
Provincie Oost-Vlaanderen - Arrondissement Gent - Gemeente Gavere

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

zitting van 18 november 2019

CffELO

Aanwezio: Dieter De Mets, voorzitter van de gemeenteraad

Denis Dier¡ck, burgemeester

Peter Declercq, Christophe De Boever, Dirk Martens, Peggy Demoor, Tanja Eeckhout, schepenen

Hugo Leroy, Karel Hubau, Paul Carion, Nadine De Stercke, Jef Vermaere, Wim Malfroot, Luc Goemaere,
Veronique Dedeyne, Jean-P¡erre Sprangers, Roland De Bosscher, Christine De Cooman, Isabelle Tuypens, Nele
Melkebeke, Steffi Beyaert, Peter De Rycke, raadsleden

Serge Ronsse, algemeen directeur

Verontschuldiod

Afwezio:

Ankie D'Hollander, gemeenteraadslid
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Vergaderd in openbare zitting, met het vere¡ste quorum;

BEVOEGDHEID

Grondwet, artikel 4L, L62 en 170 94.
Decreet van 22 december 2OI7 over het lokaal bestuur, artikel 41 tweede lid 14o.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provinc¡e- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari2OL2.

JURIDISCH KADER

Europese Kaderrichtlijn Water van 22 december 2000 welke tot doel stelt om de watervoorraden, de
waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving veilig te stellen.
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) en latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (VLAREM II) en latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de
scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de
zoneringsplan nen.

Ministerieel Besluit van 9 juni 2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de gemeente
Gavere.

Besluit van de Vlaamse Regering van B april 2011 houdende het algemeen waterverkoopreglement
waardoor sinds l juli 2011 een keuring van de privéwaterafvoer verplicht is voor de eerste
ingebruikname, bij belangrijke wijzigingen, na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de
wettelijke voorschriften) op verzoek van de exploitant en bij de aanleg van een gescheiden riolering op
het openbaar domein.

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binnen-installatie en de
privéwaterafuoer.

Ministerieel Besluit van 20 augustus 2012tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het
ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen.

Omzendbrief KBIABB 2OL9/O2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende vaststellen van een belasting op het niet
optimaal afkoppelen van hemelwater en afvalwater en het illegaal aansluiten op de openbare riolering.
Gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 houdende vaststellen van een retributie op de
invorderingskosten van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve
sancties.



MOTIVERING

Een optimale afkoppeling van het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en
grondvlakken, is voor bestaande gebouwen verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt
aangelegd of heraangelegd, of zoals bepaald in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP). Deze
afkoppeling is een vereiste om als gemeentebestuur in aanmerking te komen voor de subsidiëring van de
gemeentelijke rioleringen.

De afkoppeling van het hemelwater is een eerste stap om infiltratie, buffering en hergebruik van
hemelwater op particulier domein te realiseren. De afkoppeling van het hemelwater voorkomt dat
rioleringsstelsels onnodig worden belast en zorgt ervoor dat overstorten minder in werking treden. De
aanvoer van onvervuild hemelwater naar rioolwaterzuiveringsinstallaties moet bijgevolg zoveel mogelijk
beperkt worden om deze installaties naar behoren te laten werken.

Hoewel bij nieuwbouw en grote verbouwingen met stedenbouwkundige vergunning de afkoppeling van
hemelwater en afualwater wordt opgelegd in de omgevingsvergunning, wordt deze afkoppeling niet altijd
gerealiseerd in overeenstemming met de verleende vergunning.

Frequent wordt door rioolbeheerder Farys vastgesteld dat nieuwe rioolaansluitingen niet conform het
intercommunaal algemeen reglement rioolaansluitingen van Farys-Aquario - welke ook in de gemeente
Gavere van toepassing is - worden aangevraagd bij de rioolbeheerder (Farys-Aquario) en dat de
vigerende wetgeving m.b.t. de keuring van de privéwaterafuoer nietsteeds correctwordt nageleefd.

Sinds begin 2013 beschikt Farys-Aquario over een opvolgingssysteem m.b.t. alle verleende vergunningen
waarin rioolaansluitingen en keuringen zijn opgenomen/opgelegd. Farys biedt de desbetreffende burgers
voldoende kansen om tot een gekeurde huisaansluiting te komen. Indien deze echter na 3 pogingen nog
steeds in gebreke blijven wat betreft de afkoppeling van het afualwater en het hemelwater, wordt een
dossier wordt overgemaakt aan de handhavingsinstantie, namelijk de gemeente.

Het is aannemelijk dat wanneer een overheid investeert in een (duur) gescheiden rioleringsstelsel en
zuiveringsinfrastructuur, ze daarbij garanties inbouwt zodat de burger op een correcte wijze zijn
privéwaterafvoer(en) aansluit op de openbare infrastructuur.

