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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting

Financiële dienst - Vaststellen van het belastingreglement op het plaatsen van IBA's.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

 De artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet.
 De Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
 Het Decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
 De Omzendbrief KB ABB 2019/02 van 15.02.2019 over de gemeentefiscaliteit.
 De Europese Kaderrichtlijn Water van 22.12.2000.
 Het Gecoördineerd Decreet van 15.06.2018 betreffende het integraal waterbeleid.
 Het Besluit van de Vlaamse regering van 01.06.1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM).



 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10.03.2006 houdende de vaststelling van de regels 
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de 
vaststelling van de zoneringsplannen.

 Het Ministerieel Besluit van 24.06.2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de 
gemeente Assenede.

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 08.04.2011 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, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor 
tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het 
openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement.

 Het Ministerieel Besluit van 28.06.2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de 
privé-waterafvoer. 

 Het Ministerieel Besluit van 20.08.2012 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het 
ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen.

 Het Besluit van de Vlaamse regering van 05.07.2013 houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

 Het Decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning.
 Het Besluit van de Vlaamse regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet van 

25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning.
 Het Besluit van de Vlaamse regering van 18.12.2015 houdende de vaststelling van de 

stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het 
maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en 
de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Verwijzingsdocumenten

 Het gemeenteraadsbesluit van 21.12.2006 betreffende de goedkeuring van de overeenkomst 
tussen gemeente Assenede en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
overeenkomstig artikel 6, §3 van het (inmiddels opgeheven) Decreet van 24.05.2002 
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending.

 Het gemeenteraadsbesluit van 22.11.2017 betreffende het goedkeuren van de overeenkomst met 
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening in het kader van de uitbouw, het beheer en het 
onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel te Assenede.

 Het gemeenteraadsbesluit van 28.11.2019 betreffende het subsidiëren van particulier te plaatsen 
IBA’s (individueel systeem voor behandeling van afvalwaters).

 Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2019 houdende vaststellen van het belastingreglement op 
het plaatsen van IBA’s.

 Het gemeenteraadsbesluit van 15.12.2021 houdende verlengen van het belastingreglement op 
het plaatsen van IBA’s.



 Het e-mailbericht van de Vlaamse overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur van 16.02.2022 met 
opmerking over vermelding foutief aanslagjaar in het belastingsreglement op het plaatsen van 
IBA’s.

Verantwoording

 De financiële toestand van de gemeente.
 De Kaderrichtlijn Water bepaalt dat uiterlijk tegen 2027 alle oppervlaktewateren over een goede 

ecologische kwaliteit dienen te beschikken.
 De sanering van de huishoudelijke afvalwaters is één van de vereisten om deze goede ecologische 

kwaliteit te bereiken.
 Het Ministerieel Besluit betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de gemeente 

bepaalt dat er 435 IBA’s moeten worden geplaatst op het grondgebied van de gemeente gelegen 
in individueel te optimaliseren buitengebied (d.i. de zonering waar er geen riolering aangelegd zal 
worden en waar de burger aldus zelf verantwoordelijk is voor de zuivering van het huishoudelijk 
afvalwater).

 De gemeente wenst met de invoering van deze belasting -benevens en ondergeschikt aan het 
financiële oogmerk- het plaatsen van IBA’s op haar grondgebied te bespoedigen en het niet 
plaatsen van IBA’s te ontmoedigen.

 Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan voorziet in het verplicht plaatsen van:
o 77 IBA’s gelegen in kwetsbaar gebied op de Milieu-impactkaart (MI) en IBA’s 

opgenomen op een gemeentelijk subsidieringsprogramma (GIP), dewelke uiterlijk op 
31 december 2017 geplaatst dienden te worden.

o 64 IBA’s met prioriteitsklasse 1 en 2, dewelke uiterlijk op 31 december 2021 
geplaatst dienden te worden.

o 294 IBA’s met lagere prioriteitsklasse, dewelke uiterlijk op 31 december 2027 
geplaatst dienen te worden.

 Daarom is het passend dat de gemeente de intreding van het belastbaar feit differentieert 
naargelang de ligging.

 De gemeente acht het gepast te voorzien in een vrijstelling van belasting indien het plaatsen van 
een IBA technisch onmogelijk is.

 De gemeente acht het tevens gepast te voorzien in een vrijstelling indien de belastingplichtige 
reeds voor respectievelijk 1 januari 2022 dan wel 1 januari 2023 een overeenkomst heeft 
afgesloten met de rioolbeheerder voor de plaatsing van een IBA, maar waarvan de plaatsing om 
redenen onafhankelijk van zijn wil niet kan worden geplaatst voor respectievelijk 31 december 
2022 dan wel 31 december 2023 of indien de belastingplichtige tijdig een IBA heeft geplaatst 
zonder de tussenkomst van de rioolbeheerder Riopact.

