GEMEENTERAAD
bekendmaking
Zitting van 28 december 2017
Bekendmaking volgens art. 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2017 over:
IWVA -VASTSTELLING VAN DE MODALITEITEN VOOR DE AANREKENING VAN DE
GEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE 2018.
Voorwerp en motivering
Het mailbericht van de IWVA van 5 december 2017 met verzoek om het tarief vast te
leggen van de gemeentelijke sanering voor het jaar 2018.
Het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage bedraagt in 2018 (onder voorbehoud van
goedkeuring door VMM):
•

Basistarief (HH):

€ 0,9670/m³

•

Comforttarief (HH):

€ 1,9340/m³

•

Vlak tarief (nHH):

€ 1,0956/m³

Omdat de gemeentelijke tarieven decretaal maximaal 1,4 keer de bovengemeentelijke
tarieven kunnen bedragen, zijn de volgende variabele gemeentelijke tarieven mogelijk voor
2018 :
•

Basistarief (HH):

€ 1.3538/m³

•

Comforttarief (HH):

€ 2,7076/m³

•

Vlak tarief (nHH):

€ 1,5338/m³

Regelgeving
De richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, de Europese Kaderrichtlijn Water.
De richtlijn 91/271/EEG van 21 mei 1991 inzake de behandeling van gemeentelijk
afvalwater.
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De omzendbrief BA 2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van
bovengenoemd decreet.
Het besluit van de Vlaamse regering dd. 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne.
Het besluit van de Vlaamse regering dd. 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring
van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen
en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.
De recente evolutie met betrekking tot de reorganisatie van de watersector en de
beslissingen van de Vlaamse regering hieromtrent van 17 december 2004.
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De wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, gewijzigd door hoofdstuk XIII - Reorganisatie watersector - afdeling I van het
decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005.
Het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending,
gewijzigd door hoofdstuk XIII - Reorganisatie watersector -, afdeling V, van het decreet van 24
december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005.
Hoofdstuk XII (waterzuivering) en XIII (reorganisatie watersector) van het decreet van 24
december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005;
Artikel 36 van het decreet van 21.12.2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2008, waarin bepaald wordt dat de gemeentelijke saneringsbijdrage voor de jaren
2008 e.v. maximaal 1,4 keer de bovengemeentelijke saneringsbijdragen mag bedragen.
De besluiten van de raad van 24 november 2005 houdende toetreding tot de IWVA voor
de activiteit “sanering” en beheersoverdracht wat betreft het beheer van afvalwater en
hemelwater en tot regeling van de praktische en operationele aspecten van het verlenen van
een gebruiksrecht op watersaneringsinfrastructuur en overdracht van beheer der
gemeentelijke watersaneringstaken via de voorgelegde overeenkomst en houdende bepaling
van de gemeentelijke saneringsbijdrage via het systeem van 3e betaler.
Het besluit van de raad van 26 januari 2017 houdende vaststelling van de modaliteiten
andere dan 3e betaler voor de aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage en –
vergoeding via de integratie drinkwaterfactuur voor de periode vanaf 01.01.2017.
BESLUIT
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De raad besluit om vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2018 een tarief inzake gemeentelijke
sanering vast te stellen op het decretaal toegestane maximum.
Vanaf 1 januari 2018 wordt voor het lopende dienstjaar, een gemeentelijke
saneringsvergoeding aangerekend voor eigen waterwinning gelijk aan het tarief van de
gemeentelijke saneringsbijdrage en toegepast op de opgenomen m³ water.
Voor de inning van de saneringsbijdrage en de saneringsvergoeding niet op te treden als 3e
betaler.
De principes inzake vrijstellingen om sociale, economische of ecologische redenen van
toepassing op de bovengemeentelijke saneringsbijdrage zijn eveneens van toepassing op de
gemeentelijke saneringsbijdrage en de saneringsvergoeding.
De kortingsregeling voor grootverbruikers wordt in de periode 2018 enkel toegepast voor de
landbouwers-grootverbruikers, gezien voor de niet-landbouwers-grootverbruikers het grootste
deel van het opgenomen water terug geloosd wordt in de gemeentelijke
saneringsinfrastructuur.
Een aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke
saneringsvergoeding op basis van geloosde m³ water in plaats van op basis van opgenomen
m³ water is mogelijk indien de verbruiker een gemotiveerde aanvraag indient waarin
aangetoond wordt dat er een redelijkerwijs groot verschil bestaat tussen het opgenomen en
geloosde water op basis van een door de economische toezichthouder goedgekeurde
waterbalans.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan de toezichthoudende overheid, de IWVA, de dienst
milieu en infrastructuur, het diensthoofd reken- en belastingdienst en de ontvanger.
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Dit dossier kan je raadplegen vanaf 5 januari 2018 tot en met 26 januari 2018 in het
gemeentehuis, Hof van Wyckhuize, Sint-Rijkersstraat 19 8690 Alveringem tijdens de
openingsuren.

Wouter Accou
secretaris

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter
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Handtekening(en)
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