De verordening van 18 december 2013 betreffende het niet optimaal afkoppelen van hemelwater en
afualwater en het illegaal aansluiten op de openbare riolering vervalt op 31 december 2019 en dient
worden vervangen. Er wordt voorgesteld om de belastingtarieven en de vrijstellingen te behouden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1: Voor de aanslagjaren 2O2O tot en met 2025 wordt een belasting geheven op het niet optimaal
afkoppelen van hemelwater op privéterrein en op het illegaal aansluiten op de openbare
riolering.

Art. 2: De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw:

1. 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). Deze termijn kan met 1
jaar verlengd worden in het geval de eigenaar grondige verbouwingsplannen heeft met
aanpassing van de private riolering, op voorwaarde dat de stedenbouwkundige
vergunning werd verleend uiterlijk 6 maanden na de datum van het proces-verbaal van
de voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken op het openbaar domein,

2. waarvan wordt vastgesteld dat de nieuwe/gewijzigde rioolaansluiting niet werd
aangevraagd bij en uitgevoerd in opdracht van de rioolbeheerder (Farys-Aquario) en
"eigenhandig" (zelf of door eigen aannemer) werd gerealiseerd,

3. waarvan door de rioolbeheerder (Farys-Aquario) een dossier ter handhaving wordt
overgemaakt aan de gemeente wegens het niet beschikken over een conform
keuringsattest (na het doorlopen van het opvolgingstraject), of,

4. die niet heeft afgekoppeld en niet beschikt over een conform keuringsattest in alle
andere gevallen opgelegd vanuit het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GtJP) wanneer dit
van kracht wordt.

De belasting is verschuldigd indien één van de bovenstaande voorwaarden is vervuld.
Voor de verplichte afkoppelingen ingevolge de aanleg van een nieuw gescheiden
rioleringsstelsel is de belasting van toepass¡ng op alle nieuwe projecten.

Art. 3: Bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein en bij elke nieuwe
rioolaansluiting, 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.

6l Afualwater



Art. 4

Art. 5

Art. 6

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.
Q2 Optimale afkoppelinq hemelwater bij ooen of halfoBen bebouwinq

Voor open of halfopen bebouwing betekent dit dat alle hemelwater gescheiden van het
afualwater dient afgevoerd te worden. Het hemelwater wordt afgevoerd tot op de rooilijn of
naar een bestaande beek of gracht.

83 Optimale afkoppelinq hemelwater bii qesloten bebouwinq

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.

64 Optimale afkoppelinq hemelwater bii herqebruik hemelwater
Daken aangesloten op een hemelwaterput met hergebruik (d.w.z. operationele aansluiting op
minstens een toilet 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 bouwverounninq

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.

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

$2 Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of van vruchtgebruik bestaat, is respectievelijk de
opstalgever, de erfpachtgever en naakte eigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
de belasting.

$3 Indien het belastbaar goed in onverdeeldheid toebehoort aan verschillende personen, wordt
de belasting op naam van de onverdeeldheid gevestigd, terwijl de leden hoofdelijk aansprakelijk
zijn voor de betaling van de volledige belasting.

$1 De belasting wordt vastgesteld per 1 januari volgend op:
. de datum van opmaak van het proces-verbaal door de afkoppelingsdeskundige (igv

aftikel 2, situatie 1 - bij aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel op het
openbaar domein).

. de ontvangst van de melding van de rioolbeheerder (Farys-Aquario) dat een
nieuwe/gewijzigde rioolaansluiting illegaal werd uitgevoerd (igv artikel 2, situatie 2)

. de ontvangst van het dossier ter handhaving van de rioolbeheerder (Farys-Aquario) (igv
artikel 2, situatie 3 en 4)

De belasting voor de situaties 1, 3 en 4 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, te rekenen vanaf de
datum zoals hierboven bepaald.

De belasting voor situatie 2 is een éénmalig forfaitair bedrag van € 500, onverminderd de
kosten welke door de rioolbeheerder nog worden aangerekend voor de controle, de eventuele
aanpassing van de rioolaansluiting en de aansluitingsvergoeding.

$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.

$ 1 Aanvraag vrijstelling :

De aanvraag voor vrijstelling van de belasting moet worden ingediend, op straffe van verval,
binnen 30 dagen vanaf de verzending van het aanslagbiljet, via 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 g1:



Art. 7:

Art. B

Art. 9

Art. 10

Art. 11:

De níeuwe eigenaar, die op 1 januari minder dan één jaar 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 $1, van woningen enlof 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.

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe
van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening ervan.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 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 tot en met
9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids-
en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
¡nkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zoverzij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Deze verordening treedt in werking op 01 januari 2A2A.

Aldus beslist rn zitt¡ng, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De voorzitter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets
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Te Gavere, 19 november 2019

DeDe algemeen directeur,

directe UF'

Serge Ronsse


