
 
 

 

 
FINANCIEN - Gemeentebelastingen - Belasting op het weghalen van afvalstoffen - Aanslagjaren 2014-2019 

 
Dit belastingreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013 
 

 

 

Artikel 1.- Er wordt, ten voordele van de gemeente Zedelgem, voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019, 

een belasting gevestigd op het weghalen en verwijderen door het gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen 

gestort of achtergelaten op daartoe niet-reglementaire plaatsen en/of op niet reglementaire wijze. 

 

Artikel 2.- De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de afvalstoffen heeft 

achtergelaten, en ingeval er meerdere daders zijn, wordt elk van hen hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de 

betaling van de belasting. Desgevallend is diegene die daartoe opdracht of toelating gaf hoofdelijk mede 

aansprakelijk voor de betaling van de belasting. De eigenaar is eveneens hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijs 

levert dat er hem geen schuld treft. 

 

Artikel 3.- Het bedrag van deze belasting wordt als volgt vastgesteld:  

§ 1. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente: 

 basisforfait van 250 EUR 

 40,00 EUR per begonnen uur en per arbeider die door de gemeente bij het opruimen en sorteren van 

het sluikstort wordt ingezet 

 25,00 EUR per begonnen uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen,…) 

 5,00 EUR per begonnen zak van 75 liter opgeruimde afvalstoffen of 50,00 EUR per kubieke meter 

opgeruimde afvalstoffen 

§ 2. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de gemeente, wordt het 

factuurbedrag van deze derde, vermeerderd met het forfaitaire gedeelte van 250 EUR, doorgerekend aan de in 

artikel 2 vermelde belastingplichtige. 

§ 3. Het weghalen van afvalstoffen, achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen en/of op niet reglementaire 

wijze dient steeds te gebeuren door en/of in opdracht van de gemeente. 

 

Artikel 4.- De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs of via overschrijving binnen 

de dertig dagen. Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd. 

 

 

 
(De integrale gemeenteraadsbeslissingen kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden op financiën@zedelgem.be) 

 


