
HERVASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT OP HET WEGHALEN EN VERWIJDEREN VAN 
AFVALSTOFFEN GESTORT OP NIET-REGLEMENTAIRE PLAATSEN OF TIJDSTIPPEN, OF IN NIET-
REGLEMENTAIRE RECIPIËNTEN - PERIODE 2014-2019. 

Art.1:  Voor een termijn beginnend op 01 mei 2014 eindigend op 31 december 2019 wordt ten voordele 

van de gemeente een belasting geheven op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort 
of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten. 

Art.2:  De belasting is hoofdelijk verschuldigd door iedere persoon die de afvalstoffen achterlaat, opslaat of 
stort op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met 
het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, het algemeen gemeentelijk politiereglement en andere wettelijke bepalingen 
(veldwetboek, bosdecreet, Vlarem), door de persoon die hiertoe opdracht of toelating gegeven 
heeft gegeven en door de eigenaar van de afvalstoffen. Bij dierlijke uitwerpselen is de belasting 
hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar van het dier en door de begeleider van het dier. 

Art.3:  §1. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente wordt het bedrag van deze 
belasting als volgt vastgesteld: 

- afvalstoffen (incl. hondenpoep) met een volume tot 0,25 m³ (niet limitatieve 
lijst: flessen, blik, sigarettenpeuken, hondenpoep, kleine verpakkingen, één 
huisvuilzak) 

75,00 euro 

- afvalstoffen met een volume van 0,25m³ tot en met 0,50 m³ (niet 
limitatieve lijst: twee tot vijf huisvuilzakken, grote karton(nen) do(os)(zen), 
computer) 

150,00 euro 

- gevaarlijk afval (cfr. Afvalstoffendecreet) en/of afvalstoffen met een volume 
groter dan 0,50 m³ (niet limitatieve lijst: ijskast, fornuis, wasmachine, 
huisraad, afbraakmateriaal,vijf of meer huisvuilzakken) 

250,00 euro 
per halve 
kubieke meter 

§2. Voor het ambtshalve opruimen van sluikstorten door (externe) aangestelden van de gemeente, 
wordt de belasting bepaald op het factuurbedrag van deze aangestelden van de gemeente, 
vermeerderd met een administratieve kost van 125 euro. Factuurbedrag en administratieve kost 
vormen samen de verschuldigde belasting die ten laste is van de belastingplichtige als bepaald in 
artikel2. 

Art.4:   De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een ontvangstbewijs.  
Bij gebreke aan onmiddellijke betaling, wordt de belasting ingevorderd bij middel van een kohier 
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij 
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

Art.5 :  De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende hervaststelling van het 
belastingreglement op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort op niet-reglementaire 
plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten - periode 2014-2019 - wordt opgegeven 
met ingang van 1 mei 2014. 


