RETRIBUTIE OP HET TER BESCHIKKING
RATTENVOERDOZEN
GEMEENTERAAD VAN 9 SEPTEMBER 2013

STELLEN

VAN

RATTENVERGIF

EN

De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2012 betreffende de aanpassing van de
retributie op het ter beschikkingstellen van rattenvergif;
Overwegende dat jaarlijks grote hoeveelheden vergif worden uitgedeeld;
Overwegende de verkoop van Rodentex rattenvoerdozen voor een prijs van 4 euro per stuk
(inkoopprijs voor de gemeente bedroeg in 2012 2,99 euro per stuk, exclusief 21% BTW);
Overwegende dat de rattenvoerdoos voorkomt dat huisdieren, vogels en andere dieren sterven
aan het rattenvergif en het veilig is voor kinderen;
Gelet op het advies van de MINA-raad d.d. 4 september 2013;
Gelet op de opmerking van de heer Jan Van Dyck, raadslid, dat hij in principe tegen deze
retributie is aangezien het de openbare gezondheid betreft maar het toch aanvaardbaar vindt
gezien de kostprijs bijna symbolisch is en het te verantwoorden is dat niet iedereen zomaar
vergif kan afhalen;
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 termijn eindigend op 31 december 2019
wordt ten behoeve van de gemeente een retributie gevestigd op het afgeven van rattenvergif
en rattenvoerdozen.
Art. 2. De retributie bedraagt 1,00 euro per 250 gr (10 zakjes van 25 gr) rattenvergif en 2,00
euro per rattenvoerdoos.
Art. 3. De retributie is verschuldigd door diegene die het rattenvergif ophaalt op het
gemeentehuis of die een rattenvoerdoos aankoopt op het gemeentehuis. De retributie wordt
opeisbaar op het ogenblik van de afgifte van het rattenvergif en/of de rattenvoerdoos. Een
ontvangstbewijs wordt afgeleverd.
Art. 4. Bij de aankoop van rattenvergif gebeurt een registratie, die omvat: de naam van de
persoon die het rattenvergif afhaalt, het adres van die persoon en de hoeveelheid afgehaald
vergif.
Art. 5. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de
niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.

