
Provincie West-Vlaanderen Uittreksel uit de notulen van
Arrondissement Tielt

de gemeenteraad 

Vergadering van 17 december 2012.

Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter;
Mevrouw  Annick Debonné , de heer Paul Lambrecht, mevrouwen Greet Dewitte en 
Mieke Serry en de heer Peter Gelaude,  schepenen;
De heer Danny Pollet, mevrouwen Gisèle Gardeyn-Debever en Christine De 
Ceuninck, de heer  Denis Fraeyman, mevrouwen Linda Deman-Van Maele en  
Nadine Dewitte-Cools en de heren Bart Verhelle en Herbert Ide, mevrouwen Valerie 
Spriet en Kaat De Waele en de heer Jo Vervaeke,  raadsleden;
De heer Geert Mahieu, gemeentesecretaris.

Betreft : Financiën - heffen van een belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, 
gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire 
recipiënten – dienstjaren 2013 tot en met 2018.

De Gemeenteraad,
 
In openbare vergadering,

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en later wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en 
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op de omzendbrief BB 2011/1 betreffende de coördinatie van de onderrichten over 
gemeentefiscaliteit;

Gelet op de omzendbrief BB/2012/1 betreffende de instructies voor het opstellen van 
meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare centra voor 
maatschappelijke welzijn van het Vlaamse Gewest;

Overwegende dat er op het grondgebied van de gemeente een containerpark is aangelegd;

Overwegende dat er op diverse andere locaties in de gemeente afvalcontainers zijn geplaatst;

Overwegende dat vastgesteld wordt dat niet altijd op een correcte manier gebruik gemaakt wordt van 
deze dienstverlening en dat het veelvuldig voorkomt dat het afval rond de containers gedeponeerd 
wordt; 

Overwegende dat de gemeentelijke diensten reeds diverse malen dienden op te treden voor het 
opruimen van sluikstorten;

Overwegende dat het wenselijk is, teneinde dergelijke toestanden tegen te gaan, hierop een belasting 
te heffen; 

Overwegende dat financiële middelen nodig zijn om een goed beleid te voeren;
Overwegende dat afval in een restafvalzak van het werkgebied IVIO, achtergelaten op het 
grondgebied van Pittem beschouwd wordt als zijnde afval gestort op plaatsen waar dit storten door 
een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is;

Besluit : met vijftien stemmen ja en geen stemmen neen en onthouding van mevrouw Valerie Spriet 
en Kaat De Waele namens Open VLD.



Artikel 1: 
Vanaf 1 januari 2013 en voor een termijn van 6 jaar, eindigend op 31 december 2018, wordt ten 
voordele van de gemeente een belasting geheven op het weghalen van afvalstoffen, hondenpoep 
inbegrepen, die gestort of achtergelaten zijn op daartoe niet- voorziene plaatsen, tijdstippen of in niet 
-reglementaire recipiënten.

Artikel 2: 
De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen heeft achtergelaten, en ingeval er 
meerdere daders zijn wordt elk van hen hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de 
belasting. Desgevallend is diegene die daartoe opdracht of toelating gaf hoofdelijk mede 
aansprakelijk voor de betaling van de belasting. De subsidiaire aansprakelijkheid van de eigenaar zal 
gelden indien kan aangenomen en bewezen worden dat de eigenaar ook effectief schuldig of 
medeplichtig is. Wat de hondenpoep betreft, is de begeleider of diegene die voor de hond 
verantwoordelijk is, de belasting verschuldigd.

Artikel 3: 
De belasting wordt per afzonderlijke ophaalbeurt als volgt vastgesteld:
- € 125 : klein en middelgroot afval zoals flessen, blikken, zakken (met inbegrip van restafvalzakken 

van het werkgebied IVIO achtergelaten op het grondgebied van Pittem), kartonnen dozen, klein 
huisraad, hondenpoep, ...

- € 250 : groot afval (tot 500 kg) zoals groot huisraad, bruin- en witgoed, matrassen, ...
- € 500 : groot afval van meer dan 500 kg

Artikel 4: 
De belasting wordt contant ingevorderd door de financieel beheerder tegen afgifte van een 
betalingsbewijs.
Bij gebrek aan betaling binnen de acht dagen, wordt de belasting ingevorderd bij middel van een 
kohier, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Artikel 5: 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake belastingen op 
inkomsten.

Artikel 6: 
Onderhavig reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Namens de gemeenteraad :

De gemeentesecretaris, De burgemeester-voorzitter,
(get.) Geert Mahieu. (get.) Ivan Delaere.

Voor eensluidend afschrift :

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Geert Mahieu. Ivan Delaere.
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