REGLEMENT

Gemeenteraad van 19-12-2019

BELASTING OP HET OPHALEN VAN HUISVUIL
Art. 1:
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op het
ophalen van huisvuil.
Art.2:
De belasting is verschuldigd door ieder gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar gedomicilieerd is in de stad
Tienen in een gebouw of in een gedeelte ervan, ongeacht of zij huurder of eigenaar is en onverminderd het feit
of zij al dan niet in werkelijkheid van de ophaaldienst gebruik maakt. De meerderjarige leden van het gezin
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art.3:
Onder gezin wordt verstaan:
1. Een persoon die gewoonlijk alleen leeft (alleenstaande);
2. Een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk in
eenzelfde woning of in een gedeelte ervan verblijven en er samen leven.
Art.4:
De belasting is eveneens verschuldigd door
ieder natuurlijk persoon of hoofdelijk door de leden van elke vereniging die op 1 januari van het
aanslagjaar een zelfstandig of vrij beroep uitoefenen en wiens maatschappelijke zetel, vestigingseenheid of
filiaal volgens de Kruispuntbank der Ondernemingen in Tienen gevestigd is.
ieder natuurlijk- of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar als hoofd- en/of bijkomende
activiteit een commerciële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent en wiens maatschappelijke
zetel, vestigingseenheid of filiaal volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen in Tienen gevestigd is.
Indien het gezin van de belastingplichtigen omschreven in dit artikel op hetzelfde adres woont is de belasting
slechts éénmaal verschuldigd. In dat geval zijn de leden van het gezin en de belastingplichtigen omschreven
in dit artikel hoofdelijk gehouden tot betaling van de belasting.
Art. 5:
Het jaarlijks belastingbedrag wordt vastgesteld als volgt:
Voor de belastingplichtigen bedoeld in artikel 3.1. (alleenstaande) : 20,00 euro per belastingplichtige.
Voor de belastingplichtigen bedoeld in artikel 3.2 (vereniging van twee of meer personen): 40,00 euro per
belastingplichtige
De belastingplichtigen bedoeld in artikel 4 zijn in elk geval een jaarlijkse belasting verschuldigd van 40,00
euro, zelfs indien hun gezin op hetzelfde adres is gehuisvest en zij tevens vallen onder de bepalingen van
artikel 3.1, en zij als alleenstaanden in de daar gegeven betekenis moeten worden beschouwd.
Art.6:
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd.
Bij verhuizing naar een andere gemeente in de loop van het jaar blijft de belasting ook volledig verschuldigd.
Art.7:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door
het college van burgemeester en schepenen.
Art.8:
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art.9:

De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Art.10:
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.

