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PUNT 10.
Belasting op het verwijderen van sluikstorten door de gemeente van 2013 tot en met 2018
De raad
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het Arrest van het Grondwettelijk Hof (arrest nr 67/2001) betreffende de bekendmaking van de
gemeentereglementen door aanplakking
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd
Gelet op 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
Overwegende dat het noodzakelijk is, ter bescherming van het milieu, een belastingreglement op te stellen in
verband met het ophalen van sluikstorten
Overwegende dat het opruimen van afval, dat ongecontroleerd werd achtergelaten inzonderheid artikel 54, 1ste en
2de lid en artikel 59, 1ste en 2de lid
Overwegende dat op basis van voornoemd decreet, de overtreder door de rechtbank kan veroordeeld worden tot
de terugbetaling van de kosten van het verwijderen door de gemeente
besluit
met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
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Artikel 1

Vanaf 01.01.2013 tot en met 31.12.2018 wordt een gemeentebelasting gevestigd op het ophalen
door de gemeente van sluikstorten.

Artikel 2

Onder sluikstorten wordt verstaan het storten, het doen of laten doen, het opslaan in of op de
bodem, het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen, ermee gelijkgestelde afvalstoffen, grof
afval en om het even welke andere afvalstoffen, goederen, producten of voorwerpen op andere
plaatsen dan deze die daartoe bij wijze van een bijzondere vergunning door de bevoegde overheid
zijn gereserveerd, m.n. op alle openbare plaatsen in de waterwegen, de waterlopen en andere
oppervlaktewateren, in de riolering of op private terreinen, ongeacht het feit van eigendom.
Grof of ander vuilnis, of afvalproducten die door niet-inwoners van Voeren worden toegevoegd
aan het buitengestalde huisvuil van de eigen bewoners, wordt eveneens als sluikstort beschouwd,
ook als dit bij familie is.

Artikel 3

De belasting is verschuldigd door diegene die de afvalstoffen gestort heeft of door de eigenaar van
de afvalstoffen.

Artikel 4

De belasting wordt vastgesteld op 125,00 € per verwijdering indien de afvalstoffen een omvang
hebben van minder dan één kubieke meter

Artikel 5

Indien het sluikstort een omvang heeft van meer dan één kubieke meter, wordt de belasting op het
verwijderen van het sluikstort vastgesteld op 250,00 € per kubieke meter, vermeerderd met de
afvoer- en verwerkingskosten en het geïndexeerd uurloon van de gemeentelijke arbeiders

Artikel 6

Bij gebrek aan betaling in der minne van het bedrag dat door het gemeentebestuur aan de
belastingplichtige wordt medegedeeld, zal de verschuldigde belasting ingekohierd worden en is ze
onmiddellijk eisbaar.

Artikel 7

De belastingkohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het
jaar dat volgt op het dienstjaar door het College van Burgemeester en Schepenen.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste
ontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending
gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage
wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de belasting is
verschuldigd.

Artikel 8

De eiser (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en schepenen binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of
vanaf de datum van de inning van de belasting indien dit op een andere wijze dan per kohier
gebeurde. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen worden ingediend. Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen
ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het
orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of
zijn vertegenwoordiger en vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en
middelen. Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor
aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst binnen acht dagen na de verzending of de indiening van het
bezwaarschrift. De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële
vergissingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het
dienstjaar waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.

Artikel 9

Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, worden de regels toegepast
betreffende de nalatigheidintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.

Artikel 10

Alle voorgaande reglementen betreffende dit onderwerp worden opgeheven

Artikel 11

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de wetgeving terzake
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