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GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 27 JUNI 2019
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Leon Alders, Linda Vissers, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita Horions, Katrijn Conjaerts, Kim
Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens, Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax,
Sofie Monsieurs en Tine Kwanten, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering
Belasting op sluikstorten.
Aanleiding en doel
Goedkeuring van de belasting op het weghalen van niet-industriële afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire
plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten zodat de kosten van het opruimen kunnen
doorgerekend worden aan de vervuiler.
Juridische gronden
De grondwet, meer bepaald artikel 170, §4.
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019.
Financiële impact en visum
Er is geen visum vereist van de financieel directeur.
Deze belasting is ook opgenomen in het éénjarig meerjarenplan 2019 om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen.
Motivering
Het ongevraagd en bewust achterlaten van afval zorgt voor veel ergernis en veroorzaakt kosten voor het opruimen
van dit achtergelaten afval. Het is billijk dat de vervuiler, indien gekend, de kosten van het opruimen van het
achtergelaten afval zelf betaalt.
De invoering van dit reglement laat toe om de kosten te financieren en de overlast te beperken.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Artikel 1.Er wordt voor de dienstjaren 2019 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op het weghalen door het
gemeentebestuur van niet-industriële afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in
niet-reglementaire recipiënten.
Artikel 2.De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft. Desgevallend zijn diegene die
daartoe opdracht of toelating gaven en/of de eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
de belasting.

Artikel 3.De belasting wordt vastgesteld als volgt:
Werkvoorbereidingskost: 30,00 euro per dossier
a) Uurloon personeel voor interventie en administratie: 35 euro/uur
b) Inzet bestelwagen/kleine vrachtwagen: 18,00 euro /uur
c) Inzet vrachtwagen: 30,00 euro /uur
d) Inzet bandenkraan: 30,00 euro /uur
e) Stortkost inclusief milieuheffing: 180 €/ton met een minimum van 50 euro
f) Andere kosten die niet opgenomen zijn in deze lijst zullen aan werkelijke kost in rekening gebracht worden.
De bedragen worden gecumuleerd.
Artikel 4.De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de beëdigde ambtenaren. De door hen opgestelde
processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel.
Artikel 5.Ter vereffening van de belasting wordt aan de belastingplichtige een factuur gestuurd.
Artikel 6.Wanneer de inning via factuur niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een
kohierbelasting. De kohierbelasting moet betaald zijn binnen de twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet. Wanneer de belasting niet betaald is binnen de
gestelde termijn, worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de
rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 7.De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het
aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld instaat voor de
verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonderkosten voor de belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld op het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste
betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de
belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het
bezwaarschrift.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de belasting is
verschuldigd.
Artikel 8.De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een
administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen 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. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van
burgemeester en schepenen daarvoor speciaal is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening
van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur.
Artikel 9.Het besluit van de gemeenteraad van Neerpelt van 16 december 2013 aangaande de belasting op het weghalen van
niet-industriële afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire
recipiënten wordt opgeheven.

Artikel 10.Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.
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