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Belasting op afval
Wettelijk kader


Artikel 41, 162, 170 §4 van de Grondwet;



Artikel 40 §3 en 41, 14° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;



Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;



Bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur;



Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;



Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen, inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen;



Het decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent
de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen;



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;



Het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2016 tot vaststelling van het
uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval;



Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;



Het gemeenteraadsbesluit van 12 maart 2019 betreffende de algemene bestuurlijke
politieverordening, meer bepaald de artikelen betreffende het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen, en latere wijzigingen;



Het gemeenteraadsbesluit van 11 februari 2014 betreffende de sociale toelage bij de
Ivarembelasting;



Het gemeenteraadsbesluit van 13 juni 2017 betreffende de contantbelasting op de inzameling,
het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Situering
De vaststelling van belastingreglementen is een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad.

Ter zitting wordt door CD&V volgend amendement ingediend:
Vraag om de contantbelasting op huisvuilzakken te laten dalen naar 2 euro (voor zak 48L) en 1 euro
(voor zak 24L)
Motivering
De gemeente heeft ingevolge de haar opgelegde verplichtingen door de Vlaamse Overheid vaste kosten
voor afvalbeheer zoals


Het bevorderen van afvalpreventie en scheiding aan de bron door communicatie, informatie,
educatie en sensibilisatie.



Het gratis inzamelen en verwerken van KGA.



Het gratis aanvaarden en verwerken van asbestcementafval (tot 1 m³ per gezin per jaar).



De selectieve inzameling aan huis of via in de gemeente opgestelde containers van selectieve
afvalfracties.



De exploitatie van een of meerdere recyclageparken.

Om de scheiding aan de bron aan te moedigen, is het niet aangewezen de inzamelings- en
verwerkingskosten voor de selectieve fracties volledig in functie van het aanbod door te rekenen aan de
aanbieders.
In het kader van een bewustmakingsproces bij de bevolking op het vlak van afvalbeheerskosten voor
het huishoudelijk afval, is het aangewezen de vaste kosten en de niet variabele kosten voor de
selectieve fracties aan te rekenen aan de bevolking via een vast bedrag en op een zichtbare wijze.
Vermits het merendeel van deze kosten gezinsgerelateerd is, wordt de voorkeur gegeven aan een
aanrekening per gezin.

De afvalbelasting neemt de financiële toestand van de gemeente in overweging en heeft als doel de
vaste kosten te dekken.
Overwegende dat verminderingen worden voorzien waardoor sociale correcties worden toegekend op
het vast bedrag dat per gezin wordt aangerekend;
Overwegende dat de invordering gepaard gaat met kosten ingevolge de verzending van aanmaningen
en dat het billijk is deze kosten te verhalen op diegenen die laattijdig de door hun verschuldigde
belasting te betalen;
De gemeente heeft beheersoverdracht verleend aan de Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam
afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). Er wordt naar gestreefd om deze belasting in de gemeenten die
aangesloten zijn bij IVAREM zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Het Materialendecreet laat toe
deze kosten voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen intergemeentelijk te innen, vandaar dat
ervoor geopteerd wordt om deze belasting te laten innen door IVAREM.
De gemeente heeft ingevolge de haar opgelegde verplichtingen door de Vlaamse Overheid ook
variabele kosten voor afvalbeheer. De gemeente zamelt volgende afvalstoffen in:


huisvuil, papier & karton, gemengde plastics en PMD via huis-aan-huis inzameling;



snoeihout en grof vuil selectief op afroep;



textiel en hol glas via containers die op verschillende plaatsen in de gemeente zijn opgesteld;



o.a. papier & karton, PMD, glas, groenafval, houtafval, oude metalen, bouw- en sloopafval,
textiel, grof vuil, piepschuim, kunststoffen, asbestcement, KGA en AEEA via het recyclagepark.

Aan deze inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen zijn kosten verbonden, die zwaar
doorwegen op de gemeentelijke financiën.
Om de scheiding aan de bron aan te moedigen is het niet aangewezen de inzameling- en
verwerkingskosten voor de selectieve fracties volledig in functie van het aanbod door te rekenen
aan de aanbieders.
Deze contantbelasting neemt de financiële toestand van de gemeente in overweging en heeft als doel
ontradend te werken door de vervuiler te laten betalen voor het restafval dat hij
produceert. Bijgevolg is het wenselijk om een belasting te heffen op het inzamelen en verwijderen van
huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, zodat op die manier wordt bijgedragen in
de gemeentelijke uitgaven.
Er wordt gestreefd om deze contantbelasting in de gemeenten aangesloten bij het
samenwerkingsverband IVAREM zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.

