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BELASTING OP TUSSENKOMSTEN VAN 
DE GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN 

 
 
Artikel 1 – Heffingstermijn 
Voor een termijn van zes jaar, die aanvangt op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019, wordt ten behoeve van de 
stad Sint-Niklaas jaarlijks een belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke instellingen geheven. 
 
Artikel 2 – Toepassingsgebied 
§ 1. Terminologie 

A. Laten takelen van een voertuig: 
a) het takelen en overbrengen van een voertuig naar de stalplaats; 
b) het ter plaatse komen zonder dat het voertuig getakeld moet worden; 
c) de kilometervergoeding buiten het grondgebied van de stad; 
d) de stallingskosten van een getakeld voertuig. 

B. Vervoer van personen: 
Elk vervoer van dronken personen of personen die zich in een soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van 
het gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen. 
Dit vervoer is het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het politievoertuig tot op het ogenblik dat 
betrokkene op zijn eindbestemming is gebracht.  
Dit is de meest aangewezen eindbestemming naargelang het geval (politiecommissariaat, thuis, bij de 
meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht uitoefent, verpleeginstelling, …). 

C. Nodeloze alarmmelding: 
Een alarm mag slechts aan de politie gemeld worden indien het alarmsignaal het gevolg is van een 
ongeoorloofde binnendringing of een poging daartoe. Indien een inbraakalarm afgaat, moet men eerst 
vaststellen of er een (poging tot) ongeoorloofde indringing is, en indien ja, kan men dit alarm aan de politie 
melden. Slechts in deze gevallen spreekt men niet van een nodeloze alarmmelding. 

D. Afvalstof: 
Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen 
krachtens het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(Materialendecreet) van 23 december 2011, met latere wijzigingen. 

E. De ontgraving van een asurn omvat zowel de ontgraving van een asurn die in volle grond is begraven, als van 
een asurn die in een graf werd bijgezet. 

§ 2. Belastbaar feit 
De belasting wordt geheven: 
A. Op sommige ambtshalve en/of noodzakelijke tussenkomsten van de gemeentelijke instellingen, zoals dienst 

openbare werken, groendienst, reinigingsdienst, … 
B. Op het laten takelen van autovoertuigen, het vervoer van personen en de nodeloze alarmmeldingen. 
C. Op het weghalen of opruimen van afvalstoffen die achtergelaten, opgeslagen of gestort werden op openbare en 

private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die in strijd is met: 
a) Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 

(Vlarema) van 17 februari 2012, met latere wijzigingen; 
b) het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) 

van 23 december 2011, met latere wijzigingen; 
c) het algemeen politiereglement stad Sint-Niklaas meer bepaald hoofdstuk V; 
d) met andere wettelijke bepalingen (veldwetboek, bosdecreet, VLAREM, e.a.). 

D. Op het ontgraven en/of verplaatsen van lijken en asurnen die op de stedelijke begraafplaatsen van de stad 
worden uitgevoerd. 

E. Op de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste stoffelijke 
overblijfselen en de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium of een urnenveld op de 
stedelijke begraafplaatsen, van personen, overleden of dood aangetroffen buiten het grondgebied van de stad, 
die niet ingeschreven zijn in het stedelijk bevolkings- of vreemdelingenregister. 

 
Artikel 3 – Berekeningsgrondslag 
§ 1. De belasting wordt vastgesteld: 

• per keer dat de tussenkomst van de gemeentelijke instellingen of de politie vereist is; 
• per ambtshalve opruiming door of in opdracht van de stad van sluikstorten; 
• per ontgraving of verplaatsing van een lijk of een asurne; 
• per begraving, per bijzetting in een columbarium of urnenveld, of per asverstrooiing. 
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§ 2. Tussenkomsten van de lokale politie: 
A. Voor het laten takelen van voertuigen worden de kosten teruggevorderd op basis van de gedetailleerde factuur 

voor de betreffende takelprestatie, overgemaakt aan de stad, en waarvan de belastingplichtige een afschrift 
ontvangt. 

B. Voor het vervoer van personen wordt de belasting vastgesteld per rit en per vervoerd persoon, en is de belasting 
verschuldigd van zodra de vervoerde persoon zijn eindbestemming heeft bereikt. 

C. Voor de nodeloze alarmmeldingen is de belasting altijd verschuldigd vanaf de derde valse alarmmelding in 
hetzelfde jaar. 
De belasting is bij de eerste en/of de tweede valse alarmmelding in hetzelfde jaar ook verschuldigd, wanneer 
binnen dertig minuten na de alarmoproep geen verantwoordelijke ter plaatse is. 

 
Artikel 4 – Tarieven 
§ 1. Algemene tussenkomsten 

A. Personeelskost voor werken en prestaties 
a) op werkdagen 38,70 EUR per uur 
b) op zaterdagen 48,35 EUR per uur 
c) op zondagen en wettelijke feestdagen 77,35 EUR per uur 
d) nachturen (tussen 22 uur en 6 uur)  toepasselijk tarief +25% 
Er wordt minimaal één kwartier aangerekend en elk begonnen kwartier wordt aangerekend als een volledig 
kwartier. 
Indien de werken of prestaties aanleiding geven tot verplaatsing van personeel, wordt de tijd van verplaatsing 
aangerekend als personeelskost. 