Stemmen

Stemresultaat 13 ja-stemmen (Lieve Goethals, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, Lieselotte Van Hoecke, 
Dominique Buysse, Alex Meulebroeck, Dieter Vercauter, Lieven Rummens, 
Evert Geldhof, Pieter Dobbelaere)



9 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren, 
Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraadsbesluiten van 19 december 2019 en 15 december 2021 houdende vaststellen en 
verlengen van het belastingreglement op het plaatsen van IBA’s worden ingetrokken.

Art. 2
Voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op het niet tijdig 
plaatsen van een individueel systeem voor behandeling van afvalwaters (IBA).

Art. 3
De belasting wordt geheven op:

1. het niet tijdig plaatsen van een IBA voor zover deze gelegen is in kwetsbaar gebied op de 
Milieu-impactkaart (MI) en IBA’s opgenomen op een gemeentelijk subsidieringsprogramma 
(GIP), dewelke uiterlijk op 31 december 2017 geplaatst dienden te worden. Deze worden in 
het gebiedsdekkend uitvoeringsplan aangeduid met prioriteit 1. 

2. het niet tijdig plaatsen van een IBA voor zover deze gelegen is in een gebied aangeduid met 
prioriteit 2 volgens het gebiedsdekkend uitvoeringsplan, dewelke uiterlijk op 31 december 
2021 geplaatst dienden te worden.

Art. 4
De belasting is voor het eerst verschuldigd op:

1. 1 januari 2022 voor wat betreft de IBA’s bedoeld in artikel 3.1..
2. 1 januari 2023 voor wat betreft de IBA’s bedoeld in artikel 3.2.

Zolang de IBA niet werd geplaatst, blijft de belasting verschuldigd op 1 januari van het aanslagjaar.

Art. 5
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van een geheel of gedeeltelijk verhard perceel of 
gebouw gelegen in één van de in artikel 3 opgesomde gebieden van het gebiedsdekkend 
uitvoeringsplan op 1 januari van het aanslagjaar.
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door 
de houder van dat zakelijk recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik op 1 januari van het 
aanslagjaar.
Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze 
eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 

Art. 6
Het basisbedrag van de belasting bedraagt 500,00 EUR voor een niet (tijdig) geplaatste IBA.



De belasting wordt vermeerderd met 500,00 EUR per bijkomende termijn van twaalf maanden dat de 
IBA niet werd geplaatst nadat de belasting voor het eerst verschuldigd werd, tot een maximum van 
2.000,00 EUR.
De belasting is steeds ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd.

Art. 7
Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden via het aangifteformulier bedoeld in    
artikel 8. De belastingplichtige die gebruik wenst te maken van een vrijstelling, dient zelf hiervoor de 
nodige bewijsstukken voor te leggen.
Een vrijstelling wordt verleend als het plaatsen van een IBA op het geheel of gedeeltelijk verhard 
perceel of gebouw gelegen in één van de in artikel 3 opgesomde gebieden van het gebiedsdekkend 
uitvoeringsplan technisch onmogelijk is en indien deze onmogelijkheid werd vastgesteld door de 
rioolbeheerder Riopact.
Van de belasting zijn eveneens vrijgesteld:

1. de belastingplichtige die, voor wat betreft de IBA’s bedoeld in artikel 3.1., voor 1 januari 
2022 een overeenkomst heeft afgesloten met de rioolbeheerder Riopact voor de plaatsing 
van een IBA, maar waarvan de plaatsing om redenen onafhankelijk van zijn wil niet kan 
worden uitgevoerd voor 31 december 2022.

2. de belastingplichtige die, voor wat betreft de IBA’s bedoeld in artikel 3.2., voor 1 januari 
2023 en overeenkomst heeft afgesloten met de rioolbeheerder Riopact voor de plaatsing van 
een IBA, maar waarvan de plaatsing om redenen onafhankelijk van zijn wil niet kan worden 
uitgevoerd voor 31 december 2023.

3. de belastingplichtige die een IBA heeft geplaatst zonder de tussenkomst van de 
rioolbeheerder Riopact, en waarvan de plaatsing gebeurde voor de datum van het belastbaar 
feit, op voorwaarde dat deze voldoet aan de Vlaamse reglementering betreffende de 
milieuvergunning (VLAREM).

Art. 8
Elke belastingplichtige heeft een jaarlijkse aangifteplicht. De belastingplichtige ontvangt vanwege het 
gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de 
erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. De belastingplichtige die geen 
aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 31 mei van het aanslagjaar, aan het 
gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Een 
belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan dit op eenvoudig 
verzoek bekomen.

Art. 9
Bij gebrek aan aangifte binnen de voorziene termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige 
aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de gegevens waarover het 
gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van 
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om 



gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag volgend op 
de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Art. 10
De belasting wordt ingevorderd door middel 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.

Art. 11
Een administratieve geldboete van 250,00 EUR kan worden opgelegd in geval van de weigering om 
mee te werken aan een fiscale controle.
Deze boete kan ook opgelegd worden aan een derde, niet-belastingplichtige.
De administratieve geldboete wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De administratieve geldboete moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het 
aanslagbiljet.

Art. 12
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een 
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 
van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Art. 13
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Art. 14
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
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