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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 16 december 2010
Aanwezig: Mw. Carthé, Burgemeester-Voorzitter, HH. Van Laethem, Coppens, Mw. De Saeger,
Mw. Dehing-van den Broeck, M. Kompany, Mw. Bergers en M. Petrini, Schepenen;
HH. Scheepmans, Dolet, Beeckmans, Dewaels, Mw. De Greef-De Neef, M. Gillard, Mw. Debuyck,
M. Genard, Mw. De Bast, M. Van Gucht, Mwen Arend, Van Linter, HH. Van Dam, Alu, Delvaux,
Mw. Souiss, HH. Van Damme, Parmentier en Van Eyck, Leden;
M. Vanhove, Gemeentesecretaris.

11de Voorwerp: Belasting op de openbare netheid – Invoering.
DE GEMEENTERAAD,
Herzien zijn beraadslaging van 25 september 2008 betreffende de wijziging van de belasting op de
reiniging van de openbare weg, goedgekeurd voor een termijn die eindigt op 31 december 2010;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, gewijzigd
door de programmawet van 20 juli 2006;
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
Gelet op de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 7 tot 10 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de
Gouverneur of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een
provincie- of gemeentebelasting;
Gelet op de omzendbrief van 10 mei 2000 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende het
Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur of voor het
College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of
gemeentebelasting;
Gelet op de gemeentefinanciën;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
1)
Het onderhavige reglement vernietigt en wijzigt, op 1 januari 2011, het belastingreglement op
de reiniging van de openbare weg dat door de Gemeenteraad tijdens zijn zitting van 25 september
2008 werd aangenomen, en stelt zich als volgt voor :
Artikel 1:
Er wordt voor de dienstjaren 2011, 2012 en 2013 een gemeentelijke belasting geheven op het
vervuilen van de openbare wegen en plaatsen of vervuilingen zichtbaar vanaf deze.
Artikel 2:
In het kader van onderhavig reglement wordt verstaan onder “het vervuilen” :
1. het plaatsen of achterlaten van huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval buiten de plaatsen en
tijdstippen voorzien voor de ophaling ervan;
2. het plaatsen of achterlaten van afval buiten de voorziene of speciaal daartoe aangelegde
plaatsen;
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3. het plaatsen van graffiti, tags of andere opschriften of het aanplakken van affiches of
zelfklevers op het stadsmeubilair of op een openbaar of privaat gebouw of bouwwerk;
4. het feit dat leidt tot de vervuiling van openbare wegen of plaatsen of de openbare netheid in het
gedrang brengt.
Artikel 3:
De belasting is verschuldigd door :
1. In het geval van het deponeren en het achterlaten op de openbare wegen en plaatsen, solidair,
door de auteur van het gedeponeerde of achtergelaten goed en door de persoon die het
gedeponeerde of achterlaten goed aanvankelijk in zijn bezit had.
In het geval van het deponeren en het achterlaten op zichtbare plaatsen vanop openbare wegen en
plaatsen, in de geciteerde volgorde volgens de mogelijkheden van identificatie, door de auteur van
het gedeponeerde of achtergelaten goed, of door de persoon die het achtergelaten goed aanvankelijk
in zijn bezit had of door de bezetter of door de eigenaar van de grond waarop het afval
achtergelaten wordt ;
2. Solidair door de eigenaar, door de verantwoordelijke of de houder van de persoon, het dier of de
zaak, in de zin van artikel 1384 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek, die het afval heeft
achtergelaten of er de vervuiling van heeft teweeggebracht;
3. Solidair door de eigenaar of door de verantwoordelijke uitgever van de affiche of de zelfklever,
of door de persoon die de affiche of de zelfklever heeft geplakt of de graffiti, tag of ander opschrift
heeft aangebracht;
4. Solidair door de eigenaar van het goed vanaf welke de bevuiling werd gepleegd ten gevolge van
een activiteit of een ongeval of door de dader van de bevuiling;
5. In de geciteerde volgorde volgens de mogelijkheden van identificatie door de eigenaar van het
gebouw of het terrein waarvan het voetpad (of het niet verharde gedeelte van de openbare weg)
niet onderhouden is of door de persoon die verantwoordelijk is van het onderhoud ;
6. Door de persoon die een handeling stelt die in de zin van onderhavig reglement tot vervuiling
kan leiden.
Artikel 4:
De persoon die een graffiti, tag of ander opschrift heeft aangebracht of die een affiche of een
zelfklever heeft gekleefd met toelating van de eigenaar, bezetter of beheerder van het goed, is
vrijgesteld van de betaling van de belasting.
Artikel 5:
De belasting bedraagt :
§1. 61,20 € per zak of recipiënt gevuld met huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval, geplaatst of
