UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT
____

GEMEENTE
1745 OPWIJK

ZITTING van 26 november 2013
___________________________
Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid – voorzitter;
Albert Beerens, burgemeester
Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,
Mevr. Vera De Koster, Mevr. Inez De Coninck, schepenen;
Patrick De Smedt, OCMW-voorzitter/lid van het College;
Mevr. Lutgard Van der Borght, Paul Verhaevert,
Mevr. Anja Haverals, Louis Van Lembergen, William Engels,
Mevr. Marijke De Vis, Mevr. Ineke Robijns, Mevr. Arianne De
Bondt, Mevr. Els Van Buggenhout, Willy Segers, Mevr. Inge De
Nil, Jeroen Eenens, Mevr. Magda Vandeputte, Luc De Ridder,
Mevr. Marieke De Medts en Wouter Van Driessche, raadsleden
en Mevr. Katleen Biesemans, gemeentesecretaris
_________________________________________________
Punt 13 :

Goedkeuring van een belastingsreglement op het weghalen
door de gemeente van allerhande afvalstoffen gestort op
plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire
bepaling is verboden (sluikstortingen) voor de dienstjaren
2014 tot en met 2019.
______________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2013, houdende algemene
bepalingen voor de gemeentelijke belastingen;
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 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en
met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Na beraadslaging;
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen).
BESLUIT :
Artikel 1 :
Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op het
weghalen door het gemeentebestuur van 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 gaf en/of de eigenaar van de
afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 3 :
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 375 EUR
Artikel 4 :
De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achter gelaten heeft of
gestort heeft, zowel op het openbaar als op het privaat domein.
Artikel 5 :
De belasting moet contant betaald worden tegen afgifte van een kwitantie door de
gemeenteontvanger, binnen de 10 dagen na toezending van het bericht van de
belastingschuld.
Artikel 6 :
Bij gebreke van contante betaling wordt de aanslag door het College van Burgemeester en
Schepenen ambtshalve ingekohierd.
Artikel 7 :
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, 3 december 2013
In opdracht :

Mevr. Katleen Biesemans
Gemeentesecretaris

Mevr. Joske VERMEIR
Voorzitter gemeenteraad

