REGLEMENT

Gemeenteraad van 19-12-2019

BELASTING OP HET WEGHALEN EN VERWIJDEREN VAN GOEDEREN EN AFVALSTOFFEN,
GESTORT OF ACHTERGELATEN OP DAARTOE NIET VOORZIENE PLAATSEN OF
TIJDSTIPPEN, OP NIET-REGLEMENTAIRE WIJZE OF IN NIET-REGLEMENTAIRE
RECIPIËNTEN
Art. 1:
Met ingang op 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting
geheven op het weghalen en verwijderen van goederen en afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe
niet voorziene plaatsen of tijdstippen, op niet-reglementaire wijze of in niet-reglementaire recipiënten,
waarvan de opsomming hierna volgt:
1. sluikstorten of vervuiling van het openbare domein door:
a. diverse papieren zwerfvuil met een volume van minder dan 0,01m³ (10 liter) (zoals
parkeerretributies en parkingtickets) met uitzondering van documenten waarop
identiteitsgegevens zoals naam en adres staan vermeld tenzij er sprake is van betrapping op
heterdaad;
b. alle andere afvalstoffen met een volume van minder dan 0,01m³ (10 liter) (zoals kleine plastieken
zakken, glazen of plastieken flessen, vlak glas, bokalen, blikjes, brikverpakkingen, potten,
aardewerk, papier en karton, dozen, verpakkingen van etenswaren, sigarettenpeuken,
voedsel(resten), kauwgum…);
c. hondenpoep;
d. voor het milieu schadelijke afvalstoffen (zoals batterijen, spuitbussen, verfresten, olie,
vet,…);
e. de volgens het politiereglement niet-tijdig ingehaalde door de ophaaldienst geweigerde zakken,
correct geplaatst voor het juiste perceel;
f. afval met een volume van 0,01m³ (10 liter) tot 0,25m³ (250 liter) (zoals huisvuilzakken,
autobanden,…);
g. afval met een volume van meer dan 0,25m³ (250 liter) tot 1m³ ( 1 000 liter) (zoals grof huisvuil,
groot huisraad, koelkasten, bouwafval, tuinafval, boomstronken, autowrak,…);
h. afval met een volume van meer dan 1m³ (1 000 liter) (zoals grof huisvuil, groot huisraad,
koelkasten, bouwafval, tuinafval, boomstronken, autowrak,…);
2.
deponeren van huishoudelijk afval (o.a. kleine plastieken zakken) in of aan de papiermandjes op
openbaar domein;
3.
alle vuilnis en afval achtergelaten door marktkramers, exploitanten van kermisattracties en circussen op
openbaar domein of op privaat eigendom van de stad;
4.
de reglementair aangebrachte plakkaten die niet werden verwijderd drie dagen na de activiteit waarop
zij betrekking hebben, de niet-reglementair aangebrachte plakkaten, niet-reglementair aangebrachte
aanplakkingen op stadsaanplakborden;
5.
zelfklevers of aanplakkingen, aangebracht op straatmeubilair, signalisatie, schuilhuisjes,
verlichtingspalen, marktkasten of stadseigendommen;
6.
graffiti, aangebracht op straatmeubilair, signalisatie, schuilhuisjes, verlichtingspalen, marktkasten of
stadseigendommen;
7.
de vlugschriften, publiciteitsflyers, prospectussen, stalen en folders van welke aard dan ook die op
voertuigen, die op de openbare weg zijn geparkeerd, werden aangebracht door niet-bevoegde diensten;
8.
vervuiling van het openbaar domein door (landbouw)voertuigen en (grond)werken (zoals aarde, modder,
(smeer)olie, snoeiafval, steengruis…)
Art. 2:
De belasting is verschuldigd door de volgende natuurlijke of rechtspersonen, ingedeeld van 1. tot 8., waarbij
elk cijfer correspondeert met het overeenkomstige cijfer uit artikel 2, dat de aard van de goederen en
afvalstoffen specificeert :
1.
degene die het papieren zwerfvuil op het openbaar domein heeft achtergelaten, de sluikstorter, de
eigenaar van de afvalstoffen, de eigenaar van de hond of diegene die er het toezicht over heeft;
2.
de sluikstorter of de eigenaar van de afvalstoffen;

3.
de marktkramer, de exploitant van de kermisattractie of het circus;
4.
de aanplakker of degene die al dan niet de aanvraag tot aanplakking deed;
5.
degene die de zelfklever(s) of aanplakkingen aanbrengt;
6.
degene die de graffiti aanbrengt;
7.
degene die de folders heeft verspreid, de verantwoordelijke uitgever of degene in wiens opdracht de
verspreiding is gebeurd;
8.
degene die de vervuiling heeft veroorzaakt, de verantwoordelijke aannemer of degene in wiens opdracht
de werken werden uitgevoerd.
Art. 3:
De belasting wordt vastgesteld op de volgende bedragen, volgens grondslagen ingedeeld van 1. tot 8., waarbij
elk cijfer correspondeert met het overeenkomstige cijfer uit artikel 2, dat de aard van de goederen en
afvalstoffen specificeert :
1

a.
b., c. en e.:
d.:
f.:
g.:
h.:

2
3

75 EUR
volume tot 0,01m³ (10 liter)
volume 0,01m³ (10 liter) tot 0,25m³ (250
liter)
volume 0,25m³ (250 liter) tot 1m³ (1 000
liter)
volume > 1m³ (1 000 liter)

4
5
6

7.
8.

25 EUR
75 EUR
125 EUR
150 EUR
250 EUR
250 EUR, vermeerderd met 100 EUR per
bijkomende (begonnen) m³
75 EUR
150 EUR
250 EUR
250 EUR, vermeerderd met 100 EUR per
bijkomende (begonnen) m³

50 EUR voor de eerste aanplakking of
plakkaat, vermeerderd met 15 EUR per
bijkomende aanplakking of plakkaat
75 EUR voor de eerste zelfklever of
aanplakking, vermeerderd met 15 EUR per
bijkomende zelfklever of aanplakking
kleiner of gelijk aan 1m²
100 EUR
groter dan 1m²
100 EUR, vermeerderd met 100 EUR per
bijkomende m²
100 EUR per verdeelbeurt
100 EUR voor de eerste lopende meter,
vermeerderd met 15 EUR per bijkomende
lopende meter

Art. 4:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door
het college van burgemeester en schepenen.
Art. 5:
Het bedrag van de belasting is eisbaar vanaf de dag van de ophaling en zal vanaf deze dag worden
ingekohierd.
Art. 6:
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet door de
gemeenteontvanger.

Art. 7:
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en gemotiveerd. De indiening moet,
op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Art. 8:
In geval van bezwaar bericht het college van burgemeester en schepenen schriftelijk de ontvangst aan de
bezwaarindiener of aan zijn/haar vertegenwoordiger binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na de
verzending of indiening van het bezwaarschrift.
Art. 9:
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan de bezwaarindiener beroep instellen
bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd.
Art. 10:
De beëdigde personeelsleden van de stad en de leden van de lokale politie zijn gemachtigd om de
vaststellingen te doen die aanleiding geven tot de toepassing van dit belastingreglement.
Art. 11:
Dit reglement wordt bekendgemaakt op de webtoepassing van de stad, met vermelding van zowel de datum
waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

