UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 24 JUNI 2021
Aanpassing van het belastingreglement op de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval
en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, zowel voor de inzameling huis-aan-huis, op afroep of op
het recyclagepark.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Arlette Sannen: voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: schepenen;
Jan Boeckx, Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Ursula Bervoets, Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Rita Devos,
Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons:
raadsleden;
Bruno Claes: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Christini Gounakis: raadslid

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
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);
Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, alsook het verslag van
de advies- en inspraakreacties bij dit plan, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op
16.09.2016;
Gelet op de deelname van de gemeente in EcoWerf, intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Overwegende dat met ingang van 01.01.2016 de gemeente beheersoverdracht deed aan EcoWerf
voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval : het gewoon huisvuil,
grofvuil, gft, pmd, papier en karton, glas en oud ijzer (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval);
Overwegende dat de gemeente op 15.12.2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan de
intergemeentelijke vereniging EcoWerf voor de uitbating van het gemeentelijke recyclagepark;
Overwegende dat er een aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen zal gelden (art. 3.4.8.1
Vlarema), waarbij matrassen gratis aanvaard worden bij de aanbieding op recyclageparken en bij de
huis-aan-huis-inzameling (voorrijkost mag wel aangerekend blijven worden).

Overwegende dat de kosten voor inzameling van afval zwaar doorwegen op de gemeentelijke
financiën;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huis inzameling en de inzameling op het
recyclagepark zullen verhaald worden op de aanbieders via een contantbelasting;
Overwegende dat de invoering van een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting de gemeente
toelaat om het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan
afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren;
Gelet op het masterplan recyclageparken van EcoWerf zoals goedgekeurd door de raad van bestuur;
Overwegende dat de inwoners van de gemeente op alle EcoWerf recyclageparken van het
werkingsgebied van EcoWerf terecht kunnen;
Overwegende dat de tarieven voor afvalinzameling moeten worden geüniformiseerd;
Gelet op de driejaarlijkse evaluatie van de DifTar-tarieven en de aanpassing ervan bij beslissing van
de raad van bestuur van EcoWerf 26.06.2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Rita Devos, Geert Janssens,
Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Er wordt een contantbelasting gevestigd voor:
1° de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval en
grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval);
2° de inzameling van op het recyclagepark aangeboden afvalstoffen;
3° de inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval en papier en karton
via sorteerstraten.
De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de
specifieke dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang de soort en de hoeveelheid
of het gewicht van het afval bij de huis-aan-huis inzameling van het afval bij de huis-aanhuis-inzameling, de inzameling via het recyclagepark en de sorteerstraten.
§ 1. Huis-aan-huis inzameling:
De contantbelasting voor de huis-aan-huis inzameling in functie van de fractie en het
volume/gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen
bedraagt:
Huisvuil:
Inzameling en verwerking
Per kg gewogen huisvuil
Per aanbieding 40 L-container
Per aanbieding 120 L-container
Per aanbieding 240 L-container
Per aanbieding 360 L-container

Particulieren (euro)
KMO (euro)
0,28
0,55
0,55
1,10
1,65

0,28
0,55
1,10
1,65

Per aanbieding 1100 L-container
Voorrijkost per afroep

5,59
75,00

5,59
75,00

Gebruiksrecht container per maand
40 L-container
120 L-container
240 L-container
360 L-container
1100 L-container
Aankoop slot (optioneel)

Particulieren (euro)
KMO (euro)
0,84
0,84
1,66
2,47
4,58
25,00

1,84
2,47
2,64
7,07
25,00

Particulieren (euro)
KMO (euro)
0,18

0,18

Particulieren (euro)
KMO (euro)
0,84
0,84
1,66
4,58
25,00

1,84
2,47
7,07
25,00

Particulieren (euro)
KMO (euro)
0,15

0,15

Particulieren (euro)
KMO (euro)
12,50
7,50

12,50
7,50

Particulieren (euro)
KMO (euro)
7,50
15,00
7,50
15,00
22,50
7,50
7,50

7,50
15,00
7,50
15,00
22,50
7,50
7,50

GFT-afval
Inzameling en verwerking
Per kg gewogen gft
Gebruiksrecht container per maand
40 L-container
120 L-container
240 L-container
1100 L-container
Aankoop slot (optioneel)
PMD

