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De gemeenteraad in zitting van 12 juni 2017.
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Delrive, A. Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW, M. Rossey, W. Liefhooghe, L.
Boudolf, P. George, B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Linthout, S. Van Damme,
gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris
Contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van rest- en gft-afval via containers
volgens gedifferentieerde tarieven.
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.
- 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 om 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;
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
- de gemeente verleende beheersoverdracht aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband
IVVO wiens raad van bestuur voorstelt om de gemeentelijke contantbelastingreglementen te
uniformiseren en vereenvoudigen;
Gelet op de aanleiding:
- Op basis van een conceptnota van de intercommunale IVVO zal de ophaling huis aan huis van gften restfracties gebeuren via het DIFTAR-systeem. De tarieven hiervoor worden opgenomen in een
apart belastingreglement.
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Vanaf 1 oktober 2017 wordt de mogelijkheid geboden om restafval aan huis aan te bieden in een
restafvalzak of via een container van 40, 120 of 240 liter, volgens het DIFTAR-systeem;
- Restafvalcontainers hebben het voordeel dat ze niet kunnen opengescheurd of –getrokken worden
door katten, honden of meeuwen. Ze dragen bij tot de algemene netheid, dit kadert in de visie en
de inspanningen van het gemeentebestuur om van De Panne de properste kustgemeente te
maken;
- Er wordt gewerkt met een vaste aanbiedingskost per buitengeplaatste container omdat het ledigen
van containers arbeidsintensiever is dan het ophalen van zakken. Bedoeling is om te vermijden dat
containers slechts gedeeltelijk vol worden aangeboden, er rekening mee houdende dat bepaalde
zones meerdere malen per week worden bediend voor ophaling;
- Aan natuurlijke of rechtspersonen die als hoofd en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van
de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefenen,
wordt niet de mogelijkheid geboden om het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval aan te
bieden in containers met het DIFTAR-systeem. Het is immers in de praktijk niet werkbaar omdat
het aan te brengen volume gelimiteerd is volgens het VLAREMA;
BESLIST

met 13 ja-stemmen en 2 onthoudingen

Art.1:

Er wordt met ingang van 1 oktober 2017 en eindigend op 31 december 2019 een
contantbelasting gevestigd op het inzamelen, verwijderen en verwerken van rest- en gft-afval
via containers volgens gedifferentieerde tarieven.

Art.2:

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder volgende begrippen verstaan:
Restafval :
Alle afvalstoffen die in een daartoe bestemd recipiënt voor ophaling kunnen worden
aangeboden en die ontstaan door de normale werking van een privé huishouden en/of door
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zowel naar hoeveelheid als naar samenstelling.
Afvalstoffen, toegeleverd via brengpunten en/of via het recyclagepark en alle selectief
ingezamelde afvalstoffen aan huis en/of via het recyclagepark, vallen niet onder dit begrip.
Gft :
Groente-, fruit- en tuinafval of organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, loof
en schillen van vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en
theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, huishoudpapier, kleine hoeveelheden gekookte
etensresten, mest van kleine huisdieren, snijbloemen en kamerplanten, haagscheersel,
gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin en die ontstaan door de
normale werking van een privé huishouden en/of bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met
een huishouden.
Aansluitpunt:
- de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of in
het vreemdelingenregister
- de natuurlijke of rechtspersoon die op het grondgebied van de gemeente om het even
welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als wooneenheid
zonder domicilie, hetzij zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven
te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
- verenigingen, gemeenschapshuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-openbare
instellingen,…
Voor de ophaling van rest- en/of gft-afval wordt door voormelde categorieën gebruik
gemaakt van één of meerdere met een elektronische gegevensdrager voorziene
container(s), aangeleverd door de IVVO en geregistreerd in het DIFTAR-systeem.
- iedere natuurlijke of rechtspersoon die als hoofd en/of bijkomende activiteit op het
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of
dienstverlenende activiteit uitoefent en die beroep doet op de dienstverlening
Voor de ophaling van gft-afval wordt door deze laatste categorie gebruik gemaakt van één of
meerdere met een elektronische gegevensdrager voorziene container(s), aangeleverd door
de IVVO en geregistreerd in het DIFTAR-systeem.
Deze categorie kan geen gebruik maken van dergelijke containers voor het ophalen van het
met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval.
DIFTAR:
gedifferentieerde tarieven

Art.3:

De belasting is hoofdelijk verschuldigd door het aansluitpunt.

Art.4:

Containers
Het rest- en gft-afval wordt aangeboden in respectievelijk grijze en groene containers die in
opdracht van de gemeente door IVVO ter beschikking worden gesteld. De containers zijn
eigendom van IVVO. De containers bevatten een ingebouwde elektronische gegevensdrager
waardoor de identiteit van de normale gebruiker gekend is. De containers behoren toe aan
de fysische locatie (gebouw, infrastructuur of domein) van het aansluitpunt.
Het gebruik van een restafvalcontainer is niet verplichtend.
Het standaardvolume is 120 liter maar aansluitpunten kunnen ook kiezen voor een container
van 40 l of 240 l.
Het gebruik van een gft-container is niet verplichtend. Het gft-afval mag niet met het restafval
aangeboden worden. Naast het gebruik van een gft-container wordt tevens het
thuiscomposteren gepromoot.

