BELASTINGREGLEMENT
OP HET TOT STAND BRENGEN VAN
AANSLUITINGEN OP HET
WATERLEIDINGNET
DIENSTJAREN 2015 T.E.M. 2018

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/12/2014

Artikel 1:
Er wordt voor de dienstjaren 2015 t.e.m. 2018 een gemeentebelasting gevestigd op
iedere aansluiting op het waterleidingnet.
Artikel 2 :
De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet.
Artikel 3:
De belasting bedraagt 30 euro per aansluiting.
Artikel 4:
De belasting moet contant betaald worden bij de aanvraag tot aansluiting op het
waterleidingnet tegen afgifte van een kwitantie in tweevoud.
Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en
wordt het een kohierbelasting.
Artikel 5:
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het College van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op
straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening
kan gebeuren door verzending of overhandiging. Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde
voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend via een duurzame drager.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de
aanslag.
Tegen de beslissing van het College van burgemeester en schepenen kan beroep worden
ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Artikel 6:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet zijn ook de bepalingen uit het
Wetboek op de inkomstenbelastingen van toepassing, meer bepaald de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1,3,4,6 tot en met 9bis van het Wetboek op de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 t.e.m. 175 van het uitvoeringsbesluit van dat
WIB.
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Artikel 7:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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