afdeling interne zaken
dienst financiën

REGLEMENT VOOR OP HET WEGHALEN EN VERWIJDEREN
AANSLAGJAREN 2014 TOT EN MET 2019
vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 7 november 2013
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Artikel 1.
Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 een belasting
geheven op het weghalen en verwijderen door de gemeente van huishoudelijke afvalstoffen en/of
bedrijfsafvalstoffen, waar dit door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is.
Artikel 2.
De belasting is verschuldigd door de persoon die de in artikel 1 genoemde afvalstoffen heeft gestort en/of
achtergelaten. Eventueel is de belasting verschuldigd door de voor hem burgerlijke verantwoordelijke persoon.
Artikel 3.
De belasting bedraagt:
a. afval met een volume tot 1 m³: 100,00 euro;
b. afval met een volume van of meer dan 1 m³ tot 5 m³: 150,00 euro;
c. afval met een volume van of meer dan 5 m³: 175,00 vermeerderd met 25,00 euro per bijkomende m³ of gedeelte van
m³.
Artikel 4.
De betaling van de belasting wordt gevorderd onverminderd de gerechtelijke vervolging tegen de
personen bedoeld in artikel 2.
Artikel 5.
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek van betaling wordt deze
belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 6.
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen de belastingsaanslag bij het college van burgemeester
en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en
schepenen of via e-mail op het e-mailadres belastingen@oostrozebeke.be worden ingediend, ondertekend
zijn en worden gemotiveerd. De indiening van het bezwaar moet, op straffe van verval, gebeuren binnen
een termijn van drie maanden vanaf de datum van de contante inning. Het wordt gedagtekend en
ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
• de naam, hoedanigheid, het adres of zetel van de belastingschuldige;
• het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen;
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk
vermelden in zijn bezwaar.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verzonden, binnen de vijftien kalenderdagen na de
indiening ervan naar enerzijds de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds de
financieel beheerder.
Artikel 7.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, het laatst gewijzigd bij
decreet van 17 februari 2012, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6, 7 tot en met 9
bis van het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit
van dit wetboek en latere wijzigingen van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Artikel 8.
Deze beslissing treedt in werking op 01 januari 2014.

