CONTANTBELASTING OP HET OPRUIMEN EN VERWIJDEREN VAN SLUIKSTORTAFVAL
GEMEENTERAAD VAN 9 SEPTEMBER 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat het billijk wordt geacht dat in geval van sluikstorten aan de overheden een
vergoeding wordt gevraagd voor het opruimen van het sluikgestorte afval;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Gelet op het advies van de MINA-raad d.d. 4 september 2013;
Gelet op de tussenkomst van de heer Ben Verhaegen, raadslid, betreffende de motivering van
de aanpassing van de tarieven;
Gelet op de tussenkomst van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, betreffende de toepassing
van dit reglement;
Gelet op de vraag van de heer Jan Van Dyck, raadslid, om dit reglement te onderwerpen aan
een jaarlijkse evaluatie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019
wordt ten behoeve van de gemeente een belasting gevestigd op het opruimen en verwijderen
van sluikstortafval.
Art. 2. Het sluikstortafval zal worden opgeruimd en verwijderd tegen betaling door de
sluikstorter(ster) of de voor hem/haar verantwoordelijke persoon van een contantbelasting die
wordt berekend op basis van volgende tarieven:
- gebruik van voertuigen: 42,00 euro per uur/per voertuig;
- inzet personeel:
30,00 euro begonnen werkuur;
- verwerkingskost:
60,00 euro per kubieke meter of per fractie van een m³;
- administratiekost:
forfaitair 50,00 euro supplementair aan de aangerekende totale
kosten.
Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd.
Art. 3. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 4. De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en
de eventuele latere wijzigingen.