Het standaardvolume is 120 liter maar aansluitpunten kunnen ook kiezen voor een container
van 40 l of 240 l.
Art.5:

Contantbelasting
De contantbelasting voor restafval en gft-afval is samengesteld als volgt :
restafval
Aanbiedingskost container
(per aanbieding)
Verwerking (per kg)
Gft-afval
Verwerking (per kg)

Art.6:

40 l
0,20 EUR

120 l
0,50 EUR

240 l
0,75 EUR

1100 l
4,00 EUR

0,11 EUR
40 l

120 l

240 l

1100 l

0,05 EUR

Voorschot
De contantbelasting wordt betaald met voorschotten. De voorschotten worden geïnd via een
betalingsuitnodiging. Elk betaald voorschot blijft verbonden aan het betrokken aansluitpunt
dat beroep wenst te doen op de dienstverlening. Telkens een aansluitpunt beroep doet op
de selectieve inzameling en verwerking van restafval en gft-afval wordt het daarmee
samenhangend bedrag van de contantbelasting van het voorschot afgehouden.
De voorschotbedragen zijn de volgende :
Aansluitpunt met
restafvalcontainer en eventueel
gft-container
Aansluitpunt met enkel gftcontainer

40 l - 120 l - 240 l
35 EUR/restafvalcontainer
(gft-container inbegrepen)

1100 l
200 EUR/restafvalcontainer
(gft-container inbegrepen)

35 EUR/gft-container

200 EUR/gft-container

De betalingsuitnodiging vermeldt dat de gebruiker het voorschotbedrag zelf mag aanpassen
in functie van zijn behoeften maar met een minimum bedrag van 15 EUR.
Art.7:

Drempelbedrag
Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag ontvangt het aansluitpunt een
nieuwe betalingsuitnodiging voor een voorschot. Het drempelbedrag per aansluitpunt is :
Aansluitpunt

40 l - 120 l - 240 l
10 EUR/aansluitpunt

1100 l
20 EUR/aansluitpunt

Bij de betalingsuitnodiging wordt een historiek gevoegd van de contantbelasting en het
saldo. Indien het aansluitpunt niet tijdig zijn saldo aanzuivert waardoor zijn voorschot op of
onder 0 EUR komt, worden de containers niet meer geledigd bij de eerstvolgende
aanbieding tot het saldo is aangezuiverd.
Art.8:

De contantbelasting wordt conform de modaliteiten bepaald in artikel 4 geïnd door het
intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO. Bij gebrek aan betaling binnen een termijn
van één jaar wordt de belasting een kohierbelasting.

Art.9:

Tarieven omruilen container / plaatsen slot
Voor de omruiling van een container wordt een omruilingskost aangerekend van 12 EUR per
container. De eerste omruiling is gratis, indien de container leeg, proper en in goede staat
wordt aangeleverd.
Voor de vervanging van een beschadigde container, niet ingevolge van slijtage maar door
verkeerd gebruik, wordt volgende omruilingskost aangerekend:
40 liter : 35 EUR
120 liter : 39 EUR
240 liter : 48 EUR
1100 liter : 300 EUR
De vervanging van onderdelen en/of elektronische gegevensdrager : 20 EUR per interventie
Voor de levering en plaatsing van een kantelslot wordt een kost van 42,35 EUR
aangerekend per container.
Bovenvermelde bedragen zijn inclusief btw. Deze kosten worden aangerekend via een
aparte factuur en worden geïnd in naam en voor rekening van IVVO. Deze kosten dienen
betaald te worden vooraleer de opdracht wordt uitgevoerd.

Tarieven stopzetting
Indien de klant de container(s) in goede staat, leeg en proper zelf terugbrengt naar het
recyclagepark/milieupark is de stopzetting gratis.
Indien de container niet leeg en proper wordt aangeleverd, worden de verwerkingskosten
van het afval aangerekend, verhoogd met een reinigingskost van 12 EUR per container.
Indien IVVO de container dient op te halen bij stopzetting van het gebruik van de
container(s) wordt een kost aangerekend van 12 EUR per locatie waar de container wordt
opgehaald.
Art.10:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd. Het
moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf
de datum van contante inning van de belasting of, wanneer de belasting een kohierbelasting
wordt, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Art.11:

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.12:
-

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
de dienst Milieu
de IVVO
dienst Belastingen
de financieel beheerder

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD
de secretaris
de voorzitter
Get. V. Van Ackere
Get. E. Vanhee
Voor eensluidend uittreksel
de secretaris
de burgemeester

V. Van Ackere

A. Vanheste