Per zak van 60 L
Grofvuil

Voorrijkost op afroep
Verwerking per begonnen 0,5 m³
Of

1-persoonsbed
2-persoonsbed
Zetel: 1-zit
Zetel: 2-zit
Zetel: 3-zit
Stoel (2 stuks)
(Tuin-)tafel
Papier en karton

Particulieren (euro)

KMO (euro)

40 L-container
240 L-container
1100 L-container

0,84
0,84
4,58

2,47
7,07

§ 2. Inzameling via sorteerstraat op gewicht:
De contantbelasting in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking
aangeboden afvalstoffen in een sorteerstraat bedraagt:
Particulier (euro)
Huisvuil (kg)
GFT (kg)
Beheerskost (maand)

KMO (euro)
0,28
0,18
3,53

0,28
0,18
7,06

§ 3. Inzameling via DifTar recyclagepark op gewicht:
De contantbelasting in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking
aangeboden afvalstoffen op het recyclagepark bedraagt:
Particulier (euro)
Grofvuil
Gras en blad
Harde plastics
Sloophout
Boomstronken
Snoeihout
Steenafval
Cellenbeton
Gips
Keramiek
Asbest
Autobanden
Matrassen
Landbouwfolies
Tarief grote hoeveelheden

Art. 4.

KMO (euro)
0,28
0,28
0,18
0,18
0,08
0,12
0,08
0,12
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18 euro/kg ten laste van elke land- en
tuinbouwer die landbouwfolies op het
recyclagepark brengt
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 bedraagt 5 kg.
De contantbelasting op het brengen van de hierboven vermelde afvalstoffen naar het
recyclagepark (toegangstarief) wordt vastgesteld op € 1,00 per bezoek vanaf het 13de
bezoek, ongeacht de wijze van aanbieding.
Indien het afval wordt aangeboden door een gezin dan is de belasting hoofdelijk
verschuldigd door de referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het
gezin die in de woongelegenheid van de referentiepersoon verblijven.
Indien het afval wordt aangeboden door een onderneming of vereniging dan is de
belasting hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming, zijnde
iedere natuurlijke – of rechtspersoon die de onderneming uitmaakt of de leden van de
vereniging, indien deze geen rechtspersoonlijkheid heeft.

Art. 5.

§ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven
containers
zijn de contantbelasting betreffende de inzameling en verwerking verschuldigd op
het ogenblik dat de kipbeweging van de container en het gewicht van het
meegegeven afval door de ophaalwagen wordt geregistreerd.
De contantbelasting betreffende het gebruik van de container is maandelijks
verschuldigd.
§ 2. De gebruiker van de sorteerstraat is de contantbelasting verschuldigd betreffende de
inzameling en verwerking van afvalstoffen verschuldigd op het ogenblik dat de
gebruiker afvalstoffen aanbiedt aan de ondergrondse afvalcontainer en de
elektronische toegangskaart van de gebruiker deze beweging registreert.
De contantbelasting betreffende het gebruik van de sorteerstraat is maandelijks
verschuldigd.
§ 3. Iedere gebruiker van een container/sorteerstraat dient vooraf een bedrag te storten
op
de DifTar-rekening en dit in functie van de gebruikte containers:
Aantal en type containers
1 of meerdere 40 L-. of 120 L-containers of een particuliere
gebruiker van een sorteerstraat en een 240L papier en kartoncontainer
per container van 240 L of een niet-particuliere gebruiker van
een sorteerstraat
per container van 1.100 L of per set van 3 360 L containers
per 240L papier en karton-container indien dit de enige
container op het aansluitpunt is
per 1100L papier en karton-container indien dit de enige
container op het aansluitpunt is

Art. 6.

