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GEMEENTERAAD 1 APRIL 2014 

 

BELASTING OP HET OPRUIMEN VAN SLUIKSTORTEN 

 

 

Context 

De gemeenteraad stemde op 03/12/2013 een retributie werken voor derden voor de periode van 

2014-2019. De toezichthoudende overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Antwerpen, 

meldt via mail van 21/01/2014 dat in dit retributiereglement ook het opruimen van sluikstorten werd 

opgenomen. De toezichthoudende overheid haalt aan dat dit een belasting is en verzoekt om de 

belasting op het opruimen van sluikstorten uit het retributiereglement te lichten en er een 

afzonderlijk volwaardig belastingreglement van te maken. Voor een belasting is de 

bezwaarprocedure totaal verschillend dan bij een retributie. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

 

Argumentatie 

De gemeenteraad stemde op 03/12/2013 een retributie werken voor derden voor de periode van 

2014-2019. In haar mail van 21/01/2014 merkt de toezichthoudende overheid, Agentschap 

Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, op dat in dit retributiereglement ook het opruimen van 

sluikstorten werd opgenomen. Het toezicht haalt aan dat dit een belasting is en verzoekt om de 

belasting op het opruimen van sluikstorten uit het retributiereglement te lichten en er een 

afzonderlijk volwaardig belastingreglement van te maken. 

De technische diensten van de stad moeten regelmatig sluikstorten opruimen wat financiële kosten 

met zich meebrengt in de vorm van inzet van personeel en materiaal.  De stad wenst de gemaakte 

kosten terug te vorderen van diegene die het vuil gestort heeft.  Deze belasting verlicht de financiële 

behoefte van de stad.   

 

BESLUIT 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting op het opruimen van 

sluikstorten. 

 

2. Gebruiker 

 

Deze belasting is verschuldigd door de persoon die het afval achtergelaten, opgeslagen of gestort 

heeft of door de persoon die voor de vervuiler burgerlijk aansprakelijk is. 

 

3. Grondslag en tarief 

De stad vestigt een belasting voor het opruimen van sluikstorten als volgt : 

o 50 euro forfaitaire administratiekosten 

o 25 euro per werkuur arbeider 

o Materialen aan kostprijs 

o 10 euro per werkuur gebruik compressor 
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o 40 euro per werkuur vrachtwagen, bestuurder inbegrepen 

o 40 euro per werkuur bandenkraan 13Tn bestuurder inbegrepen 

o 40 euro per werkuur bulldozer, bestuurder inbegrepen 

o 40 euro per werkuur mini-graafmachine, bestuurder inbegrepen 

o 40 euro per werkuur kraan zwenklader, bestuurder inbegrepen 

Ieder begonnen uur is een werkuur. 

 

Als de stad voor het uitvoeren van de werken een beroep moet doen op derden omdat ze zelf niet 

over de nodige technische expertise of capaciteit beschikt, worden de kosten van de prestaties 

verleend door derden, bij de gebruiker in rekening gebracht. 

 

4. Vrijstellingen 

 

Voor dit reglement zijn geen verminderingen van toepassing. 

 

5. Contantbelasting 

 

De belasting wordt contant ingevorderd na vaststelling van de gemaakte kosten.  Wanneer de 

belasting niet contant kan geïnd worden, wordt ze een kohierbelasting.  

 

6. Procedure 

 

De vestiging van , de invordering van en de geschillen over de belasting gebeuren volgens het 

decreet van 30 mei 2007 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

7. Bezwaren 

 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen.  Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk 

worden ingediend en gemotiveerd.  De belastingschuldige dient het bezwaar in binnen een termijn 

van 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet.  

 

 


