UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 14 december 2017
Vaststelling van het belastingreglement op de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval
en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, zowel voor de inzameling huis-aan-huis, op afroep of op het
recyclagepark.0)

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Hans Verboven, Peter Cras: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, § 4;
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43.§ 2.15°;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
zoals gewijzigd;
Gelet op de bijlagen bij het Besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), zoals gewijzigd, in zonderheid bijlagen 2.1. en 5.1.4;
Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, alsook het verslag van de
advies- en inspraakreacties bij dit plan, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16.09.2016;
Overwegende dat met ingang van 01.01.2016 de gemeente beheersoverdracht deed aan EcoWerf
voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval : het gewoon huisvuil,
gft, pmd, papier en karton, grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval);
Overwegende dat met ingang van 01.07.2016 de gemeente beheersoverdracht deed aan EcoWerf
voor de inzameling van zachte plastics op het containerpark en met ingang van 01.01.2018 voor de
inzameling van zachte plastics huis-aan-huis;
Overwegende dat de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en gft (en het daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval) met ingang van 01.01.2016 werd geautomatiseerd;
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de voormelde afvalfracties dienen te worden
aangeboden in daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van een elektronische
gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren, en dat het aangeboden afval wordt gewogen
en geregistreerd;
Overwegende dat de kosten voor de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, gft, zachte
plastics en grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) zwaar doorwegen op de gemeentelijke
financiën;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huis inzameling zullen verhaald worden op de
aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting;

Overwegende dat met ingang van 15.12.2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan de
intergemeentelijke vereniging EcoWerf voor de uitbating van het gemeentelijke recyclagepark;
Overwegende dat de uitbating van het recyclagepark in de gemeente met ingang van 01.01.2011
werd geautomatiseerd;
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de bezoeker van het recyclagepark zal worden
geïdentificeerd en dat zijn bezoek aan het recyclagepark zal worden geregistreerd, alsook dat de
aangevoerde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zullen
worden geregistreerd;
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het gemeentelijk recyclagepark, - en meer in het
bijzonder hiermee verbonden kosten voor inzameling en verwerking van de daar aangeboden
afvalstoffen -, zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Overwegende dat derhalve, de kosten voor inzameling en verwerking van de op het recyclagepark
aangebrachte afvalstoffen, zullen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde
contantbelasting;
Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het volume
of het gewicht van de aangeboden afvalstoffen;
Overwegende dat de invoering van een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting de gemeente
toelaat om het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan
afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren;
Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met de basisfinanciering
vanuit de algemene middelen van de gemeente en een forfaitaire afvalbelasting een optimale invulling
is van het principe van “de vervuiler betaalt”;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting 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;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Met ingang van 01.01.2018 wordt een contante belasting gevestigd voor de huis-aan-huis
inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, de zachte plastics, het
grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) en voor het ter inzameling en verwerking
aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke
dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang de soort en de hoeveelheid of het
gewicht van het afval bij de huis-aan-huis inzameling dan wel de inzameling via het
recyclagepark van het gewoon huisvuil, gft, pmd, zachte plastics, grofvuil (en het daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval).
Art. 3.
§ 1. DifTar huis-aan-huis inzameling:
De belasting voor de huis-aan-huis inzameling in functie van de fractie en het gewogen
gewicht of het volume van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen
bedraagt:

Fractie
a) Huisvuil
- inzameling en verwerking
- per kg gewogen huisvuil
- aanbieding 40 l container
- aanbieding 120 l container
- aanbieding 240 l container

Belasting
particulieren

Belasting
KMO

€ 0,25 per kg
€ 0,50 per aanbieding
€ 0,50 per aanbieding
€ 1,00 per aanbieding

€ 0,25 per kg
/
€ 0,50 per aanbieding
€ 1,00 per aanbieding

- aanbieding 360 l container*
- aanbieding 1100 l container
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- voorrijkost op afroep
-

gebruiksrecht container
- container 40 l
- container 120 l
- container 240 l
- container 360 l*
- container 1100 l
- aankoop slot

€ 1,50 per aanbieding
€ 5,00 per aanbieding
€ 75,00 per inzameling
op afroep

€ 1,50 per aanbieding
€ 5,00 per aanbieding
€ 75,00 per inzameling
op afroep

€ 0,84 per maand
€ 0,84 per maand
€ 1,66 per maand
€ 1,81 per maand
€ 4,58 per maand
€ 25,00 per slot

/
€ 1,84 per maand
€ 2,47 per maand
€ 2,64 per maand
€ 7,07 per maand
€ 25,00 per slot

b) Gft-afval
- inzameling en verwerking
- per kg gewogen gft
- gebruiksrecht container
- container 40 l
- container 120 l
- container 240 l
- container 1100 l
- aankoop slot

€ 0,18 € per kg

€ 0,18 per kg

€ 0,84 per maand
€ 0,84 per maand
€ 1,66 per maand
€ 4,58 per maand
€ 25,00 per slot

/
€ 1,84 per maand
€ 2,47 per maand
€ 7,07 per maand
€ 25,00 per slot

c) Pmd-afval (60 l zak)

€ 0,15 per zak

€ 0,15 per zak

d) Zachte plastic (60 l zak)

