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BELASTINGSREGLEMENT VOOR
▪ DE INZAMELING EN VERWIJDERING VAN RESTAFVAL VIA OPHALING AAN HUIS
▪ INZAMELING EN VERWIJDERING VAN GROF VUIL EN SNOEIHOUT VIA OPHALING OP AFROEP
▪ HET GEBRUIK VAN HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
BEVOEGDHEID
Artikel 42 §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
JURIDISCHE GROND
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (materialendecreet).
Het decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Varema) waardoor de lokale overheden verplicht werden om een
gedifferentieerd tarief toe te passen op het containerpark, waarbij de fractie grofvuil de meest betalende
fractie moet zijn.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2005 houdende principiële goedkeuring van de participatie in het
Diftar-project van IVLA.
Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2005 houdende invoering van het Diftar-systeem voor de
ophaling van het restafval vanaf 1 mei 2006 en vaststelling van de tarieven.
De gemeentelijke politieverordening van 24 juni 2008 betreffende het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen – containerpark – KGA.
MOTIVERING
De tarieven voor het gebruik van het gemeentelijk containerpark met het diftarsysteem, de inzameling en
verwijdering van het restafval huis aan huis en het ophalen van snoeihout en grof vuil aan huis, na afroep,
moeten goedgekeurd worden voor het dienstjaar 2019 .
Om de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden, is het billijk en redelijk om de kosten
van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te verhalen op de aanbieders.
De invoering van 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 bedrijfsafvalstoffen

wordt gestimuleerd.
Er wordt naar 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 huis-ophalingen en op de inzameling, de recyclage en de verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark zijn
kohierbelastingen 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 containerpark en voor de huis aan huis-ophalingen in het Diftar-aanslagbiljet levert een
besparing op in werkuren en verzendingskosten.
TUSSENKOMST
Raadslid Herman Van Boven merkt op dat de aanbreng van landbouwfolie betalend is, terwijl dat twee
maal per jaar gratis kan. Volgens het raadslid dient ook een onderscheid te worden gemaakt worden in de
soorten folies. Over de gratis aanvoer van de verschillende folies is niets in het reglement opgenomen.
Antwoord: aan het voorliggend reglement werd inhoudelijk niets gewijzigd ten opzichte van het laatst
goedgekeurde reglement. We zullen de beide versies voor de zekerheid nogmaals controleren. De
opmerking van raadslid Herman Van Boven zal verwerkt worden indien dit ook in het vorige reglement
was opgenomen. Zoniet, wordt voorgesteld om het bij goedkeuring van het voorliggend reglement te
houden.
De raad stemt hiermee in.
STEMMING
Eenparig.
BESLUIT:
Artikel 1:

Met ingang van 01 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van
de gemeente een gemeentebelasting geheven op:
 de inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark.
 het ophalen en het verwijderen van het restafval via ophaling aan huis
 de inzameling en de verwijdering van het grof vuil en het snoeihout via ophaling op
afroep

KOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK
Art. 2 - DEFINITIES:
-particulieren: inwoners van de gemeente Maarkedal , meer bepaald ieder gezinshoofd dat ingeschreven
is in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente Maarkedal en zij die een tweede
verblijf hebben op het grondgebied van de gemeente Maarkedal en onderworpen zijn aan de algemene
belasting gezinnen en bedrijven van de gemeente of belasting op de tweede verblijven
-zelfstandige en commerciële ondernemingen: Zelfstandige en commerciële ondernemingen waarvan de
exploitatiezetel gevestigd is in de gemeente Maarkedal
-instellingen: scholen, verenigingen en andere instellingen die toelating verkrijgen van het College van
Burgemeester en Schepenen om gebruik te maken van het containerpark
-(ver)bouwers: toekomstige inwoners van Maarkedal die op het grondgebied van Maarkedal een woning
bouwen of verbouwen en hiervan een eigendomsattest kunnen voorleggen - met uitzondering van
professionele bouwondernemingen - en bovendien toelating verkrijgen van het College van Burgemeester
en Schepenen om gebruik te maken van het containerpark
Art. 3 - TOEGANGSIDENTIFICATIE:
Om toegang tot het containerpark te verkrijgen dient de bezoeker zijn identiteitskaart of toegangsbadge
in het identificatietoestel van de toegangsconsole te brengen.

