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Uittreksel uit de notulen
van het Gemeenteraad

Zitting van 22 decemb er 2O2O

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad,

Vander Meeren Luc, Burgemeester,

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle,

Fonteyne Kurt, Schepenen,

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,

Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel,

Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, De Wulf Nico,

Baert Leen, Raadsleden,

Buysschaert An, Algemeen d irecteur

Verontschuldigd:

Afrlrezig:

5. Belastingenfiscale aangelegenheden. Belasting op het ophalen en verwijderen van

restafvalvia huis-aan-huisinzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huis-

houdel'rjke afualstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk

recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van

snoeihout - DIFTAR. Aanslagjaar 2021. Vaststelling.

Juridische grondslag

De gecoórdineerde Grondwet van 17 februari 1994, artikel.lTO 5 4.

Het decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 mei 2O1O en 17 februari 2012.

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en

afvalstoffen en latere wijzigingen.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 5 3.

Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement

betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

De omzendbrief KB/ABB2019/2 van 15 februari 2O19 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2OO5 houdende principiële goedkeuring van de

participatie in het Diftar-project van LVL.A.
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Het besluit van de gemeenteraad van 20 februari 2O06 houdende invoering van het Diftar-systeem
voor de ophaling van het restafval vanaf 1 mei 20O6.

Feiten en context

Het gemeentelijk inzamelcircuit van de huisvuilophalingen wordt opengesteld voor de burger, de

kleine KMO en de zelfstandige ondernemer.

Financiële aspecten

De kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wegen zwaar door op de
gemeentelijke financiën. De kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en

verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden verhaald
op de aanbieders.

Een gedifferentieerde kohierbelasting laat de gemeente toe het principe 'de vervuiler betaalt'toe
te passen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie aan

hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bed rijfsafva lstoffen wordt gesti mu leerd.

Er wordt gestreefd om de kohierbelasting op het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing
en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in de

gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.

De belasting op de huis-aan-huisophalingen en op de inzameling, de recyclage en de verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk
recyclagepark zijn kohierbelastingen en geen retributie, waardoor de inningsprocedure kan

geïntegreerd worden in het Diftar-aanslagbiljet.

De samenvoeging van de kosteninning voor de ophaling van het restafval, voor de inzameling op
het gemeentelijk recyclagepark en voor de huis-aan-huisophalingen in het Diftar-aanslagbiljet
levert een besparing op in werkuren en verzendingskosten.

BESLUIT: 16 stemmen voor (Desloovere Koen, Vander Meeren Luc,

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle,

Fonteyne Kurt, Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole,
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel,
Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, De Wulf Nico,

Baert Leen)

1 stem tegen (Van Driessche Gert)

Art.1. Voor het aanslagjaar 2021 wordt een gemeentebelasting gevestigd op

A. het ophalen en verwiideren van het restafval dat via de huis-aan-huisinzame-ling wordt
opgehaald.

5 1. Peraansluitpuntwordt maximum één containertot maximum24O litergratister
beschikking gesteld.

5 2. Een 1100 liter container wordt gratis ter beschikking gesteld van

onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en grotere appartements-blokken,
op hun verzoek.
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5 3. Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:

peraqn"bjgdttg van de containe-r:
- 40 liter container 0,15 euro
- 12O liter container O,3O euro
- 24O liter container 0,6O euro
- 11OO liter container 2,93 euro

per kilo_grallgangeboden afval: 0,25 euro.

De minimumbelasting per aansluitpunt bedraagt 1,18 euro per maand.

De belasting is verschuldigd per aansluitpunt in het kader van de gemeentelijke

dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van de restfractie van het huishoudelijk

afval en naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval.

B. de inza ti en

bedri lstoffen

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt
) voor Dersonen inseschreven in het bevo inss-- wacht- of vreemdelinsen-resister

. O,o8 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclage-park;

) ygo-r houders van een tgegg4gsbadge
. verenigingen, bouwers en verbouwers, scholen, eigenaars en/of gebruikers van

2de verblijven
- o,o8 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclage-park;

o zelfstandigen en KMO's
- O,O8 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclage-park.

C. de huis-aan-huisophalinsen van srof vui I en/of oude metalen en van snoei-hout.

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op:

afroep kan maximum 3 mr grof vuil en/of oude metalen aangeboden worden;

m3 snoeihout aangeboden worden.

Art.2. De invordering van de belasting voor de geregistreerde gewichten, het aantal aanbiedingen

en het aantal huis-aan-huisophalingen gebeurt bij wijze van inkohiering. Het kohier wordt
jaarlijks vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en

schepenen.

Het kohier is samengesteld uit:

aanbiedingen op het ophaalpunt tijdens de aangegeven periode voor wat betreft de

belasting op de inzameling en verwijdering van het restafval;

betreft de belasting op de inzameling, de recyclage en de verwijdering van

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk

recyclagepark;

voor wat betreft de belasting op de huis-aan-huisophaling van grof vuil en/of oude

metalen en van snoeihout.

Art.3. De invordering van de belasting op de inzameling, de recyclage en de verwijdering van

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk
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recyclagepark voor houders van een toegangsbadge gebeurt bij wijze van een afzonderlijke
inkohiering. Ook dit kohier wordt jaarlijks vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het
college van burgemeester en schepenen.

Art.4. De gemeentebelasting is verschuldigd door de referentiepersoon van ieder gezin als

zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de

gemeente op 1 januari van het aanslagjaar of door de houder van de toegangsbadge.

De andere leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Art.5.

Art.6.

Art.7.

Art.8.

Art.9.

Onder gezin wordt verstaan:
- hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
- hetzij twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk

éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven.

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Bij

het aanslagbiljet wordt een beknopte samenvatting gevoegd van het reglement krachtens
hetwelk de belasting verschuldigd is.

Vanaf de elfde dag na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn stuurt de financiële
dienst een 1't" herinnering, 'aanmaning' genoemd, waarbij een bijkomende betaaltermijn
van 15 dagen wordt toegekend, te rekenen vanaf de derde dag volgend op de

verzendingsdatum van de aanmaning.

lndien binnen de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen na de 1't" herinnering niet betaald
wordt, verstuurt de financiële dienst een 2d" herinnering, 'laatste aanmaning' genoemd.

Hierbijwordt een 2d" bijkomende betaaltermijn van 15 dagen toegekend, te rekenen vanaf
de derde dag volgend op de verzendingsdatum van de laatste aanmaning. Deze 2d"

herinnering vermeldt tevens dat, bij niet-betaling binnen de gestelde termijn en na het
verstrijken van 1 maand vanaf de uitwerkingsdatum van de laatste aanmaning, een

dwangbevel zal betekend worden via een gerechtsdeurwaarder en de kosten hiervoor ten
laste zijn van de schuldenaar. Deze 2d" herinnering wordt verstuurd via aangetekende
zending. De administratiekost voor deze aangetekende 'laatste aanmaning' wordt
vastgesteld op 15,00 euro en wordt samen met de openstaande belasting ingevorderd.

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.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop
de bezwaartermijn vermeld staat.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na de

indiening ervan.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij
de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari2Ol2,zijn de bepalingen van titelVll (Vestiging

en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en

controle),4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met gbis

(rechtsmiddelen ; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en

moratoriumintrest ; rechten en voorrechten van de schatkist ; strafbepalingen) van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit
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van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover

zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Namens de gemeenteraad,

De Algemeen directeur De Voorzitter gemeenteraad,

get. BuysschaertAn get, Desloovere Koen

Voor eensluidend afschrift,

De Algemeen directeur, De Voorzitter gemeenteraad

Buysscha An Desloovere Koen.
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