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secretaris
Contantbelasting op het inzamelen van afval via het recyclagepark.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- artikel 170, §4 van de Grondwet;
- artikel 42 en 43 §2 15° van het gemeentedecreet;
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
- het decreet van 23 december 2011 betreffende duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen (het Materialendecreet genoemd) regelt het duurzaam materialenbeheer in
Vlaanderen. Meer in het bijzonder is dit decreet de juridische grond op basis waarvan de
gemeenten instaan voor de organisatie van de inzameling en verwerking van het huishoudelijk
afval dat ontstaat op hun grondgebied. Artikel 26 van dat decreet laat toe dat de gemeente een
intergemeentelijk samenwerkingsverband (in casu IVVO) machtigt de door de gemeente
goedgekeurde belastingen voor het beheer van huishoudelijk afval te innen in opdracht van die
gemeente. Dergelijke machtiging levert voor de gemeente een administratieve vereenvoudiging op;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA
genoemd) legt de gemeenten op rekening te houden met diverse kosten bij het bepalen van de
gemeentelijke afvalbelastingen en de voorwaarden van de bijdrage in de kosten van huishoudelijk
afvalbeheer. Tevens wordt een minimale en maximale tarifering voor bepaalde afvalfracties
vastgelegd in bijlage 5 van Vlarema;
- het besluit van de Raad van Bestuur van de intercommunale IVVO dd. 17 mei 2016 houdende een
principieel akkoord om een uniformisering van de retributietarieven op de recyclageparken voor te
stellen aan haar leden;
- de principiële beslissing van het schepencollege dd. 1 augustus 2016 houdende de intentie om in
te stappen in de uniformisering van de retributietarieven van de recyclageparken;
Gelet op de voorafgaande plannen en documenten, zijnde:
- Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 16 september 2016 vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de
planperiode 2016-2022;
Gelet op de aanleiding, zijnde:
- De gemeente verleende beheersoverdracht aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband
IVVO wiens raad van bestuur voorstelt om de gemeentelijke contantbelastingreglementen te
uniformiseren met het oog op vereenvoudiging voor de parkbezoeker en de parkopzichter. Dit
voorstel houdt onder meer rekening met directe inning via betaalkaart, graduele invoering van eID
als toegangscontrole en de mogelijkheid om op termijn gemeentegrensoverschrijdend te werken en
aldus de dienstverlening voor de inwoners van de IVVO-regio te versterken. De IVVO voorziet in
een jaarlijkse korting op de beheersvergoeding voor het recyclagepark, zijnde €8.154;
BESLIST
Art.1:

met algemeenheid van stemmen

Er wordt voor een termijn met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2019
een contantbelasting gevestigd op het inzamelen van afval via het recyclagepark;

Art.2:

De belasting voor de ingezamelde fracties van huishoudelijk afval en vergelijkbaar
bedrijfsafval aangebracht op het recyclagepark (containerpark genoemd) wordt vastgesteld
als volgt:
inwoners en tweede verblijvers:
fractie
Grofvuil
(brandbaar afval )
Asbestafval
Inert bouwafval
Houtafval
Tuinafval
Piepschuim
Luiers
KGA, frituurolie en -vet, textiel, papier
en karton, metalen, bol glas, elektrische
en elektronische toestellen, PE-folie,
PMD

tarief
0,170 EUR/kg
0,170 EUR/kg
vanaf 201 kg/gezin/jaar
0,040 EUR/kg
gratis
gratis
3 EUR/25 zakken
gratis

bedrijven, verenigingen e.a.
fractie gelijkaardig bedrijfsafval
Grofvuil
(brandbaar afval )
Asbestafval
Inert bouwafval
Houtafval
Tuinafval
Tuinafval van tuinaannemers
Piepschuim
Luiers
KGA, frituurolie en -vet, textiel, papier en karton,
metalen, bol glas, elektrische en elektronische
toestellen, PE-folie, PMD

tarief
0,170 EUR/kg
0,170 EUR/kg
0,060 EUR/kg
Gratis
0,040 EUR/kg
1,50 EUR/zak
niet van toepassing
gratis

