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STAD MECHELEN
BELASTING OP HET NIET AFKOPPELEN VAN HEMELWATER
Vergadering van 26 november 2013
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het raadsbesluit van 22 februari 2011 betreffende de hemelwaterafvoer van het
rioleringsnet ;
Gelet op de Vlarem wetgeving terzake;
Overwegende dat de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels met afkoppeling op
woningniveau noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor de subsidies voor de
uitvoering van rioleringswerken vanwege de VMM;
Overwegende dat een gescheiden rioleringsstelsel enkel optimaal werkt als de private
afkoppeling voor elke woning gebeurt; dat de DWA-leiding anders ook moet
overgedimensioneerd worden;
Overwegende dat het wenselijk is om een belasting te vestigen op het niet afkoppelen van
hemelwater;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 22 februari
2011
Gelet op de financiële toestand van de stad;
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december
2019, wordt een belasting geheven op het niet afkoppelen van hemelwater
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.
Onder afkoppelen wordt verstaan het gescheiden aanbieden van vuil water en
regenwater.
Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door de eigenaar van een geheel of gedeeltelijk
verhard perceel of gebouw, die naar aanleiding van de aanleg van een
gescheiden rioleringsstelsel het hemelwater niet afkoppelt overeenkomstig de
Vlarem-wetgeving of wanneer wordt vastgesteld dat afkoppeling op privé-terrein
door de eigenaar niet is uitgevoerd overeenkomstig de Vlarem-wetgeving of
gewijzigd werd zodat de situatie niet langer voldoet aan de Vlarem-wetgeving.
Artikel 3 - De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Een forfaitair bedrag van 1.000 euro per jaar, voor elk begonnen jaar dat de
afkoppeling op privé-terrein door de eigenaar niet is uitgevoerd na de beëindiging
van de werken, en waarbij elk jaar voor het geheel verschuldigd is tot het
moment dat bij de stad aangifte gebeurt van uitvoering van de nodige
aanpassingswerken aan de afvoer op privaat domein per aangetekend schrijven
of afgifte tegen ontvangstbewijs en deze aangifte gevolgd wordt door een
verklaring van de afkoppelingsdeskundige of de bevoegde gemeentelijke dienst
dat aan de maximale afkoppelingsplicht van hemelwater overeenkomstig de
Vlarem-wetgeving voldaan is.
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Artikel 4 - De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5 - De vestiging en invordering van de belasting evenals 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 6 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
N a m e n s d e g e m e e n t e r a a d:
De Secretaris,
(get.) Erik Laga

De Voorzitter,
(get.) Christiaan Backx

