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BELASTING OP HET SLUIKSTORTEN OP DE OPENBARE WEG 2020-2025 

De raad,  

Overwegende dat het belastingreglement gestemd door de gemeenteraad op 17 

december 2013 vervalt op 31 december 2019; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 

de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;  

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur;  

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN : 

Artikel 1: Voor een termijn van 6 jaar, die aanvangt op 1 januari 2020 en eindigt 

op 31 december 2025, wordt ten bate van de gemeente een belasting geheven 

op het ophalen van afvalstoffen ingevolge sluikstorten. 

Artikel 2: De belasting wordt vastgesteld overeenkomstig de tarieven 

vastgesteld in het retributiereglement voor uitvoering van werken ten laste van 

derden, met een minimum van 132 EUR. 

Voor kosten waarvan geen tarief in het bedoeld reglement voorzien is, zullen de 

werkelijke kosten als belasting aangerekend worden, inclusief de stortkosten en 

de milieuheffingen. 



Deze belasting geldt onverminderd het aanrekenen van een GAS boete op het 

niet rein houden van een openbare en publiek toegankelijke plaats (art 17 GAS 

reglement). 

Artikel 3: De belasting is verschuldigd door de storter, of diegene die het afval 

geplaatst heeft.  Indien deze niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de 

eigenaar van de gestorte afvalstoffen. 

Artikel 4: De belasting wordt contant geïnd onmiddellijk nadat de afvalstoffen 

werden weggehaald en na voorlegging van een invorderingsstaat. 

Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een 

kohierbelasting.  

Artikel 5: De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar 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 of 

vanaf de kennisgeving van de aanslag.  

De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending of door 
overhandiging tegen ontvangstbewijs.  

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit 
recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het 

bezwaar.  
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 

dagen na de indiening ervan.  

 

Artikel 6: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk 

zoals inzake rijksbelastingen op inkomsten. 

Artikel 7: Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van 

artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal bestuur. 

Artikel 8 : Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de 

gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking 

van dit reglement 
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