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verordening eenmalig rioolaansluitrecht

Geadviseerd besluit
De ‘Verordening eenmalig rioolaansluitrecht’ vaststellen.

Toelichting op beslispunten
Een verordening eenmalig aansluitrecht is een belastingverordening. Zoals alle belastingen
moeten gemeentelijke belastingen een wettelijke basis hebben.

Beoogd effect
Het beschikken over een juridische grondslag voor het in rekening brengen van de kosten voor het
aansluiten op de gemeentelijke riolering.

Kader
Het kader voor gemeentelijke verordeningen en hiermee ook voor het rioolaansluitrecht is de
Gemeentewet (Gw). Met name de artikelen 229 en 217 zijn hierbij belangrijk.
In dit artikel, eerste lid aanhef en onderdeel b, staat:
“1 Rechten kunnen worden geheven ter zake van:
a ….,
b het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;”
Op dit artikel baseert de gemeente bijvoorbeeld ook de heffing van de bouw- en paspoortleges.
Om op basis van dit wetsartikel tot een werkelijke heffing te komen, heeft uw gemeente een
verordening nodig waarin zij de belasting verder uitwerkt. Daarvoor moet zij de verordening
eenmalig rioolaansluitrecht vaststellen.
De voorwaarden waaraan de gemeentelijke belastingverordening moet voldoen, staan in hoofdstuk
XV Gw. In artikel 217 staat dat de verordening onder meer de volgende elementen moet bevatten:
• Wie moet de belasting betalen (de belastingplichtige)?
• Waarvoor moet de belasting worden betaald (het belastbare feit)?
• Waarover moet de belasting worden betaald (de heffingsmaatstaf)?
• Wat is het tarief van de belasting (de tariefstelling)?
Voor een heffing gebaseerd op artikel 229 Gw geldt nog een extra voorwaarde.
De geraamde heffingsopbrengsten mogen niet hoger zijn dan de geraamde kosten van de diensten.

Voorstel aan de raad
De rechten van artikel 229 Gw zijn dus alleen bedoeld om de kosten van de betreffende
dienstverlening te verhalen.

Argumenten
Met het hebben van een verordening eenmalig rioolaansluitrecht krijgt de invordering van de
kosten van het aansluiten op het gemeentelijk riool een juridische grond.

Kanttekeningen
geen

Draagvlak
Niet van toepassing

Aanpak/Uitvoering
Door het vaststellen van deze verordening blijft de huidige praktijk van het in rekening brengen van
kosten voor de aansluiting op het gemeentelijk riool hetzelfde.
De verordening zal ook via de website http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/ toegankelijk zijn.
Daarom is de tekst van de verordening (in de bijlage) in het format van die website opgesteld.

Communicatie
Er is geen separate communicatie voorzien voor deze juridische formalisering van een reeds lang
bestaande praktijk.

Financiële consequenties
De hoogte van het te heffen bedrag is en blijft gebaseerd op de werkelijke kosten die de gemeente
moet maken. De verordening heeft in zichzelf geen financiële consequenties.
Het vaststellen van een verordening eenmalig rioolaansluitrecht zou mensen die in het verleden
uitgaven gedaan hebben voor een rioolaansluiting kunnen triggeren om een claim in te dienen voor
in hun ogen niet terecht betaalde aansluitkosten.
Omdat projectontwikkelaars bouwen – en daarmee aangesloten willen worden op het riool- op
basis van een SOK, maakt in deze gevallen de afspraak rond het aansluitrecht deel uit van de SOK.
De terugbetaling van rioolaansluitkosten door individuen regelde de gemeente Renkum voorheen
privaatrechtelijk. RIONED geeft aan dat een publiekrechtelijke regeling (middels een verordening)
de voorkeur heeft.
In het geval van individuen is de gemeente in het verleden dus op privaatrechtelijke basis tot een
overeenkomst gekomen om de kosten voor het aanleggen van de rioolaansluiting op gemeentelijke
grond te betalen. Deze overeenkomst werd mondeling aangegaan. Het gaat hierbij dus niet om het
heffen van leges, maar om het betalen van kosten die de gemeente moet maken voor het
aanleggen van de rioolaansluiting op gemeentelijk terrein.
Deze groep zou eventueel een vordering bij de rechter kunnen indienen. Juridisch advies leert
echter dat vorderingen na 5 jaar verjaard zijn. Hiermee is de groep die een vordering zou kunnen
doen ingeperkt tot de groep die de afgelopen 5 jaar is aangesloten op het gemeentelijk riool en de
kosten daarvan heeft terugbetaald. Dit gaat om ongeveer 10 percelen, voor in totaal maximaal €
15.000,-.
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Voorstel aan de raad
Vervolgens is het aan de rechter om de vordering al dan niet toe te kennen. Aangezien de
privaatrechtelijke overeenkomsten mondeling zijn afgesloten, is het voor beide partijen erg moeilijk
om hun gelijk te krijgen. Omdat diegene die vordert echter indertijd de kosten aan de gemeente
vergoed heeft, is de kans niet groot dat een rechter een eventuele vordering toekent.

Juridische consequenties
Met het vaststellen van een verordening ontstaat een juridische basis voor een reeds bestaande
praktijk.

WMO-aspecten
geen

Gezondheid
geen

Duurzaamheid
geen

Effect op vermindering regeldruk
geen

Alternatieven
geen
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