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 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.773 

Belastingen aanslagjaar 2019 
 

Contantbelasting sluikstorten 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-12-13 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2018-12-20 

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione mate-
riae. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur heft een belasting op het 
opruimen en/of saneren van sluikstorten door het 
gemeentebestuur of in opdracht van het gemeen-
tebestuur. 
 
Artikel 2. 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1° afvalstof: de stoffen en voorwerpen bedoeld 

in artikel 2, 1° en artikel 3 van het decreet van 
2 juli 1981 betreffende het beheer van afval-
stoffen; 

2° producent: de persoon bedoeld in artikel 2, 3° 
van het decreet van 2 juli 1981 betreffende 
het beheer van afvalstoffen; 

3° sluikstorten: het achterlaten van de voormelde 
afvalstoffen op openbare en private wegen, 
plaatsen en terreinen 
– op niet-reglementaire tijdstippen en/of 
– in niet-reglementaire recipiënten en/of 
– op niet-reglementaire plaatsen; 

4° niet-reglementaire plaatsen, tijdstippen of 
recipiënten: andere plaatsen, andere tijdstip-
pen of andere recipiënten dan deze bepaald in 
de wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten of 
gemeenteraadsbesluiten. 

 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione tem-
poris. 
 
Artikel 3. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 
2019. 
 
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione per-
sonae. 

 
Artikel 4. 
De belasting is verschuldigd door de persoon die 
heeft gesluikstort. 
De persoon die daartoe opdracht of toelating 
gegeven heeft, is hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling van de belasting. 
 
Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet. 
 
Artikel 5. 
§ 1. De belasting voor het opruimen van het 
sluikstort wordt als volgt vastgesteld: 
– voor afval met een volume tot 1/10 m³: 50 

euro; 
– voor afval met een volume van meer dan 1/10 

m³ tot 1/2 m³: 100 euro; 
– voor afval met een volume van meer dan 1/2 

m³ tot 1 m³: 200 euro; 
– voor afval met een volume van meer dan 1 m³: 

200 euro per m³ of gedeelte van m³. 
 
§ 2. De belasting wordt vermeerderd met de 
extra kosten gemaakt voor het saneren van het 
sluikstort, het afvoeren, de overslag, het verwer-
ken en storten of verbranden van de achtergela-
ten afvalstoffen. 
 
Hoofdstuk 5 — Invordering. 
 
Artikel 6. 
De belasting is contant betaalbaar. 
 
Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 7. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeen-
tebelastingen is van toepassing op deze belasting, 
voor zover hiervan niet wordt afgeweken door 
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voorgaande bepalingen. 
 
Artikel 8. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website. 
Het treedt in werking op 1 januari 2019. 
 

Artikel 9. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit 
besluit zal binnen een termijn van twintig dagen 
aangetekend worden verzonden naar de gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, voor ken-
nisgeving. 

 


