
Gemeente Schoten 

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN 

VAN DE GEMEENTERAAD 

VAN 28 NOVEMBER 2013 IN OPENBARE VERGADERING 

 

BELASTING OP HET OPRUIMEN EN VERWIJDEREN VAN SLUIKSTORTINGEN 

De Raad, 

Besluit: 

Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een 

belasting geheven op het opruimen en verwijderen door de gemeente van huishoudelijke en/of 

daarmee gelijkgestelde, respectievelijk vergelijkbare afvalstoffen die gestort of achtergelaten werden 

op plaatsen of op tijdstippen, waar dit door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is of in 

niet reglementaire recipiënten. 

Artikel 2 

De belasting is verschuldigd door de persoon die de in artikel 1 genoemde afvalstoffen heeft gestort 

en/of achtergelaten. Eventueel is de belasting verschuldigd door de voor hem/haar burgerlijk 

verantwoordelijke persoon. 

Artikel 3 

Het bedrag van deze belasting wordt bepaald op 500,00 euro per keer dat er afvalstoffen zoals 

genoemd onder artikel 1, dienen te worden weggehaald en verwijderd. 

Artikel 4 

De belastingschuld ontstaat vanaf het ogenblik van het weghalen en verwijderen van de afvalstoffen. 

Artikel 5 

De betaling van de belasting wordt gevorderd onverminderd de gerechtelijke vervolgingen tegen de 

personen bedoeld in artikel 2. 

Artikel 6 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. Ze dient betaald te worden binnen de twee (2) 

maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 7 

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

college van burgemeester en schepenen, Verbertstraat 3 te 2900 Schoten.  Het bezwaar moet 

schriftelijk of via duurzame drager ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 

verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de 

contante inning of, bij inkohiering, binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 3de 

kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt 

binnen 15 dagen na de indiening ervan een ontvangstmelding afgegeven. Het bezwaarschrift wordt 

behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 



Artikel 8 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 

de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen 

van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van 

het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit 

van dit wetboek van toepassing voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Artikel 9 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande dit 

reglement.  

Artikel 10 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet worden verzonden 

aan de provinciegouverneur.  


