STAD ZOUTLEEUW
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE
GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 1 8I12I2O'18
Aanweziq:
Annita Reniers, voozitter
Boudewijn Herbots, bu rgemeester
VikiTweepenninckx, Gaston Pulinckx, Nico Jordens, llse Beelen, Etienne Wouters,

2018

schepenen
Jos Geyssens, André Stiers, Roger MeÉens, Paul Mathues, Sandra Hendrickx,
Wendy Heeren, Hilda Vandevelde, John Swinnen, Michel Boyen, Freddy MinschaÉ,
raadsleden
Sandra Blockx, wnd. algemeen directeur

Verontschuldiqd :
Annick Vanacken, Philip Van den Bossche, raadsleden
DiensUrefeÉe :
Financiele dienst
Dossierbeheerder:
Groven Martine
Ondenrerp : Contante belasting op de inzameling en venarerking van de hiernavolgende
fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, pmd en zachte
plastics

Gelet op artikel í70, 54 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, 53 van het Gemeentedecreet van 1510712005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 3010512008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 2311212011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Materialendecreet);
Overwegende het besluit van de gemeenteraad van 1911112013 betreffende het contantbelastingreglement voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval : gewoon
huisvuil, grof vuil, gft en pmd, inzonderheid art. 3, gewijzigd bij de besluiten van de gemeenteraad van
251 1 1 1201 4 en 191 1212017 ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstelvan het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;

BESLUIT:
Goedgekeurd met eenparigheíd van stemmen.

Artikel

1:

Voor de aanslagjaren 2019 t.e.m. 2025 wordt een contante gemeentebelasting gevestigd op de huisaan-huis inzameling en veruerking van het gewoon huisvuil, het grofvuil, het pmd-afval, het gft-afval en
zachte plastics (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval).

Arl.2

:

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder :
Huishoudeliik afval: Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere
huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT): Organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen,
schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en
theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en
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etensresten, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel,
zaagmeelen schaafkrullen, gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit
groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of uit
een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden.
Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de omvang,
de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden aangeboden,
met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft (groenten-, tuinen fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen, houtafval,
snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden,
steenachtige fracties van bouw- en sloopafval en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
Plastic Ílessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD): Plastic flessen en
flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De
aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas,
etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
Papieren karton: Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk
en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier,
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met
magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d.
Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van
ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen.
Zachte plasÍrcs :100% zuivere folies, zakken, potjes,... (LDPE, HDPE, PP, .. ), zoals folies,
draagtassen, zakjes, blisters, kuipjes en vlootjes, potjes, kleerhangers, bloempotjes, klein speelgoed,
harde plastics met een volume.

Art.

3:

De contante belasting is verschuldigd in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume
bij de huis-aan-huisinzameling van het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, pmd en zachte plastics (en het
daarmee vergelij kbaar bedrijfsafval).

Art.4:
De contante belasting in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume van de ter
inzameli
en VenVerki
afvalstoffen als
vast te stellen
Fractie
Gontantbelasting Particu lieren
Contantbelastinq KMO
a) Huisvuil

- ophaling en verwerking
per kg gewogen huisvuil
- aanbieding 40 I container
- aanbieding 120 I container
- aanbieding240lcontainer
- aanbieding 100 I container
- voorrijkost op afroepl
- gebruiksrecht container
- container 40
. container 120
- container 2401
- container 1í00
- aankoop slot
1

0,25 €/kg
0,50 €/ aanbieding
0,50 €/ aanbieding
1,00 €/ aanbieding
5,00 €/ aanbieding
75,00 €l inzameling op afroep

0,25€lkg
I
0,50 €/ aanbieding
1,00 €/ aanbieding
5,00 €/ aanbieding

75,00 €/ inzameling op afroep

0,84 €/maand
I
0,84 €/maand
1,84 €/maand
1,66 €/maand
2,47 €lmaand
4,58 €/maand
7,07 €lmaand
I
25 euro/slot
25 euro/slot
1 lnwoners die uitzonderlijk een hoeveelheid huisvuil wensen aan te bieden die groter is dan de gebruikte
container kunnen tot 3 maal per jaar, mits een aanvraag minimaal 1 werkdag voor de ophaaldag, maximaal 6
zakken (maximaal 601) aanbieden naast de container. Wanneer dit ontoereikend is kan men kiezen voor
inzameling op afroep waarbij de voorrijkost wordt aangerekend. ln beide gevallen wordt het huisvuil gewogen
en aangerekend.
I

