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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:

Wettelijk kader

-  artikel 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet

-  artikelen 40 en 41.14° van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017

-  decreet d.d. 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

-  omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit 

-  het politiereglement houdende de ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en hiermee 

gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen gecoördineerde versie d.d. 15 maart 2007 en gewijzigd bij 

gemeenteraadsbesluiten d.d. 18 december 2008, 8 oktober 2010, 27 oktober 2011 en 13 juni 2013

-  decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen - 23 december 2011, 

inzonderheid artikel 12

Aanleiding

-  de huidige belastingreglementen eindigen op 31 december 2019 en moeten worden herstemd 

-  het vaststellen van de gemeentelijke belastingreglementen is de bevoegdheid van de gemeenteraad

Procedure

-  principiële beslissing college van burgemeester en schepenen

-  goedkeuring beslissing door de gemeenteraad

-  bekendmaking op de gemeentelijke website

Adviezen

INTERN

-  eigen dienst: positief 

Krediet

Exploitatie - ontvangsten

algemene 

rek.

beleidsitem kostenplaats actie bedrag

7332800 002000    

Motivering

-  de gemeente wordt geregeld geconfronteerd met sluikstorten. Het opsporen van de sluikstorter vergt 

supplementaire inspanningen van het bestuur

-  het verwijderen van sluikafval van het openbaar domein gaat gepaard met uitgaven voor het gemeentebestuur 

en het is billijk deze uitgaven te recupereren bij diegene die het afval heeft gestort

-  er wordt uitgegaan van het  principe de vervuiler betaalt zodat de omvang van de belasting wordt bepaald in 

functie van de hoeveelheid en de aard van de gestorte afvalstoffen aangezien dit evenredig is met de uitgaven 

voor de gemeente

-  de gemeente kan optreden tegen sluikstorten via een GAS-boete

-  de gemeente kan haar opruimingsuitgaven verhalen op de sluikstorter. Het is belangrijk dat de vergoeding voor 

het opruimen van het sluikstort in redelijke verhouding is met de hoeveelheid achtergelaten afval

-  de financiële toestand van de gemeente in evenwicht houden

Besluit

Artikel 1.- Er wordt, ten voordele van de gemeente Zedelgem, voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, 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 achtergelaten.

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

achtergelaten, en ingeval er meerdere natuurlijke personen samen afvalstoffen gelijktijdig op éénzelfde plaats 

hebben achtergelaten, zijn zij de belasting verschuldigd elk voor hun aandeel. In dergelijke geval is elke 

belastingplichtige hoofdelijk gehouden tot de volledige belastingschuld. Desgevallend is diegene die daartoe 

opdracht of toelating gaf hoofdelijk mede aansprakelijk voor de betaling van de belasting. De eigenaar van het 

afval is eveneens hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijs levert dat er hem geen schuld treft.

Artikel 3.- 

§ 1. Het bedrag van deze belasting wordt als volgt vastgesteld: 
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- 250 EUR voor klein en middelgroot afval zoals flessen, zakken (met inbegrip van de restafvalzakken van het 

werkgebied van IVBO niet reglementair  aangeboden) , dozen, hondenpoep,…

- 350 EUR voor groot afval zoals groot huisraad, bruin- en witgoed, matrassen,…

- 500 EUR voor groot afval van meer dan 500 kg per vastgestelde niet reglementaire stort van afvalstoffen

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

factuurbedrag van deze derde 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 op het weghalen van afvalstoffen wordt ingevorderd door middel van een kohier. De 

kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 5.- De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 6.- De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen de belasting bij het college van burgemeester 

en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan 

gebeuren door verzending of door overhandiging. De 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.

De procedure verloopt in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 7.- Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 8.- Het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het 

decreet lokaal bestuur.

Artikel 9.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Sabine Vermeire

Algemeen directeur

Charlotte Vermeulen

Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT

Sabine Vermeire

Algemeen directeur

Annick Vermeulen

Burgemeester

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 8646-3359-2255-6296.

https://www.verifieer.be/code/8646335922556296

		Annick Margriet Vermeulen
	2020-01-08T21:46:32+0100
	Gemeente Zedelgem
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Sabine Simonne Vermeire
	2020-01-09T08:24:12+0100
	Gemeente Zedelgem
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