achtergelaten buiten de tijdstippen en plaatsen voorzien voor de ophaling ervan. Het bedrag zal
worden verhoogd de eerste januari van elk jaar :
2011 : 61,20 €
2012 : 62,40 €
2013 : 63,60 €
§2. 150,00 € per zak of recipiënt gevuld met huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval, in geval
van herhaling van plaatsen of achterlaten buiten de plaatsen en tijdstippen voorzien voor de
ophaling ervan; en dit, in hoofde van de persoon die het onderwerp uitmaakt van een verwittiging
of een belasting. Het bedrag zal worden verhoogd de eerste januari van elk jaar :
2011 : 150,00 €
2012 : 153,00 €
2013 : 156,00 €
§3. 153,00 € per kubieke meter zakken, recipiënten, voorwerpen of afval die ongevaarlijk is en niet
bestemd is voor de huisvuilophaling. Het bedrag zal worden verhoogd de eerste januari van elk jaar :
2011 : 153,00 €
2012 : 156,00 €
2013 : 159,00 €
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§4. 100,00 € per kilogram gevaarlijke afval, niet bestemd voor de huisvuilophaling. Het bedrag zal
worden verhoogd de eerste januari van elk jaar :
2011 : 100,00 €
2012 : 102,00 €
2013 : 104,00 €
§5. 150,00 € per vierkante meter voor plaatsing van graffiti, tag of een ander opschrift, per affiche
en per zelfklever. Het bedrag zal worden verhoogd de eerste januari van elk jaar :
2011 : 150,00 €
2012 : 153,00 €
2013 : 156,00 €
§6. 50,00 € per lopende meter gevel voor het niet onderhouden van voetpaden en het niet verharde
gedeelte van de openbare weg. Een schriftelijke waarschuwing zal gegeven worden bij de eerste
vaststelling. Het bedrag zal worden verhoogd de eerste januari van elk jaar :
2011 : 50,00 €
2012 : 51,00 €
2013 : 52,00 €
§7. 100,00 € voor het storten van verboden producten in vlakke waterwegen. Het bedrag zal worden
verhoogd de eerste januari van elk jaar :
2011 : 100,00 €
2012 : 102,00 €
2013 : 104,00 €
§8. 25,00 € per vierkante meter voor het bevuilen van de openbare weg, resulterende uit activiteiten
(werf, transport, winkel, industrie, landbouw, …) en uit ongevallen (brand, botsing, ontploffing,
overstroming, …). Het bedrag zal worden verhoogd de eerste januari van elk jaar :
2011 : 25,00 €
2012 : 25,50 €
2013 : 26,00 €
§9. 61,20 € voor andere vervuiling door een persoon of door de zaak, het dier of de persoon over
wie hij/zij de hoede heeft. Het bedrag zal worden verhoogd de eerste januari van elk jaar :
2011 : 61,20 €
2012 : 62,40 €
2013 : 63,60 €
§10. 76,50 € voor elke andere vervuiling door een dier op plaatsen waar de aanwezigheid van het
dier niet toegelaten is door het algemeen politiereglement. Het bedrag zal worden verhoogd de
eerste januari van elk jaar :
2011 : 76,50 €
2012 : 78,00 €
2013 : 79,50 €
Artikel 6.
De hoeveelheden vermeld onder artikel 5 worden naar de hogere eenheid afgerond.
Artikel 7:
Het bedrag van de belasting wordt ter kennis gebracht van de schuldenaar door een administratief
document waarin hij tot betaling wordt uitgenodigd, hetzij door storting aan de gemeentekas, hetzij
door overschrijving of storting op een bankrekening. In geval van ontduiking zal deze belasting
ingevorderd worden per kohier. Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
door het College van Burgemeester en Schepenen.
De inning en de geschillen die hierop betrekking hebben worden geregeld overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen.
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Artikel 8:
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De kennisgeving geschiedt
onverwijld.
Artikel 9:
De belasting dient betaald te worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn zullen ten bate van de gemeente de nalatigheidintresten
worden berekend volgens de regels van toepassing inzake inkomstenbelastingen. Dit zonder
afbreuk te doen aan de vervolgingen en straffen zoals voorzien door de wetten en reglementen.
Artikel 10:
De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen, dat als administratieve overheid optreedt.
Dat bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes
maanden. Die termijn begint te lopen drie werkdagen na de verzending van het aanslagbiljet met
vermelding van de duur van het bezwaar .
Bovendien moet het, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend. Het moet met redenen
omkleed zijn. Het is gedateerd en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt
de volgende gegevens:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting wordt gevestigd;
- het voorwerp van het bezwaar en een opgave van de feiten en middelen.
2) Deze beraadslaging zal aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden.

De Secretaris,
g/Marc VANHOVE

De Burgemeester-Voorzitter,
g/Michèle CARTHÉ
Voor eensluidend uittreksel:
Ganshoren, 17 december 2010

In opdracht:
De Gemeentesecretaris,

Marc VANHOVE

De Burgemeester,

Michèle CARTHÉ

