
GEMEENTEBESTUUR TERVUREN PROVINCI E VLAAMS-BRABANT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 17 DECEMBER 2019

Aanwezig:

Marc Charlier, voorzitter

Jan Spooren, burgemeester

Bram Peters, Mario Van Rossum, Werner Aerts, Sofie Lombaert, Christine Tinlot, Lut Kint,

schepenen

Monica Bruylandt-Van de Velde, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Willy Roeykens, Robert Steuts,
Geoffroy De Schaetzen, Jan Trappeniers, Bram Bartholomees, Omer Graulus, Sebastiaan
Coudré, Kristina Eyskens, Thomas Geyns, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters, Serge
Liesenborghs, Yvette Schepers, Rose Vanbegin, Geoffroy de Visscher, raadsleden

Roeland Dekerk, algemeen directeur

Verontschuldigd: BenoitValentin, raadslid

Goedkeuring van het belastingreglement op het weghalen en verwijderen van sluikstort

Aanleiding

Het belastingreglement op het weghalen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen,
gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, in n¡et-reglementaire afvalzakken of op niet-
reglementaire wijze loopt ten einde op 31 december 2O19.

Regelgeving

- Artikel 17O S4 van de Grondwet.
- Artikel 41, tweede lid, 14" van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De raad is bevoegd voor het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.
- Het decreet van 30 mei 2OO8 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-
en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van mater¡aalkringlopen en afvalstoffen, en
latere wijzigingen.
- Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 over het belastingreglement op het weghalen en verwijderen van

huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of
tijdstippen, in niet-reglementaire afvalzakken of op niet-reglementaire wijze.

Fe¡ten. context en argumentatie

Het reglement op het weghalen en verwijderen van sluikstort vervalt op het einde van het aanslagjaar 2019.
Het college wenst de bepalingen van het bestaande reglement te behouden mits een aanpassing in artikel 4 -
loonkost werklieden. Om een gelijkschakeling te krijgen met het tariefreglement'prestaties door gemeentelijk
vakpersoneel'wordt in dit belastingreglement de loonkost werklieden van 25 euro/uur verhoogd naar 35'euro,/uur.

Budget

De inkomsten uit deze belasting worden geboekt op de budgetcode GBB-CBS/O2OO-
O3/7 O2OOO5IGEM E ENTE/C BS/I P-GE E N.

Met 19 stemmen voor (Marc Charlier, Jan Spooren, Bram Peters, Mario Van Rossum, Werner Aerts, Sofie Lombaert,
Christine Tinlot, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Robert Steuts, Jan Trappeniers,
Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Kristina Eyskens, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters, Yvette Schepers), 7
onthoudingen (Willy Roeykens, Geoffroy De Schaetzen, Bram Bartholomees, Thomas Geyns, Serge Liesenborghs,
Rose Vanbegin, Geoffroy de Visscher)

Besluit

Artikel 1. De raad keurt voor de periode 2O2O-2O25 het belastingreglement op het weghalen, verwijderen en
opruimen van sluikstort goed.
Artikel 2. Onder sluikstorten moet onder andere en niet limitatief worden verstaan:
- het achterlaten op openbare of private domeinen van afvalstoffen van welke aard ook, ongeacht het gewicht of het
volume;
- het deponeren van huishoudelijk afval (onder andere kleine huisvuilzakken) in de vuilnisbakken op het openbare
domein;
- het niet nemen van maatregelen om te vermijden dat er vuilnis op het openbaar domein terechtkomt, zoals het



laten rondslingeren van verpakkingen of etenswaren in een zone van 10 meter rond een verkooppunt van etenswaren
die ter plaatse of langs de openbare weg verbruikt worden of het achterlaten van alle vuilnis en afval door
explo¡tanten of verantwoordelijke leiders van kermissen, circussen en openluchtevenementen, op de openbare weg
of een openbare plaats en op private terreinen waar publiek was toegelaten.
Daarnaast wordt de belasting eveneens toegepast voor de volgende handelingen:
- het niet tijdig weghalen of niet reglementair ophangen van toegelaten of toelaatbare borden;
- het niet reglementair aanbrengen van aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden;
- het aanbrengen van niet toegelaten wegmarkeringen of graffiti op openbaar domein.
Artikel 3. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke en,/of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de
gestelde handeiing. Volgende personen kunnen hoofdelijk worden aangesproken voor de betaling van de
belastingschuld:
- degene die sluikstort of de voor hem burgerlijk aansprakelijke persoon, werkgever, ouder, voogd, bewaarder, enz.
- de bestuurder van het voertuig waarmee het gesluikstort afval werd vervoerd of de houder van de nummerplaat van
het voertuig
- de bewoner, huurder, of eigenaar van het gebouw of van het perceel waarop of waarbij het afval wordt gesluikstot't,
tenzij deze kan aantonen de nodige maatregelen te hebben getroffen om te vermijden dat er op zijn/haar perceel
wordt gestort
- de houder van de standplaatsvergoeding en de uitbater van het verkooppunt van etenswaren
- de exploitant en de verantwoordelijke leider van een kermis, circus of openluchtevenement
- de aanbrenger, aanplakker, bezorger of uitdeler van de handelingen opgesomd onder artikel 2, lid 4 tot 6.
Artikel 4. De belasting wordt, bij vaststelling, als volgt aangerekend:
- administratiekosten: 125 euro
- loonkosten werklieden: 35 euro,/uur
- inzetten van materieel
- alle voertuigen groter dan bestelwagen: 35 euro/uur
- alle voertuigen tot bestelwagen: 20 euro/uur
- verwerkingskosten: de kosten voor specifieke verwerking van bepaalde afvalstoffen worden integraal verhaald op
de retributieplichtige.
Voor de kosten die worden aangerekend per uur, wordt elk begonnen uur volledig aangerekend.

Artikel 5. De belasting is contant betaalbaar zodra het belastbare feit is vastgesteld en moet worden betaald binnen
de tien dagen na verzending van het bericht van de belastingschuld.
Artikel 6. Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn wordt de belasting ingekohierd en wordt het een
kohierbelasting.
Artikel 7. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
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 term¡jn van drie maanden vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 8. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidig decreet, zijn de bepalingen van titel Vll (vestiging
en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4
(bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 bis (rechtsmiddelen; invordering van de
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumlnteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het
Wetboek van de 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.
Artikel 9. Dit besluit heft het raadsbesluit van 19 december 2013 op en treedt met ingang van 1 januari 2O2O in

werking.
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