B. Gebruikte materialen  kostprijs 
§ 2. Specifieke tussenkomsten 

A. Van de lokale politie 
a) laten takelen van autovoertuigen: 

• per tussenkomst van de politie  factuur takelprestatie 
• administratieve kost 10,00 EUR per dossier 

b) vervoer van personen 100,00 EUR forfaitair 
c) nodeloze alarmmeldingen 235,00 EUR forfaitair 

B. Inzake het ambtshalve opruimen van sluikstorten 
a) klein afval (hondenpoep, flessen, blikken, …) 32,00 EUR forfaitair 
b) middelgroot afval (vuilniszak, klein huisraad, …) 180,00 EUR forfaitair 
c) groot afval (groot huisraad, …) 500,00 EUR forfaitair 
d) indien blijkt dat de kosten hoger oplopen  

dan dit forfaitair tarief, wordt het belasting- 
bedrag berekend als volgt: 
• bij opruimen door de stadsdiensten: 

o voor het transport van de afvalstoffen 0,68 EUR per begonnen km 
o voor het gebruik van een vrachtwagen  

met kraan 21,50 EUR per begonnen km 
o voor de opgeruimde afvalstoffen 0,17 EUR per kg 
o voor het inzetten van personeelsleden  personeelskost  (zie artikel 4 § 1.A) 

• bij opruimen door een derde wordt het belastingbedrag bepaald op basis van de kostprijs, 
aangerekend door de derde die het sluikstort heeft opgeruimd in opdracht van de stad. 

C. Op de stedelijke begraafplaatsen 
a) ontgraving van een lijk 2.200,00 EUR per ontgraving 
b) ontgraving en/of verplaatsing van een asurn 220,00 EUR per ontgraving en/of 

  verplaatsing 
c) begraving van niet veraste stoffelijke overblijfselen  personeelskost (zie artikel 4 § 1.A) 

  met een minimum van 4 uur 
d) begraving of bijzetting van veraste stoffelijke over- 

blijfselen in een columbarium of een urnenveld  personeelskost (zie artikel 4 § 1.A) 
  met een minimum van 2 uur 

e) uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen  personeelskost (zie artikel 4 § 1.A) 
met een minimum van 1 uur op week-
dagen en met een minimum van 2 uur op 
zaterdagen 

De tarieven onder a en b gelden voor alle personen; de tarieven van c tot en met e zijn enkel van toepassing 
voor personen, overleden of dood aangetroffen buiten het grondgebied van de stad, die niet ingeschreven zijn 
in het stedelijk bevolkings- of vreemdelingenregister. 
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Artikel 5 – Belastingplichtige 
De belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke instellingen is verschuldigd door de persoon: 
• die de tussenkomst van de gemeentelijke instellingen of de politie noodzakelijk maakt; 
• die afvalstoffen heeft achtergelaten, opgeslagen of gestort, op de wijze zoals bepaald in artikel 2 § 2.C; 
• die de aanvraag tot ontgraving of verplaatsing bij het stadsbestuur heeft ingediend; 
• die de begraving, bijzetting of asverstrooiing aanvraagt. 
 
Artikel 6 – Bepalingen met betrekking tot indexering van de tarieven 
De tarieven, omschreven als personeelskost, zijn gekoppeld aan het indexcijfer (gezondheidsindex) van de 
consumptieprijzen van augustus 2013. Zij zullen, te rekenen van 1 januari 2014 en verder elke daaropvolgende eerste 
januari, worden verhoogd of verlaagd overeenkomstig het verhoogde of verlaagde indexcijfer (gezondheidsindex) van de 
consumptieprijzen van de maand augustus die aan de bedoelde eerste januari voorafgaat, volgens volgende formule: 
 

basistarief x gezondheidsindex augustus jaar voorafgaand aan wijziging 
gezondheidsindex augustus 2013 

 
De afrondingen van deze bedragen moeten als volgt gebeuren: 
• voor tarieven van X,X00 EUR tot en met X,X25 EUR wordt afgerond naar het lagere tiende van een EUR; 
• voor tarieven hoger dan X,X25 EUR tot en met X,X75 EUR wordt afgerond naar X,X5 EUR; 
• voor tarieven hoger dan X,X75 EUR tot en met X,X99 EUR wordt afgerond naar het hogere tiende van een EUR. 
 
Artikel 7 – Invordering van de belasting 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. 
 
Artikel 8 – Betaling van de belasting 
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 
 
Artikel 9 – Bezwaren- en beroepsprocedure 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. Wanneer de contantbelasting een kohierbelasting is geworden, 
start de bezwaartermijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het 
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het bezwaar moet per brief, per e-mail of per fax worden ingediend. 
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op de hoorzitting waarop het 
bezwaarschrift zal behandeld worden, moet hij dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift. 
Binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd naar de 
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger. 
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of bij gebrek aan een beslissing binnen een termijn van 
zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift (negen maanden als de betwiste aanslag 
ambtshalve werd gevestigd) kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
 
Artikel 10 – Andere algemene bepalingen 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, met latere aanvullingen en wijzigingen, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 
tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover zij niet specifiek de belastingen op de 
inkomsten betreffen. 
 
 


