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Afwezig:

Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en
de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
Feiten, context en argumentatie
Het beleidsplan van de intercommunale Interza 2019-2024, waarvan de gemeente deel uitmaakt.
Het principe “de vervuiler betaalt”.
Door het pmd in de recyclageparken ook in te zamelen in blauwe zakken, kan de inzameling ervan
logistiek veel efficiënter gebeuren. Deze werkwijze is ook gangbaar in de omliggende
intercommunales.
Het materialendecreet en het uitvoeringsbesluit Vlarema leggen de gemeenten op om voor de
verschillende afvalfracties, waaronder restafval, gft en grof vuil maximaal de werkelijke kost door te
rekenen.
Vlarema creëert de mogelijkheid waarbij de gemeenten de inning van contantbelastingen kunnen
overdragen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Waar efficiëntiewinsten
gerealiseerd kunnen worden, kan de inning worden overgedragen aan de intercommunale Interza.
Er wordt naar gestreefd om de contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de
nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen van de gemeenten die deel
uitmaken van de intercommunale Intera zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen om
sluikaanvoer te vermijden.
De financiële toestand van de gemeente.
Juridische overwegingen
Artikel 40 en 41, 14° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals
gewijzigd door het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van
22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de
gemeenteraad betreft.
Artikel 170 §4 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Het materialendecreet van 14 december 2011, artikel 10.
Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 1 juni 2012, hoofdstuk 5.
Plaats in beleidsplan en budget
Budgetcode 0020/73323000 van het overig beleid.

Besluit:
Met 17 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert
Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Hannelore Velaerts,
Ronny De Caerlé, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts,
Yvette Van Daele, Griet Deroover), 2 stemmen tegen (Karel Servranckx, Alen Cilic), 1
onthouding (Rudy Peeters)
Artikel 1. Heffingstermijn en belastbaar feit
Er wordt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een contantbelasting gevestigd op de
volgende ingezamelde fracties van huishoudelijke oorsprong:
a)
huis-aan-huisinzameling
1.
2.
3.
4.

b)

verwijdering van restafval en grof vuil
recyclage van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd)
recyclage van gft-afval
asbesthoudend materiaal (o.a. asbestcementen golfplaten) kunnen worden aangeboden in
de hermetisch gesloten big-bag, te kopen op het gemeentelijk recyclagepark.
brengmethode (recyclagepark)

1. inzameling en verwijdering van grofvuil (brandbaar en niet brandbaar)
2. inzameling en recyclage van bouw- en sloopafval, groenafval en houtafval
3. inzameling en recyclage van gebonden asbesthoudend afval
Artikel 2. belastingplichtige
§ 1. De contantbelastingen vermeld in de artikelen 3a, 3b, 3c en 3d zijn verschuldigd door eenieder
die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake de huis-aan-huis inzameling van
restafval, grof vuil, pmd en gft.
§ 2. De contantbelastingen vermeld in artikelen 4a, 4b en 4c zijn verschuldigd door eenieder die
gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening op het recyclagepark inzake het inzamelen
van grof vuil, recycleerbaar bouw- en sloopafval, groenafval, houtafval en gebonden
asbesthoudend afval.
Artikel 3. Tarief en berekeningswijze huis-aan-huisinzameling
Het bedrag van de contantbelasting wordt voor de huis-aan-huisinzameling als volgt vastgesteld :
a) restafval
1 euro per 30 liter zak
2 euro per 60 liter zak
32 euro per lediging van 1100 liter container
b) grof vuil
6 euro per stuk
24 euro per laadbak van 2 m³
c) plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd)
0,125 euro per 60 liter zak
De verplichting tot aanlevering in de blauwe pmd-zak geldt eveneens bij aanvoer op het
recyclagepark.
d) gft-afval (gebruiksrecht per jaar via gft-sticker)
container van 140 liter 30 euro
container van 240 liter 40 euro
Artikel 4. Tarief en berekeningswijze recyclagepark
Het bedrag van de contantbelasting voor aanvoer van afval op het recyclagepark is afhankelijk van
het type voertuig en het soort afval.
Voertuigen worden al naargelang de afmetingen van de gebruikte laadruimte ingedeeld in drie
categorieën.




categorie 1 : lengte laadruimte tot 1,5 meter
categorie 2 : lengte laadruimte tussen 1,5 meter en 2 meter
categorie 3 : lengte laadruimte tussen 2 meter en 2,5 meter

FRACTIE
CONTANTBELASTING
a) grof vuil (brandbaar en niet brandbaar)
categorie 1
5 euro
categorie 2
25 euro
categorie 3
50 euro
In afwijking van bovenstaande tarieven kan grof vuil wanneer het wordt aangevoerd in categorie
2 en categorie 3 ook per stuk worden afgerekend aan 5 euro per onderscheiden stuk.
b) recycleerbaar bouw- en sloopafval, groenafval en houtafval
categorie 1
0 euro
categorie 2
5 euro
categorie 3
10 euro
c) gebonden asbesthoudend afval
categorie 1
5 euro
categorie 2
25 euro
categorie 3
50 eur
De inwoners kunnen op het gemeentelijk recyclagepark een grote zak en een veiligheidskit kopen
aan de prijs van € 30. In deze zak kan ongeveer voor 50 m² asbesthoudende golfplaten.
Artikel 5 Tijdstip van verschuldigdheid van de belasting
§ 1. De personen die gebruik maken van de uniforme zak met Interza-logo die door Interza
conform dit reglement bij de verdeelpunten wordt aangeboden - zijn de contantbelasting
verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).
De personen die gebruik maken van de 1100 liter containers zijn de contantbelasting verschuldigd
bij aanvang van het kalenderjaar waarop de dienstverlening betrekking heeft.
§ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers voor
gft-afval zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop van de door de gemeente
voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaatsen. Men is verplicht zijn
adres aan te brengen op de gft-sticker.
§ 3. De personen die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het gemeentelijk
recyclagepark zijn de in artikel 3 vermelde contantbelasting verschuldigd.
De betaling gebeurt met betaalkaart aan de automaat opgesteld aan het recyclagepark.
§ 4. In afwijking van artikel 4 § 2 krijgt ieder gezin per kalenderjaar een eenmalige vrijstelling van
maximum 25 euro bij aanvoer van gebonden asbesthoudend afval.
Artikel 6 Machtiging Interza
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interza wordt gemachtigd om de contantbelasting
voor het gebruik van 1100 liter containers voor restafval (artikel 3a), voor de huis-aan-huis
inzameling van grof vuil (artikel 3b) en voor de aanvoer van afval naar het recyclagepark (artikel 4)
te innen met ingang van 1 januari 2014.
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband INTERZA wordt gemachtigd om de contantbelasting
voor het gebruik van de zakken voor restafval en pmd te innen met ingang van 1.1.2017. De
inkomsten van de contantbelasting voor restafval worden doorgestort aan de gemeenten op basis
van de opgehaalde gewichten per gemeente.
Artikel 7 Inkohiering
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving
hieromtrent.
Artikel 8. Bezwaar
§1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar indienen
bij het College van Burgemeester en Schepenen dat handelt als administratieve overheid.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe
van verval worden ingediend, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van de contante inning, de datum van verzending van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
§2. Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.

Artikel 9. Algemene bepalingen
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook 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 en latere
wijzigingen.
Artikel 10
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en
latere wijzigingen.
Dit besluit wordt ook overgemaakt aan INTERZA en OVAM.
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