REGLEMENT

Gemeenteraad van 23-05-2019

CONTANTE GEMEENTEBELASTING OP 100% COMPOSTEERBARE
DEGRADEERBARE HONDENPOEPZAKJES, BIOBAG-DOG

EN

BIO-

Art. 1
De beraadslaging van de gemeenteraad van 28 februari 2019, waarbij met ingang van 01-01-2019 en voor
een termijn eindigend op 31-12-2026 een belasting wordt geheven op de afgifte van specifieke zakjes met
opdruk “BioBag Dog, 100 % composteerbaar en bio-afbreekbaar”, bestemd voor het oprapen van
hondenpoep, wordt opgeheven vanaf het van kracht worden van onderhavige verordening.
Art. 2
Vanaf het van kracht worden van deze verordening en voor een termijn eindigend op 31-12-2026 wordt een
belasting geheven op de afgifte van specifieke zakjes met opdruk “BioBag Dog, 100 % composteerbaar en
bio-afbreekbaar”, bestemd voor het oprapen van hondenpoep, en die ter beschikking gesteld worden van de
bevolking op door het college van burgemeester en schepenen vast te stellen tijdstippen en plaatsen.
Art. 3
Bij de afgifte van de ter beschikking gestelde zakjes, BioBag-Dog, bestemd voor het verwijderen van
hondenpoep, wordt ten laste van degene die de zakjes aanschaft voor de termijn omschreven in artikel 2
hierboven een contante gemeentebelasting geheven van 0,075 EUR (7,5 Eurocent) per zakje en die contant
moet worden betaald tegen afgifte van een kwitantie bij het in ontvangst nemen van de zakken.
Art. 4
Bij gebreke van contante betaling van deze belasting binnen de tien dagen na het in ontvangst nemen van de
zakjes, wordt deze belasting ingekohierd, kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het
schepencollege. De belastingplichtige ontvangt vervolgens vanwege het gemeentebestuur een aanslagbiljet.
De belasting moet dan betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 5
De belastingplichtige kan tegen de aanslag bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen
van de stad Tienen. 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
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art. 6
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van de
Hoofdstukken I, III, IV, en VI tot IXbis van titel VII van het wetboek van inkomstenbelastingen, 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. 7
De definitieve verordening zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.