I
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b) Gft-afval

- ophaling en veruerking
per kg gewogen gft
- gebruiksrecht container
. container 40
- container 1201
- container 2401
- container 11001
- aankoop s/oÍ

0,18 €/kg

-

I

€/maand
€/maand
€/maand
€/maand
25 euro/slot

2,47 €lmaand
7,07 €lmaand
25 euro/slot

00 €/aanleveringsbeurt
5,00 €/begonnen 0,5 m3

25,00 €l aanl everi n gs beu rt
5,00 €/begonnen 0,5 m3

5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €

5,00 €
5,00 €

0,84
0,84
1,66
4,58

I

c) Grofvuil
voorrijkost op afroep
venuerking per pakket

0,18 €/kg

'l 0,

1,84 €/maand

of
1 persoonsmatras
1 persoonsbed

2 persoonsmatras
2 persoonsbed

zetel:1-zit
zelel:2-zit
zetel: 3-zit
stoel (2 stuks)
(tuin)tafel
d) Pmd-afval (60
e)

lzak)
Zachte plastics (601 zak)

0,15€lzak
0,25€lzak

10,00 €
10,00 €

5,00 €
10,00 €
15,00 €

5,00 €
5,00 €
0,15 €lzak
0,25 €lzak

Art.5:
$ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de
contante belasting betreffende de ophaling en venarerking verschuldigd op het ogenblik dat de
kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen worden
geregistreerd.
De contante belasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de helft
van de maand.
ledere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de Diffar-rekening en dit in
functie van de
ikte containers
Aantal en type containers
voorschot
1 of meerdere containers van 40 en 120 liter
50 euro
Per container van 240 I
100 euro
Per container van 1 100 I
500 euro
Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval zal de contante
belasting, zoals bepaald in artikel 4, in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde bedrag. De
contante belasting voor het meegegeven gewicht zal afgerond worden tot op 2 cijfers na de decimaal.
Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10,00 € wordt door de financieel beheerder een nieuwe
betalingsuitnodiging gestuurd. De containers worden níet meer geledigd van zodra de vervaldatum van
de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan 0 €.
lndien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden geledigd aan
het tarief vastgesteld in het gemeentelijk belastingreglement betreffende het ambtshalve opruimen van
sluikstorten door of in opdracht van de gemeente.
Bij afmelding (verhuis, overlijden, ... ) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog beschikbare
bedrag door de financieel beheerder teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde. Een
eindafrekening wordt afgeÍeverd.
$ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken en
zakken voor zachte plastics (roze zakken) zijn de contante belasting verschuldigd bij de aankoop ervan
op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).
$ 3. - lndien aangesloten bij DifTar huis-aan-huis: Personen die gebruik maken van de gemeentelijke
dienstverlening inzake inzameling van grofvuilop afroep dienen de contante belasting te betalen via de
DifTar-rekening.
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- lndien niet aangesloten bij DifTar huis-aan-huis: Personen die gebruik maken van de gemeentelijke
dienstverlening inzake inzameling van grofvuil op afroep krijgen een betalingsuitnodiging met daarop
de verschuldigde contante belasting.

Art.6:
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.

Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van
drie maanden die begint te lopen vanaf de 3de werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 7:
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een beanraar op afgiftebewijs indienen tegen deze
contante belasting bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet schriÍtelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de
contante inninga.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na
indiening ervan.

Art.8:
Deze verordening treedt in werking op 0110112019

Aldus gedaan in vergadering datum als hierboven.
(w g )
De wnd. algemeen directeur,
De voorzitter,
Sandra Blockx.
Annita Reniers

(w.9.)

Voor eensluidend uittreksel,
02t01t2019
De

Sa

De burgemeester,

Blockx

Boudewijn Herbots
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