vanaf het derde aanslagjaar dat de belasting verschuldigd is 

 

De belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 januari in het jaar dat volgt op het jaar waarin het proces-verbaal 

van niet afkoppeling is opgesteld.  



Daarna is de belasting jaarlijks verschuldigd tot op het ogenblik dat aan de afkoppelingsplicht is voldaan. De 

vaststelling dat aan de afkoppelingsplicht en/of de aansluitplicht voor afvalwater is voldaan gebeurt door het 

college van burgemeester en schepenen. Daartoe moet de belastingplichtige bij de gemeente de melding maken 

van de uitvoering van de nodige aanpassingswerken aan de afvoer op privaat domein. Deze melding dient te 

gebeuren per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs gericht aan het college van 

burgemeester en schepen, waarbij het keuringsattest van de keurder privéwaterafvoer is gevoegd.  

Artikel 6 -  

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld door het college van 

burgemeester en schepenen op basis van het proces-verbaal van niet afkoppeling zoals opgesteld door een 

personeelslid daartoe speciaal aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 7 -  

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het decreet van 30 

mei 2008 gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 betreffende de vestiging, de invordering en 

de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.  

Artikel 8 -  

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig art. 186 en 187 van het gemeentedecreet.  

Artikel 9 -  

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.  
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 De voorzitter, 
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