Gemeentebestuur Ardooie
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Zitting van 22 december 2003
Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ;
Mevr. en de Heren Houthoofd L., Demuynck G., Deceuninck C. en Soenens K. ; Schepenen;
Mevr. en de Heren Deman P., Wallays M., Cuvelier M., Vanacker L., Steen E., Farrazijn W.,
Deceuninck J., Verhelle M., Lepla M., Neyrinck H., Vandewaetere C., Vanantwerpen A., Goethals
V., Verhelle K., Espeel C. en Debusschere R.; raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 8 : Goedkeuren gemeentebelasting betreffende sluikstorten
De Raad,
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de invorderingen en de geschillen inzake
gemeentelijke belastingen ;
Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen ;
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichtingen in fiscale zaken ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid art. 112, 114, 117 en 118 ;
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 het decreet dd. 28 april 1993, en latere wijzigingen, houdende regeling, voor het
Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid art. 29 ;
Gelet op de politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen
goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 oktober 2002 ;
Overwegende dat er op het grondgebied van de gemeente een recyclagepark is aangelegd ;
Overwegende dat er op diverse locaties in de gemeente afvalcontainers zijn geplaatst ;
Overwegende dat vastgesteld wordt dat niet altijd op een correcte manier gebruik gemaakt
wordt van deze dienstverlening en dat het veelvuldig voorkomt dat het afval rond de
containers gedeponeerd wordt ;
Overwegende dat de gemeentelijke diensten reeds diverse malen dienden op te treden voor het
opruimen van sluikstorten ;
Overwegende dat het wenselijk is, teneinde dergelijke toestanden tegen te gaan, hierop een
belasting te heffen ;
Overwegende dat financiële middelen nodig zijn om een goed beleid te voeren ;
Beslist: éénparig
Art.1 : Vanaf 1 januari 2004 wordt ten voordele van de gemeente een belasting geheven op
het weghalen van afvalstoffen, hondenpoep inbegrepen, die gestort of achtergelaten
zijn op daartoe niet-voorziene plaatsen, tijdstippen of in niet-reglementaire
recipiënten.
Art.2 : De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen heeft achtergelaten,
en ingeval er meerdere daders zijn, wordt elk van hen hoofdelijk aansprakelijk gesteld
voor de betaling van de belasting. Desgevallend is diegene die daartoe opdracht of

toelating gaf hoofdelijk mede aansprakelijk voor de betaling van de belasting. De
subsidiaire aansprakelijkheid van de eigenaar zal gelden indien kan aangenomen en
bewezen worden dat de eigenaar ook effectief schuldig of medeplichtig is. Wat de
hondenpoep betreft, is de begeleider of diegene die voor de hond verantwoordelijk is,
de belasting verschuldigd.
Art.3 : De belasting wordt per afzonderlijke ophaalbeurt als volgt vastgesteld :
-

€ 125 : klein en middelgroot afval zoals flessen, blikken, zakken, kartonnen dozen,
klein huisraad, hondenpoep, …

-

€ 250 : groot afval (tot 500 kg.) zoals groot huisraad, AEEA (afgedankte
elektrische- en elektronische apparaten), matrassen, …

-

€ 500 : groot afval van meer dan 500 kg.

Art.4 : De belasting wordt contant ingevorderd tegen de afgifte van een kwitantie. Bij gebreke
van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.
Art.5 : De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen. De bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan,
met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen 3
maanden na de datum van inning van de contante betaling. Wanneer het bezwaar het
herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, en indien de
betaling reeds is betaald, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de
gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd.
Art.6 : Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
belastingen op inkomsten.
Art. 7 : De beslissing wordt definitief na het afsluiten van het onderzoek de commodo et
incommodo indien er geen bezwaren zijn ingediend.
Art.8 : Onderhavig reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Namens de gemeenteraad
De Secretaris,
D. Pillaert (get.)

De Burgemeester,
K. Callens (get.)

Voor eensluidend afschrift
Afgeleverd op 23 december 2003
De Secretaris,
D. Pillaert

De Burgemeester
K. Callens

