UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 16 december 2019.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J.
Duerloo, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den
Keybus, A. Van der Poel, I. Bosmans, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: D. Arnold, raadslid.
Onderwerp: Punt 14.A.1: Goedkeuring van het belastingsreglement op het ophalen en
verwijderen van huishoudelijk afval.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen, verder Materialendecreet genoemd, zoals gewijzigd;
Gelet op 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), en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2016 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022;
Gelet op de gemeentelijke politieverordening van 27 maart 2017 betreffende de inzameling en
ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde recycleerbare stoffen en
latere wijzigingen;
Overwegende dat huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfs-afval huisaan-huis worden ingezameld in huisvuilcontainers;
Overwegende dat huisvuil (rest), groente-, fruit- en tuinafval met de natte papierfractie (GFT
afval) en papier- en kartonafval huis-aan-huis wordt ingezameld in huisvuilcontainers;
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Overwegende dat gezinnen, verenigingen en kleine ondernemingen ten behoeve van de
gescheiden inzameling van GFT, papier en karton en huisvuil huisvuilcontainers ter
beschikking hebben gekregen; dat de containers voorzien zijn van een ingebouwde chip, zodat
voor GFT en huisvuil een geautomatiseerde registratie kan plaatsvinden van het aantal
ledigingen per huisvuilcontainer en per aansluitpunt; dat op die manier kan per aansluitpunt
berekend worden hoeveel afval werkelijk werd meegegeven, aangezien de frequentie in
combinatie met het gewicht van de container wordt geregistreerd;
Overwegende dat er een kostprijs is per huisvuilcontainer per aansluitpunt, voor het beheer
van de containers en het bijhorende registratiesysteem;
Overwegende dat het overige deel van de kosten variabel is, afhankelijk van het aantal
ledigingen, van de hoeveelheid (gewicht) en de aard van het afval dat wordt opgehaald;
Gelet op het feit dat de kosten voor verwerking van papier- en karton, van GFT - afval en van
huisvuil niet hetzelfde zijn in zoverre de kosten voor huisvuil veel hoger liggen dan deze voor
GFT en van papier en karton; dat dit resulteert in een belasting waarvan een gedeelte bestaat
uit een kost per containertype per aansluitpunt, gecumuleerd met een kost per lediging per
containertype, welke afhankelijk is van het gewicht en de aard van het afval;
Overwegende dat de inwoners via het gedifferentieerd tarief worden aangezet tot afvalpreventie en afvalbewust gedrag;
Overwegende dat de huisvuilophaling met gedifferentieerd tarief op basis van gewichten een
aanvang heeft genomen op 4 april 2011;
Overwegende dat volgende afvalstoffen selectief worden ingezameld in de gemeente:
- Groot vuil huis-aan-huis en op het recyclagepark;
- papier en karton, plasticflessen, metalen verpakkingen en drankkartons, (PMD),
snoeihout selectief huis-aan-huis;
- papier en karton, hol glas, plasticflessen, metalen verpakkingen en drankkartons,
metalen, harde kunststoffen, afgedankte elektronische en elektrische toestellen,
herbruikbare goederen, KGA (klein gevaarlijk afval), autobanden, piepschuim, zuivere
plastic folie, plastic bloempotjes en plantentrays en textiel gratis op het recyclagepark;
- groenafval, boomstronken, zuiver steenpuin, beton, cellenbeton en kalkplaten, vlak
glas, hout, grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval (niet recupereerbaar),
asbesthoudend afval en grond tegen betaling op het recyclagepark;
- hol glas in glascontainers die op verschillende plaatsen in de gemeente staan
opgesteld;
- textiel huis-aan-huis en in textielcontainers die op verschillende plaatsen in de
gemeente staan opgesteld;
- Klein Gevaarlijk Afval (KGA) per wijk en op het recyclagepark;
- herbruikbare goederen huis-aan-huis en op het recyclagepark.
Overwegende alle inzamelingen zijn opengesteld voor zowel burgers als bedrijven en
zelfstandign;
Overwegende dat het ophalen en verwijderen van het huishoudelijk afval en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën;
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Overwegende dat de inzamelkosten van de huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde belasting;
Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde belasting de gemeente toelaat het
principe “de vervuiler betaalt” toe te passen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de belasting op het
ophalen en verwijderen van huishoudelijk afval niet aan te passen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën.