Onder grofvuil wordt verstaan :
Alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de
vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in het recipiënt
voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van de selectief
ingezamelde afvalstoffen.
Onder asbestafval wordt verstaan :
- Gebonden asbestcement (bv. eternit)
Onder inert bouwafval wordt verstaan :
- steenpuin
- gewapend beton
- keramiek en porselein
- cellenbeton (bv. ytong) en gips of gipskarton
- vlak glas
Deze fracties dienen gescheiden te worden gedeponeerd in de betrokken containers.
Onder houtafval wordt verstaan :
- afbraakhout
- onbehandeld en behandeld houtafval
- treinbilzen

Onder tuinafval wordt verstaan :
- groenafval zoals gras, bladeren, haagscheersel, snoeihout, bloemen en planten
Groente- en fruitafval wordt niet aanvaard en dient meegegeven met de selectieve ophaling
aan huis van gft-afval via de groene IVVO containers.
De fractie ‘tuinafval’ is enkel betalend voor tuinaannemers.
Art.3:

De contantbelasting vermeld in artikel 1 is verschuldigd door elke bezoeker van de betaalzone
van het recyclagepark ongeacht of deze de betalende fracties per gemotoriseerd voertuig, per
fiets of te voet aanbrengt.
De contantbelasting is verschuldigd volgens het geleverde gewicht per afvalfractie. De
bezoeker duidt de juiste fractie aan op de zuil bij de ingaande weegbrug van de betaalzone.
Een brutoweging wordt geregistreerd. Na uitladen van de aangeduide fractie rijdt de bezoeker
naar de uitgaande weegbrug voor een tarraweging. Het verschil tussen bruto- en tarragewicht
is het aangeleverde gewicht, geregistreerd volgens een veelvoud van 10 kg, waarop de
contantbelasting volgens artikel 2 wordt gerekend. Het verschuldigde bedrag wordt vereffend
aan de betaalzuil. De bezoeker ontvangt een ticket.
Indien de aanbieder meerdere betalende fracties heeft, is hij verplicht zich voor elke fractie
apart te registreren aan de betaalzone.
Per betalende fractie wordt een minimum aangerekend van 5 kg vermenigvuldigd met de
contantbelasting voor de betrokken fractie.

Art.4:

De bezoeker dient bij voorkeur te betalen via betaalkaart (bancontact) op het park of door het
storten van een provisie op een vaste rekening van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO. Er wordt geen krediet toegestaan op de provisierekening, tenzij betaling op het
park door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is. Indien de provisierekening
ontoereikend is, kan de bezoeker zijn provisierekening aanzuiveren bij voorkeur via
betaalkaart of via overschrijving. Een volgend bezoek aan het recyclagepark kan indien het
eventuele negatief saldo is betaald. De parktoezichter heeft het recht de toegang tot en het
gebruik van het recyclagepark te weigeren indien de bezoeker onvoldoende saldo ter
beschikking heeft.

Art.5:

De contantbelasting wordt conform de modaliteiten bepaald in artikel 3 geïnd door het
intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO. Bij gebrek aan betaling binnen een termijn
van 1 jaar wordt de belasting een kohierbelasting.
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden
ondertekend en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
De toegang tot het recyclagepark is enkel toegelaten voor particulieren en bedrijven die in het
bezit zijn van een geldige toegangskaart.
De particulier krijgt toegang tot het park met zijn/haar eID of geldige toegangskaart.
De referentiepersoon per gezin is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
contantbelasting. Onder ‘gezin’ wordt verstaan, hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft,
hetzij twee of meer personen die – al dan niet door familiebanden gebonden – gewoonlijk
eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven. De inschrijving in de
bevolkingsregisters is beslissend, tenzij andersluidend bewijs.
De toegang tot het recyclagepark wordt geweigerd van zodra een persoon is uitgeschreven uit
het bevolkingsregister of het kohier van wooneenheden zonder domicilie of indien tijdelijk de
toegang tot het park geschorst wordt.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6
tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zijn met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.6:

Art.7:

Art.8:

Art.9:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de dienst Milieu
- de IVVO
- dienst Belastingen
- de financieel beheerder
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de secretaris
de voorzitter
Get. V. Van Ackere
Get. E. Vanhee
Voor eensluidend uittreksel
vr. de secretaris (afw.)
de burgemeester
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