Voorschot (euro)
50,00
100,00
500,00
25,00
75,00

§ 4. Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval of
in geval van sorteerstraat bij een gewichtsmeting, zal de contantbelasting zoals
bepaald in artikel 3, in mindering worden gebracht van het vooraf betaald bedrag.
De contantbelasting zal worden afgerond tot op 2 cijfers na de decimaal.
§ 1. Iedere referentiepersoon die geregistreerd staat in Aorta (dit is de databank waarin
Ecowerf de gegevens registreert) beschikt over een DifTar-rekening waarmee voor
bepaalde dienstverleningen van EcoWerf betaald kan worden.
Zodra het beschikbare bedrag lager is dan € 10,00 wordt een betalingsuitnodiging
gestuurd naar de referentiepersoon. Het aanzuiveren van de DifTar-rekening is
mogelijk door betaling via overschrijving of door betaling met Bancontact in het
recyclagepark.
De containers zullen niet meer geledigd worden of de sorteerstraat zal niet meer
toegankelijk zijn van zodra de vervaldatum van de herinnering is verlopen en het
beschikbare bedrag lager is dan € 0,00.
Bij afmelding (verhuis, overlijden, …) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het
nog beschikbare bedrag teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde, tenzij
de begunstigde nog een openstaande schuld heeft aan de gemeente/gemeente. Een
eindafrekening wordt afgeleverd aan de begunstigde.
§2. De personen die gebruik maken van pmd-zakken zijn de contantbelasting
verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

§3. Bij een DifTar gewichtspark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker
(particulier en KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en is betaalbaar, na
gewichtsbepaling, via de DifTar-rekening of met de betaalkaart (Bancontact).
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de
herinnering nog niet verlopen is, zal de bezoeker van het recyclagepark hierop attent
gemaakt worden en nog slechts één maal de mogelijkheid hebben om het tarief voor
betalende fracties via de DifTar-rekening te betalen. In dit geval zal ook steeds
gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal bedrag
dat gelijk is aan de schuld.
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de
herinnering is verlopen, zal bij de ingang gevraagd worden om de DifTar-rekening aan
te zuiveren met een minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld. Indien het saldo niet
wordt aangezuiverd zal hij/zij geen toegang krijgen tot het betalend gedeelte en zal
de uitgang geweigerd worden met de vraag om het openstaande saldo aan te
zuiveren. Men zal ook geen gebruik meer kunnen maken van de inzameling op afroep
tot het saldo werd aangezuiverd.
§4. Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en/of gestolen toegangskaart of
een extra toegangskaart wordt een contantbelasting gevraagd van € 5,00. Dit bedrag
zal aangerekend worden via de DifTar-rekening.
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het
aanbrengen van afval afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het
recyclagepark aanvragen bij het gemeentebestuur. De kaarten worden uitgeleend
voor een periode van maximum 3 maanden, tegen een waarborg van € 50,00.
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een
kohierbelasting.
De belasting is persoonsgebonden waardoor de gemeente de mogelijkheid heeft om
gebruik te maken van het positief saldo op een ander particulier ASP betreffende dezelfde
persoon/ referentiepersoon om het negatief saldo aan te zuiveren, alvorens over te gaan
tot inkohiering.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger (onder vertegenwoordiger wordt
verstaan: de personen die speciaal gemachtigd zijn door de belastingschuldige, een
advocaat, een rechthebbende van de belastingschuldige, evenals diegene die gemachtigd
is om de belastingschuldige te vertegenwoordigen) kan een bezwaar op afgiftebewijs
indienen tegen deze contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit reglement treedt in werking op 01.07.2021 en vervangt alle voorgaande
belastingreglementen met betrekking tot deze materie.

de algemeen directeur
Bruno Claes

Namens de gemeenteraad,
de voorzitter van de gemeenteraad
Arlette Sannen

de algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift,
de voorzitter van de gemeenteraad

Bruno Claes

bij delegatie
Manu Claes
burgemeester

