
Belastingreglement op sluikstorten – aanpassing  
 
Artikel 1 
§1. De belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente is een 
belasting ten laste van de in artikel 2 vermelde personen. 
 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door iedere persoon die 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 gemeentelijke afvalreglement  
betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, en andere wettelijke 
bepalingen. 
 
Artikel 3 
§ 1. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente wordt het bedrag van deze belasting als 
volgt vastgesteld:  
- 0,70 euro per kilometer transport van de afvalstoffen;  
- 30 euro per arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente bij het opruimen van het sluikstort wordt ingezet;  
- 40 euro per uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen, kraan, ...), inclusief chauffeur;  
- 50 euro per m3 opgeruimde afvalstoffen;  
De voormelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen uur en/of m3. 
 
Artikel 4 
De belasting is eisbaar vanaf de dag van het weghalen en dient contant betaald te worden tegen afgifte van een 
kwijting (factuur). 
 
Artikel 5 
Wanneer deze betaling niet in der minne kan geregeld worden, kunnen de verschuldigde sommen ingekohierd 
worden. 
 
Artikel 6 
De kohieren 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 financieel beheerder 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 onderhavig reglement. 
 
Artikel 7 
De eiser (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen de aanslag een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
College van Burgemeester en Schepenen binnen drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de 
verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante 
inning. Het bezwaarschrift dient, op straffe van nietigheid, schriftelijk te worden ingediend en te worden 
gemotiveerd. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven. 
Het indienen van een bezwaar ontslaat de belastingplichtige niet van de betaling van de belasting. 
  
Artikel 8 
Een eensluidend afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur. 
 
Artikel 9 
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2019. 
 
Artikel 10 
Dit reglement vervangt alle vorige reglementen betreffende deze inhoud. 
 


