Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:

16 december 2019
Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt,
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde Stragier, voorzitter bijzonder comité
voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker,
Carla Cardinael, Ward Dierickx, Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien
Deklerck, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, raadsleden; Jef
Huyghe, algemeen directeur.
Marc Lewyllie, burgemeester; Ivo Fonteyne, raadslid.

Openbare zitting. 28. Ruimte – Goedkeuring contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark
De gemeenteraad
Gelet op art. 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op art. 2, 40, 41 en 286 van het decreet Lokaal bestuur dd. 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding inzake gemeentefiscaliteit;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen (het Materialendecreet genoemd) dat het duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen regelt.
Meer in het bijzonder is dit decreet de juridische grond op basis waarvan de gemeenten instaan voor de
organisatie van de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval dat ontstaat op hun
grondgebied. Artikel 26 van dat decreet laat toe dat de gemeente een intergemeentelijk
samenwerkingsverband (in casu IVVO) machtigt de door de gemeente goedgekeurde belastingen voor
het beheer van huishoudelijk afval te innen in opdracht van die gemeente. Dergelijke machtiging levert
voor de gemeente een administratieve vereenvoudiging op;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA
genoemd). Het legt de gemeenten op om rekening te houden met diverse kosten bij het bepalen van de
gemeentelijke afvalbelastingen en de voorwaarden van de bijdrage in de kosten van huishoudelijk
afvalbeheer. Tevens wordt een minimale en maximale tarifering voor bepaalde afvalfracties vastgelegd in
bijlage 5 van Vlarema;
Gelet op het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 16 september 2016 dat het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de planperiode
2016-2022 vertaalt;
Gelet op de door de gemeente verleende beheersoverdracht aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVVO wiens raad van bestuur voorstelt om de gemeentelijke contantbelasting
reglementen te uniformiseren en vereenvoudigen;
Gelet op het feit dat de meeste tarieven sinds 2011 ongewijzigd bleven of slechts zeer weinig gestegen
zijn en niet geïndexeerd werden;
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Gelet op het feit dat de inkomsten na de wijziging nog niet helemaal kostendekkend worden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit ‘Contantbelastingsreglement recyclagepark’ van 28 november 2016;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit ‘Goedkeuring contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark’ van
25 november 2019;
Overwegende de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer;
Besluit: – met algemene stemmen –
Artikel 1. Termijn
Er wordt voor een termijn met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 een
contantbelasting gevestigd op de inzameling en verwerking van de in artikel 2 opgesomde fracties van
huishoudelijke en vergelijkbaar bedrijfsafval aangebracht op het recyclagepark, via het diftarsysteem.
Artikel 2. Fracties
De definities opgenomen in het Materialendecreet en het VLAREMA zijn van toepassing op dit reglement.
De fracties waarop een contantbelasting geldt, zijn:
- grofvuil;
- houtafval;
- inert bouwafval;
- asbest;
- harde plastics;
- tuinafval.
Onder grofvuil wordt verstaan:
Alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de vergelijkbare
afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilophaling
kunnen geborgen worden, met uitzondering van de selectief ingezamelde afvalstoffen.
Onder houtafval wordt verstaan:
- afbraakhout;
- onbehandeld en behandeld houtafval;
- treinbilzen.
Onder inert bouwafval wordt verstaan:
- steenpuin;
- gewapend beton;
- keramiek en porselein;
- cellenbeton (bv. ytong) en gips of gipskarton;
- vlak glas.
Deze fracties dienen gescheiden te worden gedeponeerd in de betrokken containers.
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Onder asbest wordt verstaan:
- gebonden asbestcement (bv. eternit).
Onder harde plastics wordt verstaan zuivere kunststoffen (>20 cm) ontdaan van vreemde materialen:
- tuinstoelen en -tafels;
- speelgoed, bankjes, emmers, bakken, vaten, boxen, tonnen;
- sanitaire en elektriciteitsbuizen;
- pvc deur- en raamkaders, rolluiken, planchetten en dakgoten.
Onder tuinafval wordt verstaan:
- groenafval zoals gras, bladeren, haagscheersel, snoeihout, bloemen en planten.
Groente- en fruitafval wordt niet aanvaard en dient meegegeven met de selectieve ophaling aan huis van
gft-afval via de groene IVVO containers.
Artikel 3. Verschuldiging contantbelasting
De contantbelasting vermeld in artikel 3 is verschuldigd door elke bezoeker van de betaalzone van het
recyclagepark ongeacht of deze de betalende fracties per gemotoriseerd voertuig, per fiets of te voet
aanbrengt.
De contantbelasting is verschuldigd volgens het geleverde gewicht per afvalfractie. De bezoeker duidt de
juiste fractie aan op de zuil bij de ingaande weegbrug van de betaalzone. Een brutoweging wordt
geregistreerd. Na uitladen van de aangeduide fractie rijdt de bezoeker naar de uitgaande weegbrug voor
een tarraweging. Het verschil tussen bruto- en tarragewicht is het aangeleverde gewicht, geregistreerd
volgens een veelvoud van 10 kg, waarop de contantbelasting volgens artikel 3 wordt gerekend.
Het verschuldigde bedrag, na aftrek van de eventuele tegemoetkoming, dient vereffend aan de
betaalzuil. De bezoeker ontvangt een ticket.
Indien de aanbieder meerdere betalende fracties heeft, is hij verplicht zich voor elke fractie apart te
registreren aan de betaalzone.
Per betalende fractie wordt een minimum aangerekend van 5 kg vermenigvuldigd met de
contantbelasting voor de betrokken fractie.
Artikel 4. Tegemoetkoming
Elke inwoner van de gemeente ontvangt een tegemoetkoming ter waarde van 5 € per jaar. Deze
tegemoetkoming kan evenwel niet aangewend worden voor de verschuldigde contantbelasting voor
grofvuil conform de Vlarema-wetgeving, die aanrekening van kosten vanaf de eerste kilogram verplicht.
De totale tegemoetkoming wordt gerekend volgens de gezinssamenstelling op 1 januari van het lopende
jaar en wordt niet aangepast in de loop van het jaar.
Nieuwe inwoners ontvangen eveneens hogervermelde tegemoetkoming vanaf het ogenblik van
inschrijving in het bevolkingsregister.
Het saldo van de tegemoetkoming vervalt op 31 december van het lopende jaar.
Artikel 5. Tarieven
De contantbelasting voor de verschillende betalende fracties, verschuldigd door de categorie ‘Inwoners
en tweede verblijvers’ en ‘Bedrijven, verenigingen e.a.’, bedraagt:
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Inwoners en tweede verblijvers
grofvuil

