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AFKONDIGINGSBLAD BONAIRE

EILANDSVERORDENING van 22 december 2020, no. 8 op de hefting en de invordering van
afvalwaterheffing in het openbaar lichaam Bonaire (Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021)

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 volwaardig rio lerings- en rioo lwaterzu iveringssysteem te
hebben ;
Oat het bestuurscollege zorg draagt voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater in gebieden
waar inzameling 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 bestrijding van de kosten die voor het openbaar
lichaam ve rbonden zijn aan het beheer van afvalwater;
Oat het derh alve wensel ijk is regels vast te stellen over de hefting en de invordering van
afvalwaterh effing ;
Oat het Bestuurscollege flanke rend beleid voert in het kader van armoedebestrijding en dat het
derha lve wenselijk is hier bij het instellen van een afvalwaterheffing uitvoering aan te geven .

Gelet op
artikel
artikel
artikel
artikel

84, 57a, 67 van de Wet financien open bare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
8.58 van de Belastingwet BES ;
4.2 5 van de Wet volkshuisvesting, ruimtel ijke orden ing en milieubeheer BES
6 van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire
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Artikel 4 Maatstaf van hefting

De belasting wordt geheven naar:
a. een vast bedrag per perceel , dan wel per zelfstandig gedeelte, aangesloten op de riolering ;
b.

een variabel bedrag berekend op het aantal m3 afvalwater dat van uit het perceel , dan we l het
3
zelfstandig gedeelte wordt geloosd . Het aantal m afvalwater wordt bepaald op basis van het aantal
3
m drinkwater dat aan het perceel of het zelfstand ig gedeelte wordt geleverd of waarva n
redelijkerwijs kan warden bepaald dat het aantal m3 drinkwater is verbruikt.

Artikel 5 Belastingtarieven

De belasting bedraag t
a. voor het vaste bed rag , bedoeld in artike l 4, onder a: ni hil ;
b.

voor het va riabele bedrag , bedoeld in artikel 4, onder b: nihil.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdva k is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van hefting

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

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

1.

De belasting , bedoeld in artikel 5, is versch uldigd bij het begin van het belastingtijdvak, of, zo dit later
is , bij de aanvang van de belastingplicht.

2.

lndien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over
zoveel twaa lfde gedeelten als er na de aanvang van de belastingplicht in dat jaar nog voile
ka lendermaa nden overblijven.

3.

lndien de be lastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
voor zoveel twaa lfde gedeelten van het voor het jaar verschuldigde recht als er na het einde van de
belastingpl icht in dat jaa r nog voile kalendermaanden overblijven .

4.

Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing ind ien de belastingplichtige binnen het Openbaar
Lichaam Bonaire verhu ist en aldaar belastingplichtig wordt op grond van deze verordening .

Ao. 2020

No. 11

Artikel 9 Termijnen van betaling

1.
2.
3.

Het bedrag van de belasting , bedoeld in artikel 5, moet warden betaald binnen dertig dagen na de
dagtekening van de aanslag .
De Algemene term ijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen .
Bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen kunnen nadere regels warden gesteld met
betrekking tot de invordering van de hefting.
Artikel 9a

1.

De ontvanger kan kwijtschelding als bedoeld in artikel 8.58 Belastingwet BES verlenen van de
belastingplicht, bedoeld in artikel 3, tweede lid .

2.

De kwijtschelding , bedoeld in het eerste lid, kan in het kader van flankerend beleid warden verleend
aan belastingpl ichtigen die voldoen aan de voorlopige normstelling bestaansmin imum , bedoeld in
het Principebesluit Bestaansminimum Armoedebeleid .

3.

Bij eilandsbeslu it houdende algemene maatregelen kunnen nadere regels warden gesteld over de
toepassing van de kwijtschelding , bedoeld in het eerste lid.

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: Eilandsverordening afvalwaterhefting Bonaire 2021 .

