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Aanleiding

Brief van 31 maart 2021 van de lntercommunale lnterrand.

Regelqeving

- Artikel 17O S 4 van de Grondwet
- Artikel 41, tweede lid, 14" van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
De raad is bevoegd voor het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies 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 i7 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) en latere wijzigingen en bijlagen
- Het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 16 september 2O16

- Het aanvaardingsconvenant van 21 december 2O2O in uitvoering van onderafdeling 3.2.1 en 3.2.2 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
- De omzendbrief van 18 december 2O2O van de Vlaamse regering waarbij wordt bepaald dat de recyclageparken
hechtgebonden asbesthoudend materiaal enkel verpakt mogen inzamelen
- Het belastingreglement op het gebruik van het recyclagepark goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 maart
2021

Fe¡ten. context en argumentatie

De gemeenteraad is bevoegd voor het heffen van een gemeentebelasting.
De Raad van Bestuur van de lntercommunale lnterrand heeft op 10 maart 2021, naar aanleiding van de omzendbrief
van 18 december 2O2O van de Vlaamse Regering betreffende de inzameling van hechtgebonden asbesthoudend
materiaal op de recyclageparken, beslist om hiertoe zelf verpqkkingsmateriaal ter beschikking te stellen aan de
inwoners. Dit verpakkingsmateriaal zal op de recyclageparken worden verkocht en zal verplicht moeten worden
gebruikt om asbesthoudend materiaal op het park aan te leveren.
Er zullen hiervoor twee type zakken ter beschikking worden gesteld:

. Type 1: SOcm x 12Ocm (voor kleine stukken)

. Type 2: buisfolie van 13Ocm x lopende meter (voor golfplaten, serrebuizen, ...)

De tarieven die zullen worden aangerekend zijn:

. Type 1:1 euro per zak

. Type 2: 1 euro per lopende meter



Als gevolg van deze maatregel moet het belastingreglement op het gebruik van het recyclagepark worden
aangepast. De overige tarieven van het belastingreglement blijven ongewijzigd.

Budget

De inkomsten van deze belasting worden geboekt op de budgetcode GBB-CBS/OO21-
OO/73325OO/GEM EENTE/CBS/IE-GEEN.

Met 23 stemmen voor (Hugo Vankelecom, Marc Charlier, Bram Peters, Kristina Eyskens, Werner Aerts, Sofie
Lombaert, Christine Tinlot, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mario Van Rossum, Mark Van Roy, Dirk De Vos,
Robert Steuts, Geoffroy De Schaetzen, Jan Trappeniers, Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Elmo Peeters, Serge
Liesenborghs, Yvette Schepers, Geoffroy de Visscher, Nadine Gabet, Kelly Merckx), 4 onthoudingen (Willy Roeykens,
Bram Bartholomees, Thomas Geyns, lneke Casier)

Besluit

Enig art¡kel. De raad keurt het gewijzigd belastingreglement op het gebruik van het recyclagepark goed.

Heffingstermijn en belastbaar feit
Artikel 1. De raad heft vanaf 1 iuni 2021tot 31 december 2025 een contantbelasting voor het ter inzameling en
verwerking aanbieden van afvalstoffen die op het recyilagepark zijn toegelaten.
Het aanbieden van afvalstoffen kan gebeuren:

¡ te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen

. met personenwagen

¡ fftêt aanhangwagen: ieder voertuig dat bestemd is om te worden getrokken door een ander voertuig

r bestelwagen: ieder voertuig gebouwd en opgevat voor het Vervoer van zaken met een minimum hoogte van
1,8O m.

Belastingplichtige
Artikel 2. De contantbelasting is verschuldigd door de aanbieder van de toegelaten afvalstoffen op het
recyclagepark.

Tarieven en berekeningsgrondslagen
Artikel 3. De belasting is verschuldigd in functie van de fractie en het volume van de aangeboden afvalstoffen op het
recyclagepark.

Artikel 4. Er is geen belasting verschuldigd wanneer uitsluitend afvalstromen worden aangeleverd waarvoor een
aanvaardings- of terugnameplicht geldt, zoals klein gevaarlijk afval (KGA), afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA), plastiek flessen, flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD), papier,/karton,
verpakkingsglas, autobanden, metalen, hechtgebonden asbesthoudend materiaal, zachte en kleine harde plastics ,

textiel en piepschuim.

Een belasting voor deze afvalstromen is wel verschuldigd vanaf:
- het 13e bezoek / jaar le voet, per fiets, met kar, met kruiwagen: 2 euro
- het 13e bezoek / jaar meL personenwagen:2 euro
- het 3e bezoek / jaar mel (personenwagen)aanhangwagen met een MTM < 75O kg, niet geremd 4 euro
- het 2e bezoek / jaar met (personenwagen)aanhangwagen met een MTM > 750 kg, geremd of bestelwagen:8 euro.

Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag enkel worden aangevoerd naar het recyclagepark indien het volledig
is verpakt in de verplichte asbestzakken die door lnterrand ter beschikking worden gesteld. De belasting voor het
aankopen van deze zakken bedraagt:
- 1 euro per zak (8Ocm x 12Ocm)
- 1 euro per lopende meter (buisfolie van l3Ocm x lopende meter)

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en eenpersoons- en tweepersoonsmatrassen voor
huishoudelijk gebruik mogen onbeperkt en gratis op het recyclagepark worden aangeboden.

Artikel 5. Een belasting is verschuldigd voor deze afvalstromen waarvoor geen aanvaardings- of terugnameplicht van
toepassing is, zoals grofvuil, houtafval, groenafval, gipsafval, vlak glas, ...

De belasting voor deze afvalstromen wordt in drie groepen verdeeld:

1. grofvuil: ongesorteerd afval dat niet thuishoort bij de andere selectief ingezamelde afvalstromen
De belasting voor grofvuil wordt vastgesteld op;
- 30 euro per persvolume van 2,5 m3 of
- 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



- tweepersoonsbed: 1O euro
- zetel - lzit: 10 euro
- zetel - 2zit: 15 euro
- zetel - 3zit: 20 euro

2. zuiver puin zoals baksteen, asfalt, beton, tegels, metselpuin, dakpannen, ...

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

De belasting voor de aanvoer van zuiver puin en ander afval wordt als volgt vastgesteld
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Artikel 6. 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 7. Elke bezoeker van het recyclagepark wordt aangemaand zijn afvalstromen apart aan te voeren, verdeeld in
vier (4) groepen van afvalstromen:
- afvalstromen waarvoor een aanvaardings- of terugnameplicht geldt (gratis stromen)
- zuiver puin
- ander afval
- grofvuil
Elke bezoeker die grofvuil aanvoert met gelijk 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.

Betaling en invordering
Artikel 8. 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 ègistratie in het aanwezige informaticasysteem gelden
als bewijs van betaling.

Artikel 9. Elke bezoeker die weigert de correcte belasting te betalen, kan het recyclagepark niet betieden (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.

Bezwaarprocedure
Artikel 10. 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 datum van de inning van de contantbelasting.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.



Opheffingsbepalingen
Artikel 12. Het besluit van de raad van 30 maart 2O2l houdende de vaststelling van het belastingreglement op het
gebruik van het recyclagepark wordt opgeheven.

Bestuurl'rjk toezicht
Artikel 13. Dit besluit wordt overgemaakt aan de lntercommunale lnterrand, die het recyclagepark exploiteert, en aan
de toezichthoudende overheid. Het wordt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuu r van 22
december 2O17 afgekondigd en bekendgemaakt.
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De algemeen directeur waarnemend,
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