
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 april 2014 

HERVASTSTELLEN VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN - PERIODE 2014-2019. 

Art. 1:  Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 door de gemeente een verhaalbelasting 
gevestigd ten laste van de eigendommen gelegen langs openbare wegen of gedeelten van 

openbare wegen die nog op geen enkele wijze waren voorzien van enige vorm van riolering en/of 
kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater, en waarin er openbare riolen en/of kunstmatige 
afvoerwegen voor hemelwater gelegd worden, onderworpen aan een jaarlijkse directe belasting 
waarbij de kostprijs van de rioleringswerken wordt teruggevorderd. 

Het totaal bedrag van de verhaalbelasting gaat de som van de verhaalbare uitgaven, plus de 
financieringsintresten van een twintigjarige lening indien de verhaalbare uitgaven niet in éénmaal 
betaald worden, niet te boven.  

Art. 2:  De eerste jaarlijkse belasting is verschuldigd door de eigenaar op het ogenblik van de voltooiing 
der werken, zoals bepaald in artikel 3 van huidig reglement. 
De jaarlijkse belastingen slaande op de volgende aanslagjaren, zijn verschuldigd door de eigenaar 
op 01 januari van het aanslagjaar.  

Ingeval er een recht van opstal, een recht van erfpacht of een recht van vruchtgebruik bestaat, is 
de belasting verschuldigd door de opstalhouder, de erfpachter of de vruchtgebruiker, terwijl de 
eigenaar hoofdelijk mee aansprakelijk is voor de betaling van de belasting. 

Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten, wordt de nieuwe zakelijk rechthoudende 
belastingschuldig vanaf 01 januari volgend op de datum van de akte die hem het zakelijk recht 
toekent. De belastingplichtige moet binnen acht dagen aangifte hiervan doen.  

Wanneer het eigendom bestaat uit een gebouw met verscheidene afzonderlijk gekadastreerde 
appartementen, garages, winkels, enz. wordt de belasting die betrekking heeft op het gebouw 
onder de mede-eigenaars verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het eigendomsrecht. 

Art. 3:  Zodra, bij beslissing van het College van burgemeester en schepenen de voltooiing der werken 
vastgesteld is, worden de verhaalbare uitgaven vastgesteld, ongeacht de toelagen toegekend of die 
zouden kunnen toegekend zijn. 

De verhaalbare uitgaven omvatten :  
− de kosten van de eigenlijke leiding en van de plaatsing ervan, alsook van alle bijhorigheden 
met inbegrip van erelonen, behoudens deze bepaald in fine van onderhavig artikel ;  
− de kosten van beveiligen, verwijderen en terugplaatsen van de wegbedekking, de trottoirs, de 
trottoirbanden, voor zover deze kosten betrekking hebben op het leggen van openbare riolen en 
kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater ;  
− de kosten die voortspruiten uit de technische moeilijkheden die ontmoet worden bij het 
uitvoeren van het werk, wegens de aard van de bodem of welkdanige andere oorzaak ;  
− de kosten van beveiligen, verplaatsen en verwijderen van nutsleidingen, alsook de kosten van 
het verplaatsen van de beplantingen.  

Worden niet in de verhaalbare uitgaven begrepen :  
− de kosten van pompstations en afhankelijkheden ;  
− de kosten van het bouwen van leidingen die niet voor particuliere aansluitingen vatbaar zijn. 

Art. 4:  Deze belasting treft alle eigendommen ongeacht of zij bebouwd of onbebouwd zijn, afgesloten of 
niet afgesloten, uitgezonderd evenwel de eigendommen in volgende artikelen 5 en 6 bepaald. 

Art. 5:  De Staat en de Provincie zijn van de belasting vrijgesteld wat betreft de goederen die tot het 
openbaar domein behoren. 

Art. 6:  De belasting treft de onbebouwde en niet afgesloten eigendommen niet in de hierna bepaalde 
gevallen en voorwaarden : 
1.  de onbebouwde en niet afgesloten eigendommen waarop niet kan of mag gebouwd worden.   

Indien een dergelijke eigendom met een aanpalend perceel verenigd wordt zodat het mogelijk 
wordt er een gebouw op te richten, dan wordt eerstgenoemde eigendom wel door de 

verhaalbelasting getroffen.  De verhaalbelasting wordt voor dergelijk perceel eveneens 
toegepast wanneer dit perceel in het kadaster samengevoegd wordt met een bebouwd perceel. 