€ 0,25 per zak

€ 0,25 per zak

€ 12,50 per aanleveringsbeurt
€ 5,00 per begonnen 0,5 m³

€ 12,50 per aanleveringsbeurt
€ 5,00 per 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
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 5,00

e) Grofvuil
- voorrijkost op afroep
-

verwerking per pakket
of per:
- 1 persoonsmatras
- 1 persoonsbed
- 2 persoonsmatras
- 2 persoonsbed
- zetel: 1-zit
- zetel: 2-zit
- zetel- 3-zit
- stoel (2 stuks)
- (tuin)tafel

De gewichtsmeting is tot op 0,5 kg nauwkeurig
1

Inwoners 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 60 l) aanbieden naast de container. Wanneer dit
ontoereikend is kan men kiezen voor inzameling op afroep waarbij de voorrijkost wordt aangerekend. In
beide gevallen wordt het huisvuil gewogen en aangerekend.
* De 360 l container kan niet afzonderlijk gehuurd worden. Deze worden alleen in een set van 3 stuks
aangeboden als alternatief voor een 1100 l container wanneer de 1100 l container niet geledigd kan
worden door het ingezette materieel van EcoWerf.

§ 2. DifTar recyclagepark (gewichtspark):
De belasting in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden
afvalstoffen op het recyclagepark bedraagt:

Fractie
a) Grofvuil

Belasting
particulieren
€ 0,25 per kg

Belasting
2
KMO
€ 0,25 per kg

b) Gras en blad

€ 0,18 per kg

€ 0,18 per kg

c) Asbestcement, kga, aeea,
papier en karton, oude metalen,
piepschuim, glas, herbruikbare
goederen, kurk, …

gratis

gratis

d) Pmd-afval

gratis aan te bieden in
blauwe zak (€ 0,15)
gratis aan te bieden in
roze zak (€ 0,25)
€ 0,03 per kg

gratis aan te bieden in
blauwe zak (€ 0,15)
gratis aan te bieden in
roze zak (€ 0,25)
€ 0,06 per kg

e) Zachte plastic
f) Andere fracties
boomstronken, cellenbeton,
gips en kalk, harde plastics,
keramiek, sloophout, steenslag,
snoeihout
g) Tarief grote hoeveelheden

vanaf een totale aanvoer op
jaarbasis boven de 2.000 kg
worden de KMO-tarieven van
toepassing op de betrokken
particulier

h) landbouwfolie
(enkel op specifieke vooraf gemelde data)

€ 0,08 per kg

Het minimaal aangerekende gewicht bedraagt 5 kg.
Wanneer meerdere fracties samen worden aangeboden wordt het tarief van de duurste fractie
aangerekend.
2
KMO’s kunnen een specifieke toegangsbadge aanvragen als KMO.

Art. 4.

Art. 5.

Indien het afval wordt aangeboden door een gezin dan is de belasting hoofdelijk
verschuldigd door de referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het
gezin die in de woongelegenheid van de referentiepersoon verblijven.
Indien het afval wordt aangeboden door een onderneming of vereniging dan is de belasting
hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming, zijnde iedere
natuurlijke – of rechtspersoon die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging,
indien deze geen rechtspersoonlijkheid heeft.
§ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers
zijn de belasting betreffende de inzameling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat
de kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de
ophaalwagen worden geregistreerd.
De belasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de
helft van de maand.
§ 2. Iedere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de DifTarrekening en dit in functie van de gebruikte containers.
Aantal en type containers
1 of meerdere containers van 40 en 120 liter
per container van 240 liter
per container van 1100 liter

Voorschot
€ 50,00
€ 100,00
€ 500,00

Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval zal de
belasting, zoals bepaald in artikel 3, in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde
bedrag. De 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 een nieuwe betalingsuitnodiging
gestuurd naar de referentiepersoon. De containers worden niet meer geledigd van zodra de
vervaldatum van de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan € 0,00.
Het aanzuiveren van de DifTar-rekening is mogelijk door betaling via overschrijving op door
betaling met Bancontact in het recyclagepark.
Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden
geledigd aan het tarief vastgesteld in het gemeentelijk belastingreglement betreffende het

Art. 6.

Art. 7.
Art. 8.

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 teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde, tenzij de
begunstigde nog een openstaande schuld, met betrekking tot dit reglement, heeft aan de
stad. Een eindafrekening wordt afgeleverd aan de begunstigde.
§ 3. De personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake
inzameling van grofvuil op afroep zijn de belasting verschuldigd op het ogenblik dat het afval
door de ophaalwagen wordt meegenomen. De voorrijkost is verschuldigd bij aanvraag van
de inzameling op afroep.
§ 4. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken
en zakken voor de inzameling van zachte plastics (roze zak) zijn de belasting verschuldigd
bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).
§ 5. Bij een DifTar gewichtspark is de belasting verschuldigd door de bezoeker (particulier en
KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en is betaalbaar, na gewichtsbepaling, via de DifTarrekening of met de betaalkaart (Bancontact).
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangskaart wordt een
belasting gevraagd van € 10,00. Dit bedrag zal aangerekend worden via de DifTar-rekening.
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van
afval afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het recyclagepark aanvragen bij het
gemeentebestuur. De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 7 dagen,
tegen een waarborg van € 50,00.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Het belastingreglement van 14.09.2015 voor de huis-aan-huis inzameling van het gewoon
huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, het grofvuil en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval ,
het belastingreglement van 26.05.2016 voor de ter inzameling en verwerking op het
containerpark aangeboden harde en zachte plastics en het belastingreglement van
24.11.2016 voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden
afvalstoffen, worden opgeheven met ingang van 01.01.2018.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

