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De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat een belastingreglement voor de huis-aan-huisophalingen in
verplichte gemeentelijke afvalzakken gemotiveerd wordt door enerzijds de hoge
kosten voor verwerking en ophaling voor het gemeentebestuur en anderzijds door de
toepassing van het ‘vervuiler betaalt’-principe;
Overwegende dat de gemeente een overeenkomst heeft met FOST Plus vzw inzake
het verpakkingsafval (PMD);
Overwegende dat de overeenkomst met FOST Plus vzw bepaalt dat de prijs van de
PMD-zakken € 0.13 per zak;
Gelet op de gewijzigde verpakking van de PMD-zakken, is het aangewezen een –
ongewijzigde – prijs per zak vast te stellen in plaats van per rol;
BESLUIT: Met 31 ja-stemmen ( Karina Peeters, Willy Segers, Elke Zelderloo, Jef
Vanderoost, Bernadette Van Coillie, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Karel De
Ridder, Anneleen Van den Houte, Lies Vereecke, Jef Valkeniers, Stefaan Platteau, Jan
Margot, Marc De Meulemeester, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Georges De Vliegher,
Carine Walravens, Luc De Backer, Michel Valkeniers, Linda Janssens, Linsay Schoukens,
Jos Crabbe, Frank De Dobbeleer, Paul Vanden Meerssche, Dirk Janssens, Jan Erkelbout,
Francis Tratsaert, Marc Willen, Cedric Dujardin, David De Freyne ) bij
4 onthoudingen ( Guy Pardon, Michel Dandoy, Nathalie Staquet, Lucille BrigliaBiesmans ) .
ARTIKEL 1.- Er wordt een contante belasting geheven op de verplichte afname van
PMD-zakken en restafvalzakken voor de huis-aan-huisinzameling van het PMD- en
het restafval.
ARTIKEL 2.- De belasting bedraagt voor :
1. De PMD-zakken : € 0,13 per zak
2. De restafvalzakken met maat 50 x 65 cm : € 1,00 per zak
3. De restafvalzakken met maat 60 x 90 cm : € 1,50 per zak
De PMD- en restafvalzakken worden enkel per rol verkocht.

ARTIKEL 3.- De PMD-zakken en huisvuilzakken worden aangeboden in de
Kasteelhoeve en via vrijwillige handelszaken. Deze handelszaken worden gekozen
door het college van burgemeester en schepenen. Bij deze keuze wordt rekening
gehouden met de bereidheid van de handelaar en zijn solvabiliteit, en met een
evenwichtige spreiding over het grondgebied van de gemeente. Elke weigering dient
door het college gemotiveerd te worden.
ARTIKEL 4.- De belasting dient contant betaald te worden bij aflevering van de
zakken. De handelaars die meewerken aan de verkoop van de zakken krijgen, mits
betaling binnen de 10 kalenderdagen na de levering, een financiële korting van 5 %.
ARTIKEL 5.- Bij gebrek aan contante betaling zal de belasting worden ingekohierd.
ARTIKEL 6.- De belastingplichtige, die zich ten onrechte belast acht, kan bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1,
1700 Dilbeek.
Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend zijn, met redenen
omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden. Dit dient te gebeuren
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante
betaling.
ARTIKEL 7.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008, zijn de bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen)
hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle),
4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn,
rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist,) van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van
dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover
zij niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
ARTIKEL 8.- Het belastingreglement van 26.11.2013 wordt opgeheven.
ARTIKEL 9.- Huidig belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet bekendgemaakt.
ARTIKEL 10- Dit reglement wordt overeenkomstig artikel
Gemeentedecreet, overgemaakt aan de provinciegouverneur.
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