2.  de onbebouwde en niet afgesloten eigendommen gelegen in een landelijke zone : 
a) voor het centrum Koksijde wordt als landelijke zone beschouwd het gedeelte van het 

grondgebied der gemeente gelegen ten zuiden van de beek van het Langeleed. 
b) voor het centrum Oostduinkerke wordt als landelijke zone beschouwd, het gedeelte 

"Agrarisch gebied" van het grondgebied begrensd volgens het bij K.B. van 6.12.1976 
vastgestelde Gewestplan VEURNE - Westkust met uitzondering van de eventuele 
verkavelingen van bouwgronden gelegen in voormelde zone. 

Art.7:  De verhaalbelasting die betrekking heeft op een eigendom is gelijk aan de eenheidsprijs per 
strekkende meter, vermenigvuldigd met de lengte van de eigendom (zijde van het perceel van de 
eigendom) langs de weg of langsheen gedeelten van de openbare wegen waarin de openbare 
riolering wordt gelegd. 



De eenheidsprijs per strekkende meter wordt bekomen door het totaal bedrag van de verhaalbare 
uitgave te delen door de totale lengte der eigendommen langs weerszijden van de straat waarin de 
riolering wordt gelegd. 

De eenheidsprijs mag maximaal 87 euro per strekkende meter per straatkant bedragen. 

Art. 8:  In het geval een eigendom (op basis van het kadastraal plan) met meer dan één zijde paalt aan 
één of meerdere straten waar openbare riolen en/of kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater 
gelijktijdig of op verschillende tijdstippen worden aangelegd, wordt de verhaalbelasting berekend 
door toepassing van de volgende formule: (som van de strekkende meter van de zijden van de 
eigendom waar riolen worden aangelegd) gedeeld door (aantal zijden waar riolen worden 
aangelegd) 

Wanneer het gelijktijdig aanleggen van twee leidingen in een openbare weg noodzakelijk is wegens 
de breedte van die weg of om een andere reden van technische aard, worden de twee leidingen als 
één uitgave beschouwd om het bedrag van de verhaalbare uitgaven te bepalen.  
Deze uitgaven worden verhaald ten laste van de eigenaars langs beide zijden van de weg. 

Er wordt op dezelfde wijze gehandeld wanneer de leiding slechts langs één zijde van de weg wordt 
aangelegd, doch de aansluiting van de eigendommen langs beide zijden mogelijk is. 

Art.9:  De belasting is een jaarlijkse belasting verschuldigd gedurende een periode van 20 jaar.  Haar 
jaarlijks bedrag is gelijk aan de last van de intrest en van de afschrijving van een lening 
terugbetaalbaar op twintig jaar, die zou aangegaan worden bij Belfius Bank NV waarvan het bedrag 
zou gelijk zijn aan de te verhalen uitgave. De intrestvoet wordt jaarlijks vastgesteld op basis van 
een twintigjarige intrestvoet die dan van toepassing zou zijn rekening houdend met de bankmarge. 

Art.10:  De aan deze jaarlijkse belasting onderworpen eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter 
kan zijn eigendom ervan bevrijden, hetzij onmiddellijk door een bedrag te storten gelijk aan het 
bedrag van de te verhalen uitgave, hetzij na één of meer jaarlijkse belastingen betaald te hebben, 
door het verschil te storten tussen het bedrag van de te verhalen uitgave en het bedrag van de 
afschrijving begrepen in de reeds betaalde jaarlijkse belastingen. 

Art.11:   Wanneer het huidig belastingsreglement opgeheven of niet hernieuwd wordt, dient aan de 
belastingsplichtigen, die de belasting in kapitaal hebben gekweten, een som terugbetaald te 
worden, die als ten onrechte betaald moet aanzien worden. Deze terug te betalen som wordt 
bepaald als het verschil tussen de totaal betaalde som en de reeds verlopen kapitaalsannuïteiten. 
Op de terugbetaalde sommen is geen intrest verschuldigd. 
 
Zo de belastingsvoet verlaagd wordt, dient aan voormelde belastingsplichtige, bedoeld in dit artikel 
een som terugbetaald te worden, in verhouding tot de vermindering van de belastingsvoeten 
waarvan de belastingsplichtigen, die jaarlijks ingekohierd worden, zullen genieten. Op de 
terugbetaalde sommen is geen intrest verschuldigd. 

Art.12:   De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het      
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

Art.13 :  De bepalingen van de vroeger ingevoerde reglementering op de verhaalbelasting op de aanleg van 
riolen blijven van kracht op de toestanden die tijdens hun heffingsduur en toepassingsperiode 
ontstonden. 

Art.14:  De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende hervaststelling van de 
verhaalbelasting op het aanleggen van riolen – periode 2014-2019 – wordt opgeheven. 