Alle personen ingeschreven op het adres van de algemene belastingplichtige gezinnen en bedrijven
hebben met hun eigen identiteitskaart toegang tot het containerpark.
Eigenaars van een tweede verblijf, vreemdelingen, zelfstandigen en commerciële ondernemingen en
(ver)bouwers hebben toegang tot het containerpark met een toegangsbadge. Deze toegangsbadge kan
verkregen worden bij de gemeentelijke diensten.
Art. 4 - CONTAINERPARKTARIEVEN:
TARIEVEN PARTICULIEREN
Rekening houdend met onze infrastructurele mogelijkheden kan het containerpark niet worden
opgesplitst in een betalend en niet betalend gedeelte.
Bedoeling is wel dat er gedifferentieerd wordt aangerekend.
Indien enkel niet betalende fracties worden aangeboden is het bezoek gratis.
Het is de parkwachter die bij de ingang dmv een handterminal ingeeft welke betalende fracties er allemaal
aangeboden worden. De prijs wordt bepaald dmv volumebepaling.
Per bezoek mag max 2m³ worden aangevoerd. Per openingsdag zijn maximum 2 bezoeken aan het
containerpark toegelaten.
Het aangevoerde afval wordt jaarlijks gefactureerd per facturatieadres samen met de diftarfactuur voor
de huis aan huis inzameling.
Gratis fracties:
Volgende fracties kunnen gratis aangeboden worden:
Papier en karton, hol glas, oude metalen, AEEA, luier- en incontinentiemateriaal, autobanden (max 4
stuks), textiel en KGA.
Iedere belastingplichtige heeft het recht op het gratis aanbrengen van 1m³ gebonden asbest per
kalenderjaar. Voor bijkomende aangebrachte hoeveelheden gebonden asbest geldt het tarief van 2,5 euro
per begonnen kubieke meter.
Betalende fracties:
Grof vuil is steeds betalend.
Voor de andere fracties kan een minimale fractie gratis aangeboden worden.
Dit is dus bv. 1 vensterglas, 1 zak van 25 liter gevuld met bv. steenpuin of houtafval, harde plastic
materialen,….
Gelet op het principe de vervuiler betaalt, willen we de kostprijs proportioneel laten stijgen naarmate de
bezoeker het containerpark meer frequenteert.
Fractie

Tarief per kubieke meter

Tarief per kubieke meter

Bezoek 1 tem 10

Vanaf bezoek 11

Grof huisvuil

5 euro

10 euro

Bouw- en sloopafval samen (niet copro
steenpuin, kalkhoudend materiaal, asbest)

2,5 euro

5 euro

Zuiver steenpuin

1,5 euro

3 euro

Overige betalende fracties samen (Vlak glas,
tuinafval
en
snoeihout,
houtafval,
boomstronken, Harde plastics, Plastic folies,
Plastic bloempotjes; piepschuim

2,5 euro

5 euro

De aangevoerde fracties worden gerekend per begonnen kubieke meter.

