UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 NOVEMBER 2019
Vaststelling van het belastingreglement op het opruimen en verwijderen van sluikstort op
openbaar domein.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Tony Vancauwenbergh,
Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Hendrickx: schepen;
Joris De Vriendt, Geert Janssens, Suzy Wouters: raadsleden

Afwezig:

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Overwegende dat het verantwoord is om een financiële bijdrage te vragen in de vorm van een
belasting ten laste van die personen die de gemeente aanzetten tot kosten van afvalophaling buiten
de reguliere ophaalbeurten;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op het
opruimen en verwijderen van sluikstort op openbaar domein.
Als sluikstort wordt beschouwd: de afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen
en/of niet-reglementaire tijdstippen en/of in niet-reglementaire recipiënten, met inbegrip van
het deponeren van huishoudelijk afval in de vuilnismandjes op het openbaar domein.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft.
Diegene die daartoe opdracht of toelating gegeven heeft en de eigenaar van de afvalstoffen
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld als volgt:

Art. 4.
Art. 5.

1. voor het opruimen van sluikstort:
- transport van de afvalstoffen
€1
per kilometer
- per arbeider die ingezet wordt bij het
opruimen van het sluikstort
€ 15
per half uur
- per ingezet voertuig
€ 22,50 per half uur
- opgeruimde afvalstoffen
€ 0,30 per kg
De voormelde bedragen zijn verschuldigd per begonnen half uur en per begonnen
kilogram.
Bij het opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de stad, wordt het
factuurbedrag doorgerekend aan de belastingplichtige.
2. voor het deponeren van persoonlijk huishoudelijk
afval in openbare afvalmandjes
€ 50
vast bedrag
Vrijstellingen
Enkel de wettelijk voorziene vrijstellingen zijn van toepassing.
Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd op basis van een factuur.
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
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