Bedrijven, verenigingen e.a.

0,20 euro/kg

inert bouwafval 0,040 euro/kg

0,060 euro/kg

houtafval

0,040 euro/kg

0,060 euro/kg

harde plastics

0,040 euro/kg

0,060 euro/kg

asbest

0,13 euro/kg*

groenafval

gratis

0,040 euro/kg

*Vrijstellingsgewicht asbest:
Voor de categorie ‘Inwoners en tweede verblijvers’ geldt tijdens de periode 01/01/2020-31/12/2021 een
vrijstellingsgewicht van 1000 kg/gezin/jaar. Voor de periode 01/01/2022-31/12/2025 bedraagt het
vrijstellingsgewicht 200 kg/gezin/jaar.
Voor de categorie ‘Bedrijven, verenigingen e.a.’ is er geen vrijstellingsgewicht.
De tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd volgens de gezondheidsindex (per 1/01/2020).
Artikel 6. Inning contantbelasting
De contantbelasting wordt geïnd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO. Als de
contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
Artikel 7. Betaling
De bezoeker dient, na verbruik van zijn tegemoetkoming, bij voorkeur te betalen via betaalkaart op het
park of door het storten van een provisie op een vaste rekening van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVVO. Er wordt geen krediet toegestaan op de provisierekening, tenzij betaling
op het park door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is. Indien de provisierekening ontoereikend
is, kan de bezoeker zijn provisierekening aanzuiveren bij voorkeur via betaalkaart of via het
klantenportaal van IVVO (www.ivvo.be) of via overschrijving. Betaling in cash is enkel mogelijk op de IVVO
Klantendienst, Bargiestraat 6 te 8900 Ieper tijdens de kantooruren.
Een volgend bezoek aan het recyclagepark kan indien het eventuele negatief saldo is betaald. De
parktoezichter heeft het recht de toegang tot en het gebruik van het recyclagepark te weigeren indien de
bezoeker onvoldoende saldo ter beschikking heeft.
Artikel 8. Toegang recyclagepark
De toegang tot het recyclagepark is enkel toegelaten voor particulieren die in het bezit zijn van een
geldige ID-kaart en bedrijven die in het bezit zijn van een geldige toegangskaart.
De particulier krijgt toegang tot het park met zijn/haar eID of geldige toegangskaart.
De meerderjarige leden per gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de contantbelasting.
Onder ‘gezin’ wordt verstaan, hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij twee of meer
personen die – al dan niet door familiebanden gebonden – gewoonlijk eenzelfde woning of
woongelegenheid betrekken en er samen leven. De inschrijving in de bevolkingsregisters is beslissend,
tenzij andersluidend bewijs.
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De toegang tot het recyclagepark wordt geweigerd van zodra een persoon is uitgeschreven uit het
bevolkingsregister of het kohier van de tweede verblijven of indien tijdelijk de toegang tot het park
geschorst wordt of bij stopzetting van (de dienst aan) het bedrijf.
Toegang tot het park kan via een toegangskaart van IVVO voor bedrijven, verenigingen, scholen,
instellingen, kerkfabrieken…
Een toegangskaart van IVVO kan verkregen worden bij IVVO Klantendienst mits betaling van de
bijhorende factuur van €8 + btw of €16 € + btw voor een gepersonaliseerde toegangskaart op rekening
van IVVO.
De 2de verblijver met Belgische nationaliteit heeft eveneens toegang met zijn eID of geldige
toegangskaart. (Dit kan enkel indien de gemeente een maandelijkse update van de 2de verblijvers met
vermelding rijksregisternummer en jaarlijks een bestand in een leesbaar formaat overmaakt aan IVVO).
Particulieren en 2de verblijvers kunnen een toegangskaart verkrijgen mits aanvraag bij IVVO Klantendienst
en mits betaling van de bijhorende factuur van €8 btw in.
Artikel 9. Huishoudelijk reglement recyclagepark
Voor een bezoek aan het recyclagepark is de bezoeker verplicht zich te houden aan de regels van het
huishoudelijk reglement (reglement van inwendig bestuur) te raadplegen op het park en via
www.ivvo.be.
Artikel 10. Opheffing voorgaande reglement
De gemeenteraadsbeslissing ‘Goedkeuring contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark’ van 25
november 2019 wordt opgeheven.
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