BESLUIT: met 23 jastemmen van Clarisse De Rydt, Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef
Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique
Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van
Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 1
neenstem van Inneke Bosmans.
Artikel 1.Er wordt met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025,
op jaarbasis een belasting geheven op het ophalen en verwijderen van selectief aangeboden
huishoudelijk afval of daarmee door de Vlaamse regering gelijkgestelde of vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen volgens de modaliteiten bepaald in de gemeentelijke politieverordening
betreffende de inzameling en ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde
recycleerbare stoffen.
Art. 2.De belasting is verschuldigd:
a) - door elk gezin;
- door de eigenaars en/of huurders van tweede verblijven;
die wonen of gevestigd zijn langs de wegen, straten en pleinen, waar de dienst voor het afhalen
van het huishoudelijk afval ingericht is, of op een afstand daarvan, en die effectief
gebruik maken van deze dienst.
Aan het begrip ‘gezin’ wordt dezelfde betekenis gehecht als in de bepaling van de laatste
algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkings- en
vreemdelingenregisters.
b) - door ieder natuurlijke persoon;
- door de leden van elke feitelijke vereniging (die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de
betaling van de belasting);
- door iedere rechtspersoon;
- door iedere openbare dienst of dienst van openbaar nut;
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die een activiteit, zelfstandig of vrij beroep uitoefenen of gevestigd zijn langs de wegen, straten
en pleinen, waar de dienst voor het afhalen van het huisvuil ingericht is, of op een afstand
daarvan, en die effectief gebruik maken van deze dienst.
Art. 3.Het gebruik van de grijze huisvuilcontainer is verplicht voor de gemeentelijke afvalinzameling.
Het gebruik van de groene afvalcontainer voor GFT en de gele afvalcontainer voor papier en
karton is optioneel. Een ingebouwde computerchip bevat adresgegevens die gelinkt worden
aan de identiteit van de natuurlijke personen, de rechtspersonen of de feitelijke verenigingen
die zich als normale gebruikers van de aangeboden recipiënten bij het gemeentebestuur
hebben bekendgemaakt. Deze bekendmaking blijft geldig tot wederopzegging.
Art. 4.De belasting is ondeelbaar en verschuldigd door de in het artikel 2 vermelde gebruikers die in
de periode van 1 januari tot 31 december van het betrokken dienstjaar over ten minste één
container konden beschikken.
De belasting per aansluitpunt wordt als volgt vastgesteld:
- op basis van de ter beschikking gestelde grijze container voor het huisvuil (restfractie),
de ter beschikking gestelde groene container voor de GFT - fractie en de ter beschikking
gestelde gele container voor papier- en kartonafval:
- per grijze container voor huisvuil (restafval) met inhoud van 40 liter is een
basisbelasting van 4,00 euro verschuldigd.
- per grijze container voor huisvuil met inhoud van 120 liter is een basisbelasting
van 6,00 euro verschuldigd.
- per grijze container voor huisvuil met inhoud van 240 liter is een basisbelasting
van 8,00 euro verschuldigd.
- per groene container voor GFT-afval met inhoud van 40 liter is een
basisbelasting van 4,00 euro verschuldigd.
- per groene container voor GFT-afval met inhoud van 80 liter is een
basisbelasting van 6,00 euro verschuldigd.
- per gele container voor papier- en kartonafval met inhoud van 240 l is een
basisbelasting van 4,00 euro verschuldigd.
- per gele container voor papier- en kartonafval met inhoud van 1 000 l is een
belasting van 25,00 euro verschuldigd.
- De basisbelasting wordt verhoogd met een bedrag berekend per lediging en per kg
gewicht afhankelijk van de aangeboden afvalfractie, welke via de in artikel 3 genoemde
computerchip automatisch wordt geregistreerd per ophaalbeurt :
Huisvuil (restafval) : 0,12 euro per lediging
0,20 euro per kg
GFT- afval :
0,12 euro per lediging
0,07 euro per kg
Art. 5.De belasting wordt door de financieel directeur ingevorderd bij wege van een kohier dat
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
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Art. 6.De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art 7.De vestiging en invordering alsmede de beslechting van de gemeentebelastingen worden
geregeld overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen alsmede latere
aanvullingen.
Art. 8.Een kopie van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd en ter
kennisgeving aan OVAM.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
Algemeen directeur

Voorzitter
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