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Goedkeuring van het belastingreglement op het gebruik van het recyclagepark vanaf l januari
2020

Aanleiding

Het belastingreglement op het gebruik van het recyclagepark goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november
2017 loopt ten einde op 31 december 2019.

Regelgeving

- Artikel 17O S 4 van de Grondwet.
- Artikel 41, tweede lid, 14" van het decreet lokaal bestuu r van 22 december 2017.
De raad is bevoegd voor het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retr¡buties en de voorwaarden ervan.
- Het decreet van 30 mei 2OO8 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-
en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
- 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) en latere wijzigingen en bijlagen.
- Het belastingreglement op het gebruik van het recyclagepark goedgekeurd door de gemeenteraad op 28
november 2O17.

Feiten. context en argumentatie

De raad van bestuur van de intercommunale lnterrand stelt de tarieven vast van de afvalstoffen die de burger kan

afgeven in het recyclagepark. De gemeenteraad keurt deze tarieven goed. De laatste tariefaanpassing werd
goedgekeurd door de raad op 28 november 2C-17 voor de dienstjaren 2018 tot en met 2019.
Het college wenst dit tariefreglement ongewijzigd te houden.

Budget

De inkomsten van deze belasting worden geboekt op de budgetcode GBB-CBS/OO2O-
OO /7 3325OOIG E M E E NTE/C BS/I E-G E E N.

Met 19 stemmen voor (Marc Charlier, Jan Spooren, Bram Peters, Mario Van Rossum, Werner Aerts, Sofie Lombaert,
Christine Tinlot, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Robert Steuts, Jan Trappeniers,
Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Kristina Eyskens, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters, Yvette Schepers), 7
onthoudingen (Willy Roeykens, Geoffroy De Schaetzen, Bram Bartholomees, Thomas Geyns, Serge Liesenborghs,
Rose Vanbegin, Geoffroy de Visscher)

Besluit

Artikel 1. De raad keurt voor de periode 2O2O-2O25 het belastingsreglement op het gebruik van het recyclagepark
goed. De tarieven voor het ter inzameling en verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het
recyclagepark blijven ongewijzigd.



Het aanbieden van afvalstoffen kan gebeuren:
- te voet, per fiets, met kar, met kru¡wagen
- met personenwagen
- met aanhangwagen: ieder voertuig dat bestemd is om te worden getrokken door een ander voertuig
- bestelwagen: ieder voertuig gebouwd en opgevat voor het veryoer van zaken met een minimum hoogte van 1,8O m.

Artikel 2. De belasting is verschuldigd in functie van de fractie en het volume van de aangeboden afvalstoffen op het
recyclagepark.
Artikel 3. Er is geen belasting verschuldigd wanneer uitsluitend afvalstromen worden aangeleverd waarvoor een
aanvaardings- of terugnameplicht geldt (bv. KGA, AEEA, PMD, papier/karton, verpakkingsglas, autobanden,
...); metalen, asbest, zachte en kleine harde plastics in de roze zak met opschrift "lnterrand", textiel en piepschuim.
Een belasting voor deze afvalstromen is wel verschuldigd vanaf:
- het 13e bezoek / jaar te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen: 2 euro
- het 13e bezoek / jaar met personenwagen:2 euro
- het 3e bezoek / jaar mel (personenwagen)aanhangwagen met een MTM S 75O kg, niet geremd 4 euro
- het 2e bezoek / jaar mel (personenwagen)aanhangwagen met een MTM > 75O kg, geremd of bestelwagen: 8 euro.
Er is geen belasting verschuldigd voor het aanleveren van enkel AEEA.
Artikel 4, Een belasting is verschuldigd voor deze afvalstromen waarvoor geen aanvaardings- of terugnameplicht van
toepassing is, zoals: grofvuil, houtafval, groenafval, gipsafval, vlak glas, harde plastics, ...

De belasting voor deze afvalstromen wordt in drie groepen verdeeld:
1. grofvuil: ongesorteerd afval dat niet thuishoort bij de andere selectief ingezamelde afvalstromen
2. zuiver puin zoals baksteen, asfalt, beton, tegels, metselpuin, dakpannen, ...

3. ander afval zoals houtafval, groenafval, gipsafval, vlak glas, harde plastics, ...

1. grofvuil
De belasting voor grofvuil wordt vastgesteld op:
- 30 euro per persvolume van 2,5 m3 of
- éénpersoonsmatras: 5 euro
- éénpersoonsbed: 5 euro
- 1 (één) stoel: 5 euro
- 1(één)vloerkleed (tapijt): 5 euro
- één stuk of verschillende stukken qua grootte vergelijkbaar met het volume van één stoel: 5 euro
- tweepersoonsmatras: 10 euro
- tweepersoonsbed: 1O euro
- zetel - lzit: 10 euro
- zetel - 2zit: 15 euro
- zetel - 3zit: 20 euro
2. zuiver puin en ander afval
De belasting voor de aanvoer van zuiver puin en ander afval wordt als volgt vastgesteld:
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- Aanhangwagen met een MTM > 75O kg, geremd of bestelwagen:
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Artikel 5. Er is geen enkele belasting verschuldigd wanneer de bezoeker:
- enkel houtsnippers komt afhalen, zonder aanvoer van afvalstoffen;
- enkel een bezoek brengt aan de demoplaats voor thuiscomposteren, zonder aanvoer van afvalstoffen.
Artikel 6. Elke bezoeker van het recyclagepark wordt aangemaand zijn afvalstromen apart aan te voeren, verdeeld in



vier (4) groepen van afvalstromen:
- afvalstromen waaryoor een aanvaardings- of terugnameplicht geldt (gratis stromen)
- zuiver puin
- ander afval
- grofvuil
Elke bezoeker die grofvuil aanvoert met gel¡jk welke andere afvalstroom, dient altijd de belasting voor grofvuil te
betalen.
Elke bezoeker die gratis afvalstromen aanvoert met zuiver puin of ander afval, dient de belasting te betalen voor de
desbetreffende afvalstroom.
Elke bezoeker die zuiver puin of ander afval samen aanvoert, betaalt de belasting voor zuiver puin.
Artikel 7. Bij een diftar volumepark is de belasting verschuldigd door de bezoeker die de afvalstoffen aanbiedt en
betaalbaar, na volumebepaling en voor afgifte, met de betaalkaart (bancontact).
Een betaalticket wordt afgeleverd aan de bezoeker.
Het automatisch openen van de slagboom na betaling en de registratie in het aanwezige informaticasysteem gelden
als bewijs van betaling.
Artikel 8. Elke bezoeker die weigert de correcte belasting te betalen, kan het recyclagepark niet betreden (slagboom
gaat niet open).
Elke bezoeker die moedwillig de correcte belasting niet betaalt, wordt geacht te kiezen voor het forfaitaire tarief dat
vastgesteld wordt op € 125,OO, en kan bij een volgend bezoek aan het recyclagepark geweigerd worden.
Artikel 9. Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt het een kohierbelasting.
Artikel 1O. De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, via duurzame drager (brief, elektronische informatiedrager, fax of
e-mail) worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging. Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 11. Zonder af breuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel Vll (vestlging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4
(bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (rechtsmiddelen; invordering van de
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van
toepassing voor zover zij met name n¡et de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 12. Dit besluit heft het besluit van de raad van 28 november 2017 op en treedt in werking op l januari 2O2O.
Artikel 13. Dit besluit wordt overgemaakt aan de lntercommunale lnterrand die het recyclagepark exploiteert.
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