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gemeenteraad
Ontwerpbesluit Zitting van 26 november 2019
Standaard punt (B-punt) BEHEERSING EN ONTWIKKELING

2019_GR_00181 - belastingreglement - weghalen en verwijderen van 
afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen 
(2020-2025) - goedkeuring

Inhoudelijk verantwoordelijke
Gert Buys

Beschrijving
Aanleiding en context
Het huidige belastingreglement op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of 
achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen vervalt op 31 december 2019 (zie bijlage).

De stad wenst opnieuw een belasting te heffen op het opruimen van sluikstorten op het grondgebied 
van de stad Mortsel.

Om milieu-hygiënische redenen dient het storten van afvalstoffen op plaatsen waar dit verboden is te 
worden bestreden.

De belasting wordt geheven in functie van het volume per ophaalbeurt. Indien interventie nodig is van 
een andere firma, zal de gefactureerde kostprijs van een gespecialiseerde onderneming doorgerekend 
worden, vermeerderd met 50,00 euro voor administratieve kosten.

De volgende wijzigingen werden aangebracht:

Inhoudelijk:

 Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen behoudens modernisering van het besluit

Tarieven:

 De tarieven werden sterk verhoogd ter ontrading van het sluikstorten. Deze kan altijd pas 
geind worden als de dader gekend is.

Juridische grond
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen.

Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

Belastingreglement op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op 
daartoe niet voorziene plaatsen (2014-2019), goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 november 
2013.

Regelgeving: bevoegdheid
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Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen 
vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer 
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het 
inwendige bestuur van de gemeente.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De inkomsten worden geboekt op entiteit stad op algemene rekening 7332800 van beleidsitem 00200.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het belastingreglement betreffende het weghalen en verwijderen van 
afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen voor de aanslagjaren 2020-
2025 goed.

Bijlagen
1. BELASTING OP HET WEGHALEN EN VERWIJDEREN VAN AFVALSTOFFEN.docx
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BELASTING OP HET WEGHALEN EN VERWIJDEREN VAN AFVALSTOFFEN, GESTORT OF 
ACHTERGELATEN OP DAARTOE NIET VOORZIENE PLAATSEN
Artikel 1: Het belastbaar voorwerp
Voor de aanslagjaren 2020 -  2025 wordt een belasting geheven op het opruimen van sluikstorten op het 
grondgebied van de stad Mortsel.
Artikel 2: Definitie
Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten van alle afval op andere plaatsen dan diegene die daartoe 
door de stad Mortsel werden ingericht of voorzien.
Artikel 3: De belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke van het illegaal storten.
Artikel 4: Tarief en berekening
De belasting bedraagt per ophaalbeurt uitgevoerd door de stad Mortsel, afgezien de gerechtelijke 
vervolgingen en afgezien de stortkosten:

Omschrijving Tarief in EUR
1. afval met een volume tot 3 dm³ 100,00 per ophaalbeurt
2. afval volume van 3,01 dm³ tot 1/4 m³ 200,00 per ophaalbeurt
3. afval volume meer dan 1/4m³ tot 1m³ 300,00 per ophaalbeurt
4. afval volume meer  dan 1m³ tot 5m³ 400,00 per ophaalbeurt

5. afval volume meer dan 5m³
500,00 per ophaalbeurt vermeerderd met 50,00 

euro per bijkomende m³ of deel er van
Indien voor het verwijderen de tussenkomst is vereist van een erkende, geregistreerde of gespecialiseerde 
particuliere onderneming, zal de gefactureerde kostprijs ter zake als belasting aan de belastingplichtige 
doorgerekend worden, vermeerderd met 50,00 euro voor administratieve kosten.
Artikel 5: Wijze van inning
De belasting wordt, na vaststelling van het sluikstort en identificatie van de sluikstorter, ingevorderd door 
middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en 
schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 6: Bezwaarprocedure
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college 
van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 
datum van de betaling van de belasting.
Het bezwaarschrift kan via één van de volgende kanalen worden ingediend:

- e-mail: bezwaren.financien@mortsel.be
- post: College van burgemeester en schepenen, Stadsplein 1 – 2640 Mortsel

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 7: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt tot en met 31 december 2025.


