UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 16 december 2019.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J.
Duerloo, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den
Keybus, A. Van der Poel, I. Bosmans, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: D. Arnold, raadslid.
Onderwerp: Punt 14.A.11: Belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstort en zwerfvuil
door of in opdracht van de gemeente.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de gemeentelijke politieverordening van 27 maart 2017 betreffende inzameling en
ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde recycleerbare stoffen;
Overwegende dat de gemeente regelmatig met sluikstorten geconfronteerd wordt; dat het
opsporen van de sluikstorter en het opruimen van sluikstort en zwerfvuil supplementaire
inspanningen vergen van het gemeentebestuur; dat de kosten van de verwijdering van
sluikstort en zwerfvuil zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat het ten opzichte van de sluikstorter vorderen van een billijke vergoeding voor
de door de gemeente geleverde diensten, als maatregel van goed bestuur dient beschouwd te
worden;
Gezien het huidige belastingsreglement op het ambtshalve opruimen van sluikstort en zwerfvuil
door of in opdracht van de gemeente vervalt op 31 december 2019;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;

1/3

BESLUIT: met 1 onthouding van Clarisse De Rydt, 3 neenstemmen van Inneke Bosmans,
Hans De Schepper en Monique Aerts en 20 jastemmen Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef
Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Koen Vanhees, Lies Van den Keybus, Cindy De
Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters,
Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De
Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een
belasting geheven op het ambtshalve opruimen van sluikstort en zwerfvuil door of in opdracht
van de gemeente.
De belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstort en zwerfvuil door of in opdracht van
de gemeente is een kohierbelasting ten laste van de in het artikel 2 vermelde personen.
Art. 2.De belasting is verschuldigd door degene die afvalstoffen achterlaat, opslaagt of stort op
openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met het
decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen (Materialendecreet) en met de gemeentelijke politieverordening van 27 maart 2017
betreffende inzameling en ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde
recycleerbare stoffen, en het administratief reglement ter uitvoering van bepalingen van deze
verordening.
Art. 3.§ 1. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstort en zwerfvuil door de gemeente, wordt het
bedrag van deze belasting als volgt vastgesteld:
• 1 euro per kilometer transport van de afvalstoffen,
• 20 euro per arbeidsuur per arbeider die door de gemeente bij het opruimen van het
sluikstort of zwerfvuil wordt ingezet ,
• 40 euro per uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen, kraan, bestelwagen), inclusief
chauffeur,
• 0,15 euro per kg opgeruimde afvalstoffen,
• 12,5 euro administratiekosten.
De voormelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen uur, km en/of kg.
§ 2. De belasting bedraagt nooit minder dan 150 euro.
§ 3. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstort of zwerfvuil door derden in opdracht van de
gemeente wordt het factuurbedrag van deze derde, vermeerderd met een administratieve kost
van 40 euro, doorgerekend aan de in het artikel 2 vermelde belastingplichtige.
Art. 4.De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

2/3

Art. 5.De vestiging en invordering alsmede de beslechting van de gemeentebelastingen worden
geregeld overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen alsmede latere
aanvullingen.
Art. 6.Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Bij bevel:
De algemeen directeur

De voorzitter
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