Goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 december 2013
Belastingreglement op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats
van derden aanslagjaren 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018 en 2019
De gemeenteraad,
Gelet op art. 170 §4 Grondwet;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening;
Overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat de gemeente zelf optreedt in het belang van de openbare orde,
veiligheid, gezondheid en hygiëne, voor of in de plaats van burgers die in gebreke blijven bij het naleven van de
verplichtingen opgelegd door de algemene en de specifieke bestuurlijke politieverordening;
Overwegende dat het in dat geval billijk is dat de door of in opdracht van de gemeente gemaakte kosten worden
aangerekend aan degenen die ervoor verantwoordelijk zijn overeenkomstig de bepalingen van de algemene en
de specifieke bestuurlijke politieverordening;
Na beraadslaging,
BESLUIT met 20 ja-stemmen bij 1 onthouding
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald
Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens, Artur Issaev, Rita
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy
Verstappen, Walter Horemans
Onthouding: Dirk Aras
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de
gemeente onder de navolgende voorwaarden een indirecte belasting geheven op het verwijderen van sluikstorten
en het uitvoeren van noodzakelijke werken, door of in opdracht van de gemeente, voor derden die in gebreke
blijven bij het naleven van verplichtingen opgelegd door de algemene en de specifiek bestuurlijke
politieverordening.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door degene die aansprakelijk is voor het sluikstorten of die verantwoordelijk is voor
de uitvoering van de noodzakelijke werken, overeenkomstig de bepalingen van de algemene en de specifieke
bestuurlijke politieverordening.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op:
1. Bij het ambtshalve uitvoeren van de noodzakelijke interventies door de gemeente zelf:
a) een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 50 euro;
b) een uitvoeringskost van 20 euro per begonnen uur en per opgeroepen werknemer;
c) een vervoerkost van 25 euro per begonnen uur per voertuig;
d) een afvalverwerkingskost van 0,15 euro per kg indien het afval moet verwerkt of meegegeven worden;
e) een stockagekost van 0,15 euro per m² per dag indien gestockeerd moet worden;
f) met een minimum totaal bedrag van 125 euro per interventie.
2. Indien de gemeente de ambtshalve interventies via een opdracht toevertrouwt aan een derde:
a) een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 125 euro;
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b) een uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag van de derde.
3. Wanneer zowel eigen personeel en materieel van het gemeentebestuur, als een derde, via opdracht, moet
worden ingezet, wordt de forfaitaire administratiekost ten bedrage van 125 euro slechts éénmaal
aangerekend.
Artikel 4
De daartoe door het college van burgemeester en schepenen aangestelden zijn gemachtigd alle inbreuken op
deze verordening vast te stellen. De door hun opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs
van het tegendeel.
Artikel 5
De betaling van de belasting wordt gevorderd onverminderd de strafrechtelijke en administratiefrechtelijke
vervolgingen tegen de verantwoordelijken bedoeld in artikel 1.
Artikel 6
Het betreft een contantbelasting. Bij niet-betaling wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 7
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008.

