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Afwezig:

Gemeentebelasting op het ophalen van sluikstortingen
Feiten, context en argumentatie
De financiële toestand van de gemeente.
Gelet op het feit dat het rechtvaardig is volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ degene die
afvalstoffen heeft achtergelaten op niet reglementaire plaatsen, die door de gemeentediensten of
derden moeten worden weggehaald, te laten bijdragen in de kosten van deze tussenkomst.
Juridische overwegingen
Artikel 40 en 41, 14° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals
gewijzigd door het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van
22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de
gemeenteraad betreft.
Artikel 170 §4 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Artikel 16.6.3, §2 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid (DABM).
Artikel 12, §1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet).
De Omzendbrief KB ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit.
Plaats in beleidsplan en budget
Budgetcode 0020/73328000 van het overig beleid.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Heffingsperiode en belastbaar feit
Er wordt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op
het weghalen door het gemeentebestuur of door derden van allerhande afvalstoffen gestort op
plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is.
Artikel 2. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft.
Diegene die opdracht geeft om afvalstoffen achter te laten of de eigenaar van de afvalstoffen is
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Artikel 3. Tarief
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
- Bij ambtshalve verwijdering door het gemeentebestuur: een uitvoeringskost die gelijk is aan de
onkostennota van het bestuur. Hierin zijn begrepen: uurloonkost van de arbeider(s) en gebruik van
de gemeentelijke voertuigen en materiaal.
- Bij ambtshalve verwijdering door een derde in opdracht van het gemeentebestuur: een
uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag (inclusief btw) van de derde.
Artikel 4. Inkohiering
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Het bedrag van de belasting wordt ingekohierd vanaf de dag na het weghalen.
Artikel 5. Betalingstermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de overhandiging van het
aanslagbiljet.
Artikel 6. Bezwaar
§1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen dat handelt als administratieve overheid.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de
aanslag.
§2.Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 7. Algemene bepalingen
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere
wijzigingen.
Artikel 8.
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en
latere wijzigingen.
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