PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Vergadering van 21 december 2011
Aanwezig: Kris Poelaert, Burgemeester - Voorzitter, Marc Bombaert, Lieven
Vandenneucker, Marie-Lousie Devriese, Jean-Marie Dierickx, Carina Ricour,
Schepenen,
Nestor Cochez, Patrick De Vos, Hugo Moonens, Jeannine Berckmans, Lieven Snoeks,
Hilde Thiebaut, Kris Degroote, Marleen Heremans, Arlette Vierendeels, Marc
Vanaudenhove, Thierry Deblander, gemeenteraadsleden;
Ann Naert, Wnd secretaris

Belasting op het ophalen van sluikstorting 2012
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 22 december 2010 werd de belasting op de sluikstorting 2011 goedgekeurd. Voor
2012 dient deze belasting opnieuw te worden vastgesteld.
Bevoegdheid
Artikel 42§3 en 43§2, 15° van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
Decreet 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2010
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
De gemeente heeft tot taak te waken over de gezondheid van haar inwoners en over de
zindelijkheid van de openbare weg waardoor het aangewezen is initiatieven te nemen
om de verontreiniging die ontstaat door sluikstorten op de openbare weg tegen te gaan.
Indien er toch sluikstorting wordt vastgesteld dient de gemeente zo spoedig mogelijk te
zorgen voor het reinigen enerzijds en zo nodig het grondig ontsmetten anderzijds.
Het opruimen, reinigen en eventueel ontsmetten van de openbare weg brengt hoge
kosten met zich mee.
Het achterlaten van afval op niet-reglementaire tijdstippen of plaatsen, of het aanbieden
van afval in niet-reglementaire recipiënten wordt beschouwd als ‘sluikstorten’. Het
belastingreglement wil overtreders streng beboeten. Indien de overtreder niet op
heterdaad wordt betrapt, zal deze geïdentificeerd worden aan de hand van
briefomslagen, poststukken, enz...
Het opsporen van de sluikstorter vergt vaak heel wat inspanningen door het
opsporingswerk naar de identiteit van de sluikstorter.

Het doorrekenen van deze kosten aan de sluikstorter is daarom aangewezen. Het geeft
blijk van een maatregel van goed bestuur. Het College stelt daarom voor om deze
belasting vast te leggen op €250,00.
Financieel advies en visum
Deze retributie is voorzien in het budget 2012 en in het meerjarig financieel beleidsplan
en is dus noodzakelijk voor een gezonde financiële toestand van de gemeente.
Ontvangsten worden geboekt op artikel 040/363-07.

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Vanaf 01 januari 2012 zal er een indirecte belasting van €250,00 door de
gemeente aangerekend worden, buiten de gerechtelijke vervolgingen, voor het ophalen
van sluikstorting.
Artikel 2 : De belasting is verschuldigd door diegene, voor zover hij gekend is, de
voorwerpen en goederen weggeworpen, gestort of achtergelaten heeft op een
openbaar zowel op privaat domein, die de omgeving bevuilen, ontsieren, verontreinigen
of schade berokkenen.
Artikel 3 : De belasting wordt ingevorderd, na het ontvangen van een proces-verbaal
opgesteld door de bevoegde diensten, door middel van een invorderingsstaat.
Artikel 4 : De belasting moet betaald worden binnen de 30 dagen na de verzending van
het aanslagbiljet.
Artikel 5 : De belastingsschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij
het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de
derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf
de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Artikel 6 : Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid
overgemaakt.
Gedaan in zitting, datum als hiervoor.
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