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Betreft :
Vaststellen van de forfaitaire belasting op het plaatsen van restafvalcontainers
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het feit dat bepaalde particulieren of handelszaken veel restafval hebben en het
daarom wenselijk zou zijn een container te plaatsen in de plaats van de gebruikelijke
restafvalzakken;
Gelet op het feit dat de containers een inhoud van 1100 liter Din dienen te hebben en moeten
uitgevoerd te zijn in galvanisé;
Overwegende dat het past een forfaitaire belasting te heffen op het plaatsen van restafvalcontainers;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 17/12/2019 waarbij deze belasting werd vastgesteld en
voorgestelde tarieven dus gelijk blijven;
BESLUIT met éénparigheid
Artikel 1 : Ten behoeve van de gemeente wordt vanaf het jaar 2022 een forfaitaire belasting
geheven op het plaatsen van restafvalcontainers.
Artikel 2 : De belasting vast te stellen op €1500/wekelijkse ophaling en € 750/tweewekelijkse
ophaling per container per jaar en pro rata te verrekenen indien het om geen volledig jaar gaat.
Artikel 3 : De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 4 : De belastingsschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en schepenen.
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Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe
van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden 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.
Artikel 5 : Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 6 : Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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