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Ref. 484
BELASTING OP HET WEGHALEN VAN AFVALSTOFFEN ACHTERGELATEN OP NIET-REGLEMENTAIRE
PLAATSEN OF TIJDSTIPPEN, OF IN NIET-REGLEMENTAIRE RECIPIËNTEN.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de grondwet, inzonderheid artikel 170§4;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42§3;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit
Overwegende dat aan de inwoners ruim de mogelijkheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen te
verwijderen via de huisvuildienst en via het gemeentelijk containerpark;
Overwegende dat het past om milieuredenen en om redenen van hygiënische en esthetische aard, drastisch op
te treden tegen het sluikstorten;
Overwegende dat het optreden tegen sluikstorten een essentieel onderdeel vormt van een geïntegreerd
gemeentelijk afvalbeleid;
Overwegende dat het weghalen van sluikstortingen aan vervoer en loon een bijkomende last uitmaakt van de
gemeentefinanciën;
Overwegende dat een belastingtarief van 500 euro voor sluikstorten enerzijds de gemeentelijke kosten hieraan
verbonden enigszins zal beperken en anderzijds de potentiële sluikstorter zal afschrikken;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT :

eenparig.

Artikel 1. :

Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een gemeentebelasting van 500 euro
gevestigd op het weghalen door het gemeentebestuur van afvalstoffen achtergelaten op nietreglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten. Deze gemeentebelasting zal nog verhoogd worden met de reële verwerkingskosten.

Artikel 2. :

De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft.

Artikel 3. :

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 4. :

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.

Artikel 5. :

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden
gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Artikel 6. :

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 onderzoek en controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met
9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheidsen moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist,) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 7. :

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 8. :

Volgende gemeenteraadsbesluiten worden met ingang van 1 januari 2014 opgeheven:
Belasting op het weghalen van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of
tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten van 3 april 2007, 31 maart 2009 en 30 oktober
2012.

Artikel 9. :

Van dit besluit wordt een afschrift overgemaakt aan de provinciegouverneur van VlaamsBrabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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