UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 31 maart 2014

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter
Vos Eric - burgemeester
Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter
Gladiné Pierre, Gevers Dimitri, Driesen Godelieve, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien,
De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Moelans Paul, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera,
Starckx Wannes, Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Guedon John, Versmissen Tom,
Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van Otten Jan, Van Heupen Nic - raadsleden
Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Meeus Paul - raadslid

Goedkeuring te hechten aan het aangepaste belastingreglement op het weghalen en verwijderen van
sluikstortingen en andere vervuilende elementen op het openbaar domein.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het aangepaste belastingreglement op het
weghalen en verwijderen van sluikstortingen en andere vervuilende elementen op het openbaar domein.
Motivering
Juridische grond
- bepalingen van het Gemeentedecreet
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen, en latere aanvullingen en wijzigingen terzake.
Argumentatie
In het kader van het bestuurlijk toezicht heeft het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Antwerpen, op 7
maart via een schorsingsbesluit het in de gemeenteraad van 30 december 2013 goedgekeurde belastingreglement
geschorst wegens een materiële vergissing waardoor de ingangsdatum van het belastingreglement werd
vastgesteld op 1 januari 2013 in plaats van op 1 januari 2014. In het aangepaste belastingreglement wordt deze
vergissing gecorrigeerd.
De stad wordt regelmatig geconfronteerd met zwerfvuil en sluikstorten.
Het opsporen van de sluikstorter of vervuiler vergt supplementaire inspanningen.
De stad heeft tot taak te waken over de gezondheid van haar inwoners, waardoor het aangewezen is initiatieven te
nemen om de verontreiniging, die ontstaat door sluikstorten op het openbaar domein, zo spoedig mogelijk te
reinigen.
Het weghalen en verwijderen van sluikstortingen en andere vervuilende elementen op het openbaar domein brengt
hoge kosten met zich mee.
Het is aangewezen deze kosten te verhalen op de sluikstorter of vervuiler.
Besluit
De gemeenteraad beslist om het onderstaande belastingreglement op het weghalen en verwijderen van
sluikstortingen en andere vervuilende elementen op het openbaar domein goed te keuren.
Belastingreglement op het weghalen en verwijderen van sluikstortingen en andere vervuilende elementen
op het openbaar domein.
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang vanaf heden en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een gemeentebelasting
geheven op het ambtshalve weghalen en verwijderen van sluikstortingen en andere vervuilende elementen,

waaronder zwerfvuil en wederrechtelijk aangebrachte aanplakkingen, op het openbaar domein door of in opdracht
van de gemeente.
Deze reglementering treft evenwel niet de materie voorzien in het retributiereglement op brandweerprestaties,
behoudens indien op eenzelfde vastgestelde toestand beide reglementen toepasbaar zouden zijn. In dat geval
geldt de verordening wier toepassing het hoogste bedrag oplevert.
Artikel 2: belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen of andere vervuilende elementen achterlaat,
opslaat of stort op en naast openbare wegen, plaatsen en terreinen met een openbaar karakter. Eventueel is de
belasting verschuldigd door de persoon die voor de vervuiler burgerlijk verantwoordelijk is.
In het geval van het verwijderen van aanplakkingen die in strijd zijn met de wet of met de vigerende
politiereglementering inzake publiciteitsvoering door aanplakking is de belasting verschuldigd door de
verantwoordelijk voor de wederrechtelijke aanplakking en zo deze niet gekend is, door de organisator van de
manifestatie vermeld op de aangeplakte affiche, respectievelijk door degene wiens handelsnaam, logo of embleem
op de aangebrachte affiche voorkomt.
Artikel 3: tarief
De belasting bedraagt :
Artikel 3.1: Bij het ambtshalve weghalen en verwijderen van afvalstoffen of andere vervuilende elementen door de
gemeente wordt het bedrag van deze belasting als volgt vastgesteld:
a) voor klein zwerfvuil (o.a. uitwerpselen van menselijke en dierlijke oorsprong, een fles, een blikje,
sigarettenpeuk, papier, kleine verpakking, … ): 30 euro.
b) voor sluikstorten ( alle andere afvalstoffen dan klein zwerfvuil, waaronder ook kleine huisvuilzakjes en te vroeg
aangeboden of niet reglementair verpakt huisvuil ): 206 euro per beginnende ton.
Artikel 3.2: Voor het opruimen of verwijderen van wederrechtelijk aangebrachte aanplakkingen bedraagt de
belasting 15 euro per affiche.
Artikel 4: controlemogelijkheden
Er worden door de stad personeelsleden aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen en
vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het belastingreglement. De door hen opgestelde
processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 5: wijze van inning
De belastingschuld ontstaat vanaf het ogenblik van het weghalen en verwijderen van de afvalstoffen en wordt
ingevorderd bij wijze van inkohiering. Dit kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van
burgemeester en schepenen.
De betaling van de belasting wordt gevorderd onverminderd de gerechtelijke vervolging tegen de personen
bedoeld in artikel 2.
De gemeenteraad stemde met 25 stemmen op 34 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Erwin Brentjens – burgemeester, de heer de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid
Wittebolle, de heer Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri
Gevers, de heer Erwin Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de
Poel, mevrouw Tine De Wilde, de heer Paul Moelans, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer
Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter
Roes mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 7 neen stemmen nl. van de heer Pierre Gladiné, mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van
Damme, , de heer John Guedon, de heer Tom Versmissen, de heer Eddy Grooten, de heer Danny-Spock
Vermeijen – raadsleden.
Er waren 2 onthoudingen nl. van mevrouw Lieve Driesen en de heer Reccino Van Lommel – raadsleden.
Opvolging

Origineel
Kopie
Communicatie
Huisstijl
Beroep

Dienst financiën

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
secretaris

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 2-4-2014
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 17/12/2013 art. 126-4° n.g.w.)

Els Geudens
Financieel beheerder