TARIEVEN ZELFSTANDIGEN EN KMO’S
Gratis fracties:
Volgende fracties kunnen gratis aangeboden worden:
papier en karton, hol glas, oude metalen, AEEA, luier- en incontinentiemateriaal, autobanden (max 4
stuks), textiel, KGA.
Betalende fracties:
Volgende fracties zijn steeds betalend, ongeacht de aangevoerde hoeveelheid.
Gelet op het principe de vervuiler betaalt, willen we de kostprijs proportioneel laten stijgen naarmate de
bezoeker het containerpark meer frequenteert.
Fractie

Tarief per kubieke meter

Tarief per kubieke meter

Bezoek 1 tem 10

Vanaf bezoek 11

Grof huisvuil

5 euro

10 euro

Bouw- en sloopafval samen (niet copro
steenpuin, kalkhoudend materiaal, asbest)

5 euro

10 euro

Zuiver steenpuin

3 euro

6 euro

Overige betalende fracties samen (Vlak glas,
Tuinafval
en
snoeihout,
houtafval,
boomstronken, Harde plastics, Plastic folies,
Plastic bloempotjes, piepschuim

2,5 euro

5 euro

Landbouwfolie (geen beperking 2m³ per
bezoek)

8 euro

8 euro

De aangevoerde fracties worden gerekend per begonnen kubieke meter.

OPHALEN EN VERWIJDEREN VAN HET RESTAFVAL VIA DE HUIS AAN HUIS INZAMELING
Art. 5:
§ 1. De belasting is verschuldigd per aansluitpunt in het kader van de gemeentelijke dienstverlening inzake
huis aan huis inzameling van de restfractie van het huishoudelijk afval en naar aard en hoeveelheid
vergelijkbaar bedrijfsafval.
Art. 6:
§ 1. Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:
 per aanbieding van de container:
40 liter container

0,15 euro

120 liter container

0,30 euro

240 liter container

0,60 euro

 per kilogram aangeboden afval: 0,25 euro
 de minimumbelasting per aansluitpunt bedraagt 1,18 euro per maand.
§ 2. Per aansluitpunt wordt maximum één container tot maximum 240 liter gratis ter beschikking gesteld.
Eén 1100 liter container wordt enkel gratis ter beschikking gesteld van onderwijsinstellingen,
overheidsinstellingen en grotere appartementsblokken en rusthuizen. KMO’s en bedrijven kunnen NIET
beschikken over een 1100 liter container.

Art. 7:
§ 1. De kleuter- en basisscholen in de gemeente Maarkedal worden vrijgesteld van de vaste kost per
lediging/aanbieding.
§ 2. Worden eveneens vrijgesteld van deze minimumbelasting: eenieder die in de periode waarvoor de
belasting wordt vastgesteld geen gebruik gemaakt heeft van de gemeentelijke restafvalinzameling en die
binnen de drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet aantoont, door voorlegging van een factuur
met ledigingsbewijs in de aangegeven periode, dat zijn restafval werd opgehaald door een erkende
afvalfirma.

OPHALEN AAN HUIS NA AFROEP VAN SNOEIHOUT EN GROF VUIL
Art. 8:

De ophaling aan huis van grof vuil en snoeihout geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van de
betrokkene en kan aangevraagd worden zoals vermeld op de afvalkalender. Iedere aanvrager
is de belasting verschuldigd.

Art. 9:

Het bedrag van de belasting voor het ophalen en verwijderen van grof vuil en van snoeihout
op afroep wordt als volgt vastgesteld:
 het afhalen van grof vuil gebeurt tegen een tarief van 30 euro per ophaling. Per
ophaling kan er maximum 3m³ aangeboden worden
 het afhalen van snoeihout gebeurt tegen een tarief van 15 euro per ophaling. Per
ophaling kan er maximum 3m³ aangeboden worden

Art. 10:
§1. De belasting wordt ingekohierd door middel van een kohier dat jaarlijks opgemaakt en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Het kohier is samengesteld uit:
 De belasting voor het ophalen en verwijderen van het restafval via de huis-aan-huisinzameling.
 De belasting voor de inzameling en verwijdering van grofvuil en snoeihout via ophaling op afroep.
 De belasting op het gebruik van het containerpark.
§2. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
§3. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belastingaanslag een bezwaarschrift
indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan
gebeuren door verzending, overhandiging of duurzame drager. De termijn om op straffe van verval een
bezwaarschrift in te dienen, bedraagt drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift, wordt de
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting.
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