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Zuienkerke
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 28 maart 2019

Aanweziai
Geert Quintens, Voorzitter
Alain De Vlieghe, Burgemeester
Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, Schepenen
Wim Cools, Schepen, BCSD-voorzitter
Christine Schouteeten-Jonckheere, Noël Delaere, Eddy Goethais, Emmy Lagast, Sarah
Slembrouck, Sylvia Vanhoorenweder, Raadsleden
Franky Goethals, Algemeen Directeur

De Gemeenteraad,

Dagorde: Heffing van een belasting op het weghalen en verwijderen van
huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-
reglementaire plaatsen.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 201 en 17 februari 2012;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15/02/2019 inzake de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op art.26 van het decreet van 26 december 201 1 betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en zijn iatere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeente regelmatig met sluikstorten geconfronteerd wordt;
Overwegende dat het opsporen van de sluikstorter supplementaire inspanningen vergt;
Overwegende dat het verantwoord is om een financiële bijdrage te vragen in de vorm van
een belasting ten laste van die personen die de gemeente nopen tot kosten van
afvalophaling buiten de reguliere ophaalbeurten;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van de het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit, met eenparigheid van stemmen
Art. 1.

Er wordt voor de aanslagjaar 2019 een gemeentebelasting gevestigd op het weghalen en
verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op verboden plaatsen of verboden
tijdstippen, in niet-reglementaire recipiënten of in strijd met de scheidingsregels voor het
afval.

Valt eveneens onder toepassing van onderhavig reglement het achterlaten van afval, van
welke aard ook, naast de daartoe voorziene gemeentelijke afvaibakjes.
Art. 2
De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen gestort of achtergelaten
heeft. In voorkomend geval is de eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van de belasting.
Art. 3
Bepaling van de belasting:

a. AMBTHALVE OPRUIMEN VAN SLUIKSTORTEN



0.65 euro per kilometer transport van de afvalstoffen
40 euro per arbeidsduur en per arbeider die door de gemeente bij het sluikstort
wordt ingezet
40 euro per uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen ,kraan ...)
0,15 euro per kg opgeruimde afvalstoffen

In ieder geval bedraagt de belasting niet minder dan 1 00 euro
Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorter) door derden in opdracht van de gemeente
wordt het factuurbedrag van deze derde, vermeerderd met een administratieve kost van 20
euro, doorgerekend aan de in artikel 2 vermelde belastingplichtige.

b. HET ACHTERLATEN VAN HONDENPOEP OP HET OPENBAAR DOMEIN
Het achterlaten van hondenpoep op het openbaar domein wordt vastgesteld op 25 euro.
Art. 4
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betatingsbewijs. Wanneer de
contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
Art. 5
De vestiging en invordering van de belasting , evenals de regeling van de geschillen, gebeurt
volgens de bepalingen vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging , de
invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
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De Algemeen Directeur
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