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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 17 december 2019

Debiteuren

15 2019_GR_00293 Instandhouding van de geldigheid van de 
belastingreglementen inzake de verhaalbelasting  
op de aanleg van voetpaden en opritten en de 
verhaalbelasting op  het uitvoeren van 
rioolwerken - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie 
Muylle; mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de 
heer Dirk Lievens; de heer Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria 
Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline 
Martens; mevrouw Veroniek Debruyne - Desender; mevrouw Rina Arteel; mevrouw 
Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot 
De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de 
heer Steven Dewitte; mevrouw Deniza Miftari; de heer Filip Deforche; de heer Immanuel 
De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw Jeaninne 
Vandenabeele; mevrouw Tina Feys; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; 
de heer Brecht Vermeulen; de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; 
mevrouw Justine Pillaert; de heer Bert Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot 
Wybo; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.

Bijlagen
1. 10-Verhaalbelasting-voetpaden huidig reglement
2. 11-Verhaalbelasting-riolen huidig reglement
3. resterend kapitaal riolen
4. resterend kapitaal voetpaden

Context en argumentatie
De gemeenteraad stelde in zitting van 15.12.2015 de verhaalbelasting op de aanleg van 
voetpaden en opritten vast.
De gemeenteraad stelde in zitting van 17.12.2013 de verhaalbelasting op het uitvoeren 
van rioolwerken vast.
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Beide reglementen lopen ten einde op 31.12.2019.

Verhaalbelastingen zijn specifiek bedoeld voor de financiering van de kosten van de 
aanleg van voetpaden en rioleringen. De last wordt enkel verhaald op de eigenaars van 
de aangrenzende eigendommen, vanuit het idee dat hun eigendommen door de 
werkzaamheden een meerwaarde verwerven.

Dat uitgangspunt wordt dikwijls ter discussie gesteld. De veronderstelde meerwaarde ligt 
namelijk niet altijd voor de hand en komt over het algemeen niet alleen de eigenaar ten 
goede.

In nieuwe verkavelingen worden de kosten voor de aanleg van rioleringen en voetpaden 
en opritten gedragen door de verkavelaar.

De stad wenst de verhaalbelastingen af te schaffen vanaf het aanslagjaar 2020 en 
bevestigt hiermee de fiscaalvriendelijke maatregelen die in het bestuursakkoord werden 
vooropgesteld.

De huidige belastingreglementen bepalen dat de belastingplichtige ervoor kan opteren 
om de belasting af te betalen in 20 jaarlijkse schijven wanneer het bedrag van de 
belasting hoger is dan 2.500 euro.

Teneinde de resterende annuïteiten te kunnen inkohieren en de daaruit volgende 
jaarlijkse schijven te innen tot de volledige aflossing van de betreffende verhaalbelasting 
is het noodzakelijk dat de bepalingen van de huidige belastingreglementen van 
toepassing blijven voor belastbare feiten die vòòr 31.12.2019 ontstonden.

De resterende annuïteiten voor de verhaalbelasting op de aanleg van de voetpaden 
bedragen in totaal 14.715,49 euro, waarvan de laatste schijven ingekohierd zullen 
worden in 2031.
De resterende annuïteiten voor de verhaalbelasting op het uitvoeren van rioolwerken 
bedragen in totaal 14.017,05 euro, waarvan de laatste schijven ingekohierd zullen 
worden in 2032.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De ontvangsten uit de resterende annuïteiten zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020 
- 2025.

Besluit
Fractiestemming
- 23 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie 
Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; 
Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo
- 16 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Steven Dewitte; Tina Feys; Lieve 
Lombaert; Deniza Miftari; Justine Pillaert; Siska Rommel; Jeaninne Vandenabeele; Brecht 
Vermeulen; Bert Wouters



3/3

Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2032 blijven de bepalingen van de huidige 
belastingreglementen op de verhaalbelasting op de aanleg van voetpaden en opritten en 
de verhaalbelasting op het uitvoeren van rioolwerken van toepassing voor belastbare 
feiten die vóór 31.12.2019 ontstonden.

Artikel 2
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 3
De belasting moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.

Artikel 4
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en 
schepenen volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008 en later 
wijzigingen.

Artikel 5
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus gedaan in open zitting van 17 december 2019

Namens de gemeenteraad

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet


