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STAD MECHELEN

INDIRECTE BELASTING OP HET VERWIJDEREN VAN SLUIKSTORTEN, OPRUIMEN
VAN ZWERFVUIL EN OP HET UITVOEREN VAN WERKEN VOOR OF IN DE PLAATS
VAN DERDEN.

Vergadering van 24 april 2018.
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen;
Gelet op de opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2013 betreffende het belastingreglement
op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil, op het uitvoeren van werken voor of in de
plaats van derden en alarmmeldingen;
Overwegende dat de algemene bestuurlijke politieverordening verplichtingen oplegt aan burgers in het
belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en hygiëne;
Overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat de stad zelf optreedt in het belang van de openbare orde,
veiligheid, gezondheid en hygiëne, voor of in de plaats van burgers die in gebreke blijven bij het naleven
van de verplichtingen opgelegd door de algemene bestuurlijke politieverordening;
Overwegende dat het billijk is dat degene die verantwoordelijk is voor het achterlaten van zwerfvuil,
waaronder is begrepen: het achterlaten buiten de daartoe bestemde afvalrecipiënten van drankblikjes,
lege dozen, allerhande drank- en voedselverpakkingen, sigarettenpeuken, wegwerpartikelen, producten
voor persoonlijke hygiëne, eenmalig glas, plastiekzakken, en consumptieresidu’s, hiervoor bij een
eventuele verwijdering een forfaitaire kost moet betalen.
Overwegende dat het in dat geval billijk is dat de door of in opdracht van de stad gemaakte kosten
worden aangerekend aan degenen die ervoor verantwoordelijk zijn overeenkomstig de bepalingen van
de algemene bestuurlijke politieverordening of het Koninklijk besluit van 25 april 2007;
Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaande reglement d.d. 26 november 2013;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
BESLUIT:
Artikel 1 - Met ingang van 1 mei 2018, voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt een
indirecte belasting geheven op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil en het
uitvoeren van noodzakelijke werken, door of in opdracht van de stad, voor derden die in
gebreke blijven bij het naleven van verplichtingen opgelegd door de algemene bestuurlijke
politieverordening.
Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door degene die verantwoordelijk is overeenkomstig de
bepalingen van de algemene bestuurlijke politieverordening.
Artikel 3 - De belasting wordt vastgesteld op:
1. Bij het ambtshalve uitvoeren van de noodzakelijke interventies door het stadsbestuur zelf:
a) een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 50 euro;
b) een uitvoeringskost van 35 euro per begonnen uur en per arbeider (+150% op zaterdag;
+ 200% op zon- en feestdagen en tussen 22u en 6u);
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c) een vervoerkost per begonnen uur per voertuig:
-bestelwagen: ........................... 30 euro
-vrachtwagen: ............................ 45 euro
-veegmachine klein: .................. 90 euro
-veegmachine groot: ................ 110 euro
-kolkenzuiger: .......................... 110 euro
-hoogtewerker: ........................ 110 euro
-zuigcontainer: ......................... 110 euro;
d) een afvalverwerkingskost van 75,00 euro per ¼ m³ indien afval moet verwerkt
worden en elke begonnen ¼ m³ wordt voor een volledige ¼ m³ aangerekend;
e) een stockagekost van 0,15 euro per m² per dag indien gestockeerd moet worden;
f) met een minimum totaal bedrag van 125 euro.
2. Indien de stad de ambtshalve interventies via een opdracht toevertrouwt aan een derde:
a) een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 125 euro;
b) een uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag van de derde.
3. Wanneer zowel eigen personeel en materieel van het stadsbestuur, als een derde, via
opdracht, moeten worden ingezet, gelden de hiervoor genoemde tarieven, met dien
verstande dat de forfaitaire administratiekost slechts éénmaal aangerekend wordt ten
bedrage van 125 euro.
4. Een forfaitaire kost ten bedrage van 50 euro:
- bij het verwijderen van zwerfvuil. Onder zwerfvuil wordt verstaan elke stof of voorwerp
dat als consumptiegoed of verpakkingsmateriaal weggegooid of achtergelaten wordt
met de bedoeling zich ervan te ontdoen;
- bij het verwijderen van de op een verkeerd tijdstip aangeboden huishoudelijke
afvalstoffen in een correcte afvalrecipiënt op het correcte perceel.
Artikel 4 -

De daartoe beëdigde aangestelden van het stadsbestuur zijn gemachtigd alle inbreuken op
deze verordening vast te stellen.

Artikel 5 - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
In voorkomend geval valt de belasting ten laste van de persoon die burgerlijk verantwoordelijk
is voor de belastingplichtige.
Artikel 6 - De betaling van de belasting wordt gevorderd onverminderd de strafrechtelijke en
administratiefrechtelijke vervolgingen tegen de personen bedoeld in artikel 2.
Artikel 7 - De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 8 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
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