UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 24 november 2016
Vaststelling van het belastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark
aangeboden afvalstoffen.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh: Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Marie Jeanne Hendrickx: Schepen;
Joris De Vriendt, Hans Verboven: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
zoals gewijzigd;
Gelet op het uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’ van de
Vlaamse Regering van 14.12.2007;
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het stedelijk containerpark en meer in het bijzonder
de kosten voor inzameling en verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen, zwaar doorwegen op
de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat deze kosten daarom zullen verhaald worden op de aanbieders via een
contantbelasting die gedifferentieerd wordt in functie van de fractie en het gewicht van de aangeboden
afvalstoffen;
Overwegende dat de invoering van een dergelijke contantbelasting de gemeente toelaat om het
principe van ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen en om zo prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en
slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 24.11.2016 EcoWerf op grond van artikel 26 van het
Materialendecreet gemachtigd heeft om met ingang van 01.01.2017 in naam en voor rekening van de
gemeente de contante belasting te innen die door de burger verschuldigd is voor het aanbieden van
de betalende fracties op het containerpark;
Overwegende dat de betaling van de contante belasting via Bancontact op het containerpark vanaf
01.01.2017 zal gebeuren op een rekening aangehouden door EcoWerf;
Gelet op het politiereglement inzake het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen van 24.01.2011, in
werking getreden op 03.05.2011;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,

Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:

Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder

Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt er een contante belasting gevestigd voor
het ter inzameling en verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het
containerpark.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de bezoeker die de afvalstoffen aanbiedt.
Art. 3.
De belasting is verschuldigd in functie van de fractie en het gewogen gewicht van de
aangeboden afvalstoffen op het containerpark.
Art. 4.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1
fractie
particulieren
KMO
a. grofvuil
€ 0,25 per kg
€ 0,25 per kg
b. gras en blad
€ 0,18 per kg
€ 0,18 per kg
c. andere fracties: boomstronken, cellenbeton,
gips en kalk, keramiek, sloophout,
snoeihout, steenafval
€ 0,03 per kg
€ 0,06 per kg
Vanaf een totale aanvoer op jaarbasis boven de 2.000 kg worden de KMO tarieven van
toepassing op de betrokken particulier.
Het minimaal aangerekende gewicht op de weegbrug bedraagt 5 kg.
Wanneer meerdere fracties samen worden aangeboden wordt het tarief van de duurste
fractie aangerekend.
1

Art. 5.
Art. 6.

KMO’s kunnen een specifieke toegangsbadge aanvragen als KMO

d. landbouwfolie (enkel op specifieke vooraf gemelde data)
€ 0,08 per kg
De belasting moet, na gewichtsbepaling, betaald worden met de betaalkaart (Bancontact).
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de stad kunnen, voor het aanbrengen van afval
afkomstig uit de stad, een kaart aanvragen bij het stadsbestuur. De kaarten worden
uitgeleend voor een periode van maximum 7 dagen, tegen een waarborg van € 50,00.
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde of gestolen toegangskaart wordt een
belasting gevraagd van € 10,00.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

