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Vaststellen ontwerp eilandsverordening afvalwaterheffing
Bonaire 2021

TOELICHTING:

Voorzitter vraagt aan raad of beraadslaging noodzakelijk is voor dit
agendapunt. Raadslid Abraham doet een voorstel van orde en geeft aan dat dit
punt uitvoerig behandeld is in de MVR voorafgaand aan deze vergadering en
dater een amendement en een raadsbesluit ingediend is. Raadslid Abraham
stelt voor om eerst over te gaan tot stemmotivering van 1 minuut per fractie en
daarna te stemmen op het amendement, de verordening en het raadsbesluit.
Raad gaat akkoord met het voorstel om per fractie 1 minuut te motiveren
waarna de raad een beslissing zal nemen op het amendement, de verordening
en het raadsbesluit.
Amendement afvalwaterheffing. Raadslid Abraham presenteert het
amendement door kart de essentie daarvan weer te geven:
Het verslag van de stuurgroep WEB Bonaire d.d. 2 april 2020 komt te
vervallen ;
De in de verorden ing opgenomen tarievenopbouw afvalwaterheffing over
de periode 2022 tot en met 2026 komt te vervallen .
De gezamenlijke brief van het bestuurscollege en WEB d.d. 20 februari
2019 wordt buitenbeschouwing gelaten evenals het rapport van KPMG
waarin het tarieftabel opgenomen staat.
Tarief wordt op nihil gesteld en ieder jaar voor 1 november wordt de
tariefstelling gestipuleerd en door de raad vastgesteld voor de
daaropvolgend jaar. In de tussentijd tot voor 1 nov 2021 zal raad met BC
in overleg gaan over de financiering van de waterheffing.

Nadal ieder fractie zijn stem gemotiveerd heeft, wordt het amendement
unaniem aangenomen door de raad.
Verordening afvalwaterheffing. Nadal ieder fractie zijn stem gemotiveerd heeft
en rekening houdend met het zojuist aangenomen amendement wordt de
eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 unaniem door de raad
aangenomen.
Raadsbesluit afvalwaterheffing. Het raadsbesluit inzake de afvalwaterheffing
wordt gepresenteerd door raadslid Coffie. Vervolgens krijgt ieder fractie de
gelegenheid om zijn stem te motiveren. De raad gaat unaniem akkoord met het
raadsbesluit afvalwaterheffing.
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BESLUIT:

De raad gaat unaniem akkoord met de "Amendement ontwerp
eilandsverordening op de heffing en de invordering van afvalwaterheffing in het
openbaar lichaam Bonaire", ingediend door fractie Demokrat, fractie Coffie ,
Fractie UPB en fractie MPB.
De raad gaat, rekening houdend met het aangenomen "Amendement ontwerpeilandsverordening op de hefting en de invordering van afvalwaterheffing in het
openbaar lichaam Bonaire", unaniem akkoord met de eilandsverordening
afvalwaterheffing Bonaire 2021 (arch.nr. 202000283).
De raad gaat unaniem akkoord met het raadsbeslu it inzake afvalwaterheffing.
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Eilandsraad van het
Openbaar lichaam Bonaire
EILANDSVERORDENING op de hefting en de invordering van afvalwaterheffing in het openbaar lichaam
Bonaire (Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021)

2020
ON TWERP
No. 2
DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
Overwegende:
Oat door de groeiende bevolking en de grate aantallen toeristen de hoeveelheid afva lwater
toeneemt;
Oat door ongezuiverde lazing van afvalwater in zee de kwaliteit van het koraal ernstig
achteruitgaat;
Oat het behoud van het koraal mede gelet op het economisch belang van het toerisme zeer
belangrijk is;
Oat het om die reden wenselijk is een vo lwaard ig riolerings- en rioolwaterzuiveringssysteem te
hebben ;
Oat het bestuurscollege zorg draagt voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater in gebieden
waar inzamel ing van huishoudelijk afvalwater doelmatig is;
Oat op grand van artikel 57a van de Wet financien openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba, een belasting kan warden geheven ter bestrijd ing van de kosten die voor het openbaar
lichaam verbonden zijn aan het beheer van afvalwater;
Oat het derhalve wenselijk is regels vast te stellen over de heffing en de invordering van
afvalwaterheffing .

