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STAD NIEUWPOORT

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 25 JUNI 2020.

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie, 
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, 
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Frederik Gunst: wd. Algemeen Directeur

Openbare Zitting
5. VASTSTELLING GEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE EN -VERGOEDING DIENSTJAAR 
2020

De Raad,

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

Gelet op de richtlijn 2000/60/EG dd. 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maartregelen betreffende het waterbeleid, de Europese kaderrichtlijn Water;

Gelet op de richtlijn 91/271/EEG dd. 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater;

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 dd. 11 januari 2002 betreffende de toepassing van 
bovengenoemd decreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzage milieuhygiëne;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 23 maart 1999 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering dd. 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder, alsook 
van de verhouding waarin het Vlaams gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de 
verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals 
houdende de vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van 
subsidiëringprogramma’s;

Gelet op 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;

Gelet op de recente evolutie met betrekking tot de reorganisatie van de watersector en de 
beslissingen hieromtrent van de Vlaamse regering dd. 17 december 2004;

Gelet op de wet dd. 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging, gewijzigd door hoofdstuk XIII – Reorganisatie watersector – afdeling I van het decreet 
dd. 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005;

Gelet op het decreet dd. 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, 
gewijzigd door hoofdstuk XIII – Reorganisatie watersector – afdeling V, van het decreet dd. 24 
december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005;

Gelet op hoofdstuk XII (waterzuivering) en XIII (reorganisatie watersector) van het decreet dd. 24 
december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005;
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Gelet op de voorafgaande beslissingen dd. 7 juli 2005 met betrekking tot de behandeling van de 
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage, afgesloten tussen de Dienst Voorafgaande 
Beslissingen van de FOD Financiën en de I.W.V.A.;

Gelet op het raadsbesluit dd. 24 november 2005 houdende toetreding tot de I.W.V.A. voor de 
activiteit “sanering” en beheersoverdracht wat betreft het beheer van afvalwater en hemelwater;

Gelet op het raadsbesluit dd. 20 december 2018 houdende vaststelling van de gemeentelijke 
saneringsbijdrage en -vergoeding dienstjaar 2019;

Gelet op de financiële toestand van de Stad;

Overwegende dat indien de gemeente zelf zou blijven instaan voor het onderhoud en de verdere 
uitbouw van haar infrastructuur voor de beheersing van afvalwater en hemelwater, dit grote financiële 
inspanningen zal vergen;

Overwegende dat de gemeente rechtstreeks verantwoordelijk is voor de toepassing van de 
Europese richtlijnen binnen de grenzen van haar bevoegdheid;

Overwegende dat ondanks het subsidiebesluit dd. 1 februari 2002 de gemeenten geconfronteerd 
worden met niet-subsidieerbare kosten en de uitdaging om administratief en technisch de veelheid 
aan noodzakelijke werken tot een goed einde te kunnen brengen;

Overwegende dat het beheer van de infrastructuur voor de beheersing van afvalwater en 
hemelwater een gemeentelijke kernopdracht blijft;

Overwegende dat de gemeente ervoor opteert om een saneringsbijdrage te vragen om zodoende 
het principe ‘de vervuiler betaalt’ te hanteren;

Overwegende dat een saneringsvergoeding gevraagd kan worden aan eigen waterwinners 
teneinde een gelijkbehandeling te bekomen van drinkwaterlozers en eigen waterwinners; dat deze 
maatregel bovendien de BTW-aftrek maximaliseert;

Overwegende dat de principes inzake vrijstellingen om sociale, economische of ecologische 
redenen van toepassing op de bovengemeentelijke saneringsbijdrage eveneens van toepassing 
gemaakt kunnen worden op de gemeentelijke saneringsbijdrage en de saneringsvergoeding;

Overwegende dat de VMM als economische toezichthouder aanbeveelt om de kortingsregeling 
voor grootverbruikers vanaf 2007 enkel toe te passen voor de landbouwers-grootverbruikers, gezien 
voor de niet-landbouwers-grootverbruikers het grootste deel van het opgenomen water terug geloosd 
wordt in de gemeentelijke saneringsinfrastructuur;

Overwegende dat een afwijking kan toegestaan worden 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;

BESLUIT: 19 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Voor het dienstjaar 2020 een saneringsbijdrage van 1,4 x de Bovengemeentelijke 
Saneringsbijdrage van toepassing in 2020 aan te rekenen via de waterfactuur.

Art.2. Voor het dienstjaar 2020 een gemeentelijke saneringsvergoeding aan te rekenen voor eigen 
waterwinning gelijk aan het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage en toegepast op de 
opgenomen m³ water.

Art.3. 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.

Art.4. De kortingsregels voor grootverbruikers wordt in 2020 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.

Art.5. Een aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke 
saneringsvergoeding op basis van geloosde m³ in plaats van op basis van opgenomen m³ 
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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 economische toezichthouder goedgekeurde waterbalans.

Art.6. Kennis van dit besluit te geven aan de I.W.V.A., de dienst milieu, de technische dienst, 
afdeling wegen en de dienst financiën.

Namens de Gemeenteraad:
De wd. Algemeen Directeur De Voorzitter
Frederik Gunst Rik Lips

Nieuwpoort, 25 juni 2020
Voor eensluidend afschrift:

De Algemeen Directeur De Voorzitter

Benoit Willaert Rik Lips


