DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat het noodzakelijk is, ter bescherming van het milieu, een
belastingsreglement op te stellen in verband met het ophalen van sluikstorten en het
verwijderen van aanplakbiljetten op plaatsen waar het aanbrengen ervan niet is toegelaten;
Overwegende dat het opruimen van afval, dat ongecontroleerd werd achtergelaten,
financiële kosten veroorzaakt voor de gemeente;
Overwegende dat het bijgevolg nodig is hierop een belasting te heffen;
Gelet op artikel 16.6.3, §2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid;
Gelet op artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, ingevoegd bij de wet van 13 mei 1999
tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op omzendbrief BB-2011/1 van 10 juni 2011 van het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur, tot coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
BESLUIT:
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn die eindigt op 31 december
2019 wordt een gemeentebelasting gevestigd op het ophalen door de gemeente van
sluikstortingen op het openbaar domein en het verwijderen van aanplakbiljetten op plaatsen
waar het aanbrengen ervan niet is toegelaten;
Artikel 2: Onder sluikstorten wordt verstaan het storten, het doen of laten storten, het
opslaan in of op de bodem, het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen, ermee
gelijkgestelde afvalstoffen, grof afval en om het even welke andere afvalstoffen, goederen,
producten of voorwerpen op andere plaatsen dan deze die daartoe bij wijze van een
bijzondere vergunning door de bevoegde overheid zijn gereserveerd, m.n. op alle openbare
wegen en andere openbare plaatsen, in de waterwegen, de waterlopen en andere
oppervlaktewateren, in de riolering of op de private terreinen, ongeacht het feit van
eigendom.
Artikel 3: De officieren van de lokale en de federale politie zijn gelast met het toezicht op
deze verordening en op het vaststellen van de overtredingen.
Artikel 4: De belasting is verschuldigd door diegene die de afvalstoffen gestort heeft of door
de eigenaar van de afvalstoffen. Voor het verwijderen van aanplakbiljetten is de belasting

hoofdelijk verschuldigd door de uitgever (natuurlijke of rechtspersoon) van het aanplakbiljet
en door de persoon die het aanplakbiljet heeft aangebracht.
Artikel 5: De belasting voor de verwijdering wordt vastgesteld op € 250 per kubieke meter
afvalstoffen, met een minimum van € 75. Indien er extra materieel of personeel en
eventueel externe firma’s moeten ingeschakeld worden om het afval te verwijderen dan
worden de werkelijke kosten ook in rekening gebracht.
Voor het verwijderen van aanplakbiljetten wordt een bedrag van € 25 vastgesteld per
aanplakbiljet.
Artikel 6: De belasting moet contant betaald worden in handen van de gemeenteontvanger
of door storting op de rekening van het gemeentebestuur.
Artikel 7: Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting
ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. Wanneer de belasting niet betaald is binnen de
gestelde termijn worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de
rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 8: De kohieren worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld,
en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar. Het
kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met invordering belaste
ontvanger, die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze
verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. Het aanslagbiljet bevat de
verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage wordt een beknopte
samenvatting gevoegd van het reglement krachtens welke de belasting verschuldigd is.
Artikel 9: De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van
drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending
van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de
contante inning.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het
college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst.
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst,
bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het
bezwaarschrift.
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals
dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop
de belasting betrekking heeft niet goedgekeurd werd.

