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            REGLEMENT:  

BELASTINGSREGLEMENT OP HET 
OPRUIMEN VAN SLUIKGESTORTE 

AFVALSTOFFEN VANAF 1 JANUARI 

2020 TOT EN MET 31 DECEMBER 2025 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 17/12/2019 

 

Artikel 1:  

Er wordt voor de dienstjaren 2020-2025 een gemeentebelasting gevestigd op het 

weghalen door het gemeentebestuur van sluikgestorte afvalstoffen bedoeld in het 

decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen.  

Onder het sluikstorten dient te worden verstaan het achterlaten van de voormelde 

afvalstoffen: 

 op niet-reglementaire plaatsen en / of 

 op niet-reglementaire tijdstippen en / of 

 in niet-reglementaire recipiënten 

 

Artikel 2:  

 

De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft. 

Desgevallend is diegene die daartoe opdracht of toelating gaf en / of de eigenaar van de 

afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

 

Artikel 3:  

 

De belasting bestaat uit de volgende onderdelen en wordt als volgt bepaald: 

1. Belasting op het opruimen van de achtergelaten huishoudelijke afvalstoffen en met 

huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld bedrijfsafval 

 loonkosten werklieden tijdens het opruimen van de achtergelaten afvalstoffen: 30 

euro/uur/man; 

 inzetten van een vrachtwagen zonder chauffeur tijdens het opruimen van de 

achtergelaten afvalstoffen: 45 euro/uur.  

Voor dit onderdeel van de belasting wordt een minimum van 750 euro aangerekend. 

2. Belasting op het afvoeren, de overslag, het verwerken en storten of verbranden van 

de achtergelaten huishoudelijke afvalstoffen en het met huishoudelijke afvalstoffen 

gelijkgesteld bedrijfsafval als volgt omschreven : groot afval – groot huisraad – TV’s – 

koelkasten – matrassen en alle afvalstoffen met een gewicht van meer dan 500 kg 

 vervoerskosten naar de overslag-, stort of verbrandingsinstallatie: 1,7 euro / km; 

 overslag-, verwerking-, stort- of verbrandingskosten: 205 euro / ton afvalstoffen; 

 loonkosten werklieden tijdens het afvoeren van de achtergelaten afvalstoffen : 30 

euro/uur/man. 

Voor dit onderdeel van de belasting wordt een minimum van 750 euro aangerekend. 

3. Belasting op het opruimen van klein en middelgroot afval zoals hondenpoep, flessen, 

blikken, papier, karton: 
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voor dit onderdeel van de belasting wordt per afzonderlijke ophaalbeurt een minimum 

van 250 euro aangerekend. 

 

Artikel 4:  

De belasting moet contant worden betaald, tegen afgifte van een kwitantie, binnen de 

tien dagen na toezending van het bericht van de belastingschuld. Bij gebreke van 

contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en zijn de bepalingen 

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

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen van toepassing. 

 

Artikel 5:  

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze 

belasting bij het College van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op 

straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening 

kan gebeuren door verzending of overhandiging. Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde 

voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend via een duurzame drager. 

Deze 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. Tegen de beslissing van het College van burgemeester en schepenen kan 

beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 

 

Artikel 6:  

Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake 

rijksbelasting op de inkomsten. 

 

Artikel 7:  

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

Artikel 8: 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

 


