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Samenstelling
Aanwezig:
mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad;
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw
Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl
Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden,
schepen; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid; mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert
Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; de heer Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby
Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Erik Vanderheiden, raadslid; mevrouw Eva Platteau,
raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid;
mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw
Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De Witte, raadslid;
mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; de
heer Pieterjan Vangerven, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid;
mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig bij dit punt:
de heer Lorin Parys, raadslid
Verontschuldigd:
de heer Jef Peremans, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies
Verlinden, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur

Status
Goedgekeurd bij handopsteking met:
- 38 stem(men) voor: Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Karin Brouwers; Lies Corneillie;
Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; Zeger Debyser; Katelijne Dedeurwaerder; David Dessers; Carl
Devlies; Tine Eerlingen; Johan Geleyns; Hagen Goyvaerts; Fons Laeremans; Ann Li; Dorien
Meulenijzer; Sarah Mohamed Khalif; Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Sara
Speelman; Christophe Stockman; Aynur Tasdemir; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van
Oppens; Pieter Vandenbroucke; Erik Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Mieke Vandermotte;
Denise Vandevoort; Pieterjan Vangerven; Dirk Vansina; Anja Verbeeck; Bieke Verlinden; Lalynn
Wadera; Frouke Wouters
- 1 onthouding(en): Line De Witte
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Beschrijving
Beknopte samenvatting
Verlenging voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 van het belastingreglement op het weghalen
en verwijderen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen.
Regelgeving: bevoegdheid
- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur
Juridische grond
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen
- het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018 aangaande het belastingreglement op het
weghalen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen
- het artikel 40, 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
- de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
- het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
- het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen
- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
- het gecoördineerde politiereglement, hoofdstuk op de algemene reinheid
Argumentatie
Voor haar algemene financiering heft de stad Leuven een belasting op het weghalen en verwijderen
van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen. Het huidige belastingreglement verloopt op
dinsdag 31 december 2019 en dient voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 hernieuwd te worden.
Voor de bepaling van het tarief worden de tarieven van het aanslagjaar 2019 geïndexeerd en
afgerond op de euro.
Het opleggen van een belasting op het sluikstorten is aangewezen om de kosten voor het
weghalen en verwijderen van deze afvalstoffen in hoofde van de vervuiler te recuperen.

Besluit
Artikel 1
Het belastingreglement op het weghalen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde
afvalstoffen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 goed te keuren.

Bijlagen
1. 20191217_BR_sluikstorten.pdf
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Belastingreglement op het weghalen en verwijderen van huishoudelijke
daarmee gelijkgestelde afvalstoffen

en

GR 17 december 2019

Artikel 1 – Heffingstermijn – belastbaar feit
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 een belasting geheven op het weghalen,
verwijderen en opruimen door de gemeente van volgende huishoudelijke of daarmee gelijkgestelde
afvalstoffen, gestort of achtergelaten:
• op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, zoals omschreven in het politiereglement op de
algemene reinheid van de stad Leuven;
• in niet-reglementaire recipiënten of op een niet-reglementaire wijze, zoals omschreven in het
retributiereglement op het ophalen van gewoon huisvuil, grofvuil, groente-, fruit-, en tuinafval
(gft), papier en karton, snoeihout, textiel en plastiek-, metalen- en drankverpakkingen (pmd) en
het brengen van huishoudelijke afvalstoffen naar de bewaakte containerparken:
1. sluikstorten of vervuiling van openbare of private domeinen door:
a. klein afval (namelijk hondenpoep, flessen, blikken en dergelijke);
b. afval met een volume tot ¼ m³;
c. afval met een volume van meer dan ¼ m³ tot 1 m³;
d. afval met een volume van meer dan 1 m³;
2. deponeren van huishoudelijk afval (onder andere kleine huisvuilzakken) in de papiermandjes
op het openbaar domein;
3. verpakkingen of etenswaren in een zone van 10 meter rond een verkooppunt van etenswaren
die ter plaatse of langs de openbare weg verbruikt worden;
4. alle vuilnis en afval achtergelaten door exploitanten of verantwoordelijke leiders van kermissen,
circussen en openluchtevenementen, op de openbare weg of een openbare plaats en op private
terreinen waar publiek was toegelaten;
5. niet tijdig weggehaalde of niet reglementair opgehangen toegelaten of toelaatbare plakkaten;
6. niet reglementair aangebrachte aanplakkingen op stadsaanplakborden;
7. reclamebladen of folders die op het trottoir of de rijbaan kunnen vallen of waaien;
8. waardeloze reclamedocumenten, reclamevoorwerpen, prospectussen, stalen en folders die op
de grond zijn gegooid;
9. drukwerken, geschriften, prenten, foto's of tekeningen die op auto's of andere voertuigen op de
openbare weg geparkeerd, zijn geplaatst;
10. fietsen en bromfietsen die in overtreding staan.
Artikel 2 - Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de volgende natuurlijke- of rechtspersoon:
1. de sluikstorter of de bevuiler, de eigenaar van de afvalstoffen, de eigenaar van het terrein en
de gebruiker van het terrein;
2. de sluikstorter of de eigenaar van de afvalstoffen;
3. de houder van de standplaatsvergoeding en de uitbater van het verkooppunt;
4. de exploitant en de verantwoordelijke leider van een kermis, circus of openluchtevenement;
5. de aanplakker, degene die de aanvraag tot aanplakking deed;
6. de aanplakker op de stadsaanplakborden, de aanvrager;
7. degene die de reclamebladen of folders bezorgt;
8. degene die de waardeloze reclamedocumenten, reclamevoorwerpen, prospectussen, stalen en
folders uitdeelt;
9. degene die drukwerken, geschriften, prenten, foto's of tekeningen op auto's of andere
voertuigen aanbrengt;
10. de eigenaar of de gebruiker van de fiets of bromfiets.
Artikel 3 – Berekeningswijze en tarief
Voor het aanslagjaar 2020 wordt het tarief van de belasting vastgesteld op:
1. a)
39 euro;
b)
78 euro;
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c)
196 euro;
d)
196 euro vermeerderd met 65 euro per bijkomende m³;
2. 65 euro;
3. tot en met 10: 78 euro.
Vanaf het aanslagjaar 2021 wordt het bedrag van de belasting (belasting per strekkende meter en de
minimumaanslag) jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen via
onderstaande formule, waarbij het geïndexeerde bedrag naar een veelvoud van 50 cent wordt afgerond:
bedrag belasting aanslagjaar X =

bedrag aanslagjaar 2020 ∗ index november jaar (X − 1)
index november 2019

Artikel 4 – Wijze van invordering
De belasting wordt gevestigd en ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 5 – Algemene bepalingen
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het
decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 6 - Inwerkingtreding
Onderhavig reglement treedt op 1 januari 2020 in voege.
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