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Dagorde: Punt 4: Dienst Financiën - Goedkeuren Gemeentebelastingen dienstjaren 2014
2019
17. belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht
van de gemeente
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van
28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op artikel 253 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat het algemeen
bestuurlijk toezicht van de gemeentebesturen regelt;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, inzonderheid op artikel 15;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling
van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 en 19 december 1997
tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 en van 28
januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval
van Kleine Ondernemingen;
Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, inzonderheid Hoofdstuk 1,
Afdeling 2, artikel 5, § 1. tot en met § 6.;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de gemeente regelmatig met sluikstorten geconfronteerd wordt;
Overwegende dat het opsporen van de sluikstorter supplementaire inspanningen
vergt;
Overwegende dat het jegens de sluikstorter vorderen van een billijke vergoeding voor
de door de gemeente geleverde diensten, als maatregel van goed bestuur dient beschouwd
te worden;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de belasting op het ambtshalve
opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente, in de gemeenten zo
optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.
Gaat over tot de stemming:
Stemden voor: Ria Beeusaert-Pattyn, E. Kindt, W. Marchand, H. Delameilleure, J. Goethals, R.
Vierstraete, A. Gunst, V. Vanrobays, J. Van Doorne, S. Bogaert, B. Perneel, L. Van Iseghem,
S. Verhaeghe, S. Steurbaut, J. Vandenbussche, T. Handsaeme, J. Windels;
BESLUIT: eenparig
Art.1.§1. Definitie van sluikstorten: het wegwerpen van om het even welk voorwerp in de
waterkommen, beken, grachten, stadsriolen of slikputten, in open of gesloten gronden,
koeren of tuinen. Het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire
tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten.
Art.2.§1. De belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van
de gemeente is een kohierbelasting ten laste van de in artikel 2 vermelde personen.
§2. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting gevestigd op het
…/…

ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente.
Art.3. De belasting is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen achterlaat, opslaat
of stort op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet
overeenstemt met het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer
van afvalstoffen, de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en andere wettelijke
bepalingen
Art.4.§1. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente wordt het bedrag
van deze belasting als volgt vastgesteld:
- 0,65 euro per kilometer transport van de afvalstoffen;
- 18,60 euro per arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente bij het opruimen van
het sluikstorten wordt ingezet;
- 37,20 euro per uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen, kraan, …), inclusief chauffeur;
- 0,15 euro per kg opgeruimde afvalstoffen met uitzondering van KGA en voertuigbanden.
Hiervoor bedraagt de prijs respectievelijk 1 euro/kg en 0,75 euro/kg.
§2. In ieder geval bedraagt de belasting niet minder dan 125 euro
§3. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de gemeente
wordt het factuurbedrag van deze derde, vermeerderd met een administratieve kost van 75
euro, doorgerekend aan de in artikel 2 vermelde belastingplichtige.
Art.5. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art.6. De in artikel 2 vermelde belastingplichtige beschikt voor de betaling van de belasting
over een termijn van twee maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet.
Art.7. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24 december 1996 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), 7 (rechtsmiddelen), 8 tot 9bis (invordering van de belasting waaronder
nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist;
strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelasting en de artikelen 126 tot 175
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art.8. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college
van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift dient, op straffe van nietigheid, schriftelijk te worden ingediend en te
worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening dient, op straffe van verval, te gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat.
(Facultatief: Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing, kan het
nochtans geldig worden ingediend zolang de gouverneur de begrotingsrekening van het jaar
van de belasting niet heeft goedgekeurd). Van het bezwaarschrift wordt een
ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na indiening ervan.
Art.9. Deze belasting zal definitief zijn indien geen bezwaren ingediend worden gedurende
het onderzoek de commodo et incommodo.
Art.10. Een eensluidend afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de heer
gouverneur ter kennisgeving aan de Bestendige Deputatie en conform artikel 119 van de
Nieuwe Gemeentewet aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie
van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden
aan de OVAM en het Bestuur Milieu-Inspectie (AMINAL).
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