Gelet op
artikel 57a van de Wet financien openbare lichamen Bonaire , Sint Eustatius en Saba
artikel 4.25 van de Wet volkshuisvesting , ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
artikel 6 van de Eilandsverorden ing afvalwater Bonaire

HEEFT BESLOTEN:
vast te stellen de volgende eilandsverordening :

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. afvalwater: alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen ;
b. beheer van afvalwater: de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater, alsmede de
zuivering van huishoudelijk afvalwater;
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c.

huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en
huishoudelijke werkzaamheden ;
d. lozen: het op welke wijze dan ook op of in de bodem , op de riolering , in het grondwater, een
oppervlaktelichaam of het mariene milieu brengen van afvalwater;
e. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan , alsmede twee of
meer zelfstandige gedeelten die als een geheel warden gebruikt;
f. zelfstandig gedeelte: een gedeelte van een roerende of onroerende zaak dat blijkens zijn indeling is
bestemd om als afzonderlijk geheel te warden gebruikt;
g. zorgplichtgebied : het gebied dat in de bij de eilandsverordening afvalwater behorende kaart is
aangewezen als gebied waarin inzameling van huishoudelijk afvalwater doelmatig is en waarvan de
zorgplicht voor deze inzameling krachtens artikel 4.25 van de Wet VROM BES is toebedeeld aan het
bestuurscollege .

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam afvalwaterheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die
voor het openbaar lichaam zijn verbonden aan het beheer van afvalwater.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

1.
2.

De belasting wordt geheven van de gebru iker van een perceel, dan wel van een zelfstandig gedeelte
dat is gelegen in het zorgplichtgebied en van waaruit afvalwater wordt geloosd .
Als gebruiker wordt aangemerkt degene die naar de omstandigheden beoordeeld , al dan niet
krachtens een zakelijk of persoonlijk recht, gebruik maakt van het perceel dan wel het zelfstandig
gedeelte.

Artikel 4 Maatstaf van hefting

De belasting wordt geheven naar:
a. een vast bed rag per perceel , dan wel per zelfstandig gedeelte , aangesloten op de riolering ;
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b. een variabe l bedrag berekend op het aantal m afvalwater dat vanuit het perceel , dan wel het
3
zelfstandig gedeelte wordt geloosd . Het aantal m afvalwater wordt bepaald op basis van het aantal
m3 drinkwater dat aan het perceel of het zelfstandig gedeelte wordt geleverd of waarvan
3
redelijkerwijs kan warden bepaald dat het aantal m drinkwater is verbruikt.

Artikel 5 Belastingtarieven

De belasting bedraagt:
a. voor het vaste bedrag , bedoeld in artikel 4, onder a: nihil ;
b. voor het variabele bedrag , bedoeld in artikel 4, onder b: nihil.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.
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Artikel 7 Wijze van hefting

1. De belasting wordt bij wege van aanslag geheven .
2. Bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen kunnen nadere regels warden gesteld met
betrekking tot de wijze van hefting.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

1.
2.

3.

4.

De belasting , bedoeld in artikel 5, is verschuld igd bij het beg in van het belastingtijdvak, of, zo dit later
is, bij de aanvang van de belastingpl icht.
lnd ien de be lastingplich t in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuld igd over
zoveel twaalfde gedeelten als er na de aanvang van de belastingplicht in dat jaar nag voile
kalendermaanden overbl ijven.
lndien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op onthefting
voor zoveel twaa lfde gedeelten van het voor het jaar verschuldigde recht als er na het einde van de
belastingplicht in dat jaar nag vol le kalendermaanden overblijven .
Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen het Openbaar
Lichaam Bonaire verhu ist en aldaar belastingplichtig wordt op grand van deze verordening .

Artikel 9 Termijnen van betaling

1.
2.
3.

Het bedrag va n de belasting , bedoeld in artikel 5, moet warden betaald binnen dertig dagen na de
dagtekening van de aanslag.
De Algemene termij nenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde term ijnen .
Bij eilandsbeslu it houdende algemene maatregelen kunnen nadere rege ls warden gesteld met
betrekking tot de invord eri ng van de hefting .

Artikel 10 lnwerkingtreding

1.
2.

Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging .
De datum van ingang van de hefting is 1 januari 2021.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Eilandsverorden ing afvalwaterheffing Bonaire 2021 .

in de open bare vergadering van de eilandsraad
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