De tariefzetting van de variabele kosten van deze gedifferentieerde contantbelasting werden
afgetoetst met OVAM en conform de opgelegde min- en max tarieven zijn.
Artikel 26 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen laat toe dat de gemeente het intergemeentelijk
samenwerkingsverband machtigt de kosten voor het beheer van huishoudelijk afval te innen.
Het innen van een belasting wordt gedefinieerd als het in ontvangst nemen van de schuld.
De gemeente Bornem heeft een beheersoverdracht verleend aan de intergemeentelijke vereniging voor
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM).
De financiële toestand van de gemeente vereist het heffen van belastingen en het innen van
retributies.
Financiële aspecten
De inkomsten worden voorzien in het meerjarenplan en de volgende meerjarenplanaanpassingen.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
BESLUIT

Met 14 stemmen voor (Eddie Bormans, Kristof Joos, Jurgen De Maeyer, Elke Cuyt, Stefaan De Landtsheer,
Saadet Gülhan, Nicole Van Praet, Wiske Meskens, Leentje Van lent, Danny Peeters, Eric Engels, Geert Mertens,
Roel Van Eetvelt, Dirk Zoldermans), 12 stemmen tegen (Bernadette Boeykens, Greet De bruyn, Luc De boeck,
Gil Van Den Berghe, Dirk Hoofd, Hilde Cools, Wim Verheyden, Kevin Van Ranst, Tom Van Ranst, Francois De
Clercq, Anky Daelemans, Jochen Wilms)
Artikel 1
Met 12 stemmen voor (Bernadette Boeykens, Greet De bruyn, Luc De boeck, Gil Van Den Berghe, Dirk
Hoofd, Hilde Cools, Kevin Van Ranst, Tom Van Ranst, Francois De Clercq, Jochen Wilms, Wim
Verheyden, Anky Daelemans) en 14 stemmen tegen (Eddie Bormans, Kristof Joos, Jurgen De Maeyer,
Elke Cuyt, Stefaan De Landtsheer, Saadet Gülhan, Nicole Van Praet, Wiske Meskens, Leentje Van lent,
Danny Peeters, Eric Engels, Geert Mertens, Roel Van Eetvelt, Dirk Zoldermans)
Het amendement van CD&V wordt niet goedgekeurd.
Alle hiernavolgende artikels worden goedgekeurd met:

Met 14 stemmen voor (Eddie Bormans, Kristof Joos, Jurgen De Maeyer, Elke Cuyt, Stefaan De
Landtsheer, Saadet Gülhan, Nicole Van Praet, Wiske Meskens, Leentje Van lent, Danny Peeters, Eric
Engels, Geert Mertens, Roel Van Eetvelt, Dirk Zoldermans) en 12 stemmen tegen (Bernadette
Boeykens, Greet De bruyn, Luc De boeck, Gil Van Den Berghe, Dirk Hoofd, Hilde Cools, Kevin Van
Ranst, Tom Van Ranst, Francois De Clercq, Jochen Wilms, Wim Verheyden, Ankie Daelemans)
Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt ten behoeve
van de gemeente, onder de navolgende voorwaarden, een belasting gevestigd op het inzamelen en
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen van bedrijfsmatige oorsprong.
Vaste afvalbelasting
Artikel 3
Er wordt een kohierbelasting geheven voor de vaste afvalbelasting onder de navolgende voorwaarden.
Artikel 4 Tarief - belastingplichtige
Er wordt een vaste afvalbijdrage per jaar per gezin aangerekend van 49 euro.
Aan het begrip “gezin” wordt dezelfde betekenis gehecht als in de bepaling van de laatste algemene
onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkings- en vreemdelingenregisters.
Artikel 5 Ondeelbaar
De vaste belasting is verschuldigd door de referentiepersoon van elk gezin als zodanig
ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op 1 januari en is
onverdeelbaar verschuldigd voor het volledige jaar.
De betaling van de belasting is hoofdelijk verschuldigd door elk meerderjarig lid van het gezin.
Een wijziging van de hoofdverblijfplaats heeft geen invloed op de belastingplicht en geeft geen
aanleiding tot enige belastingvermindering of teruggave.
Artikel 6 Vrijstellingen
Zijn van deze belasting vrijgesteld, voor zover aan de vrijstellingsmodaliteiten is voldaan op 1 januari
van het aanslagjaar:
1. De gezinnen die als gevolg van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de
bevolkingsregisters een aanduiding referentieadres hebben.
2. De collectieve gezinnen waarvan de leden volgens het rijksregister aangeduid staan als lid
van een gemeenschap (kloostergemeenschap, militairen in kazerne, verzorgingsinstellingen
voor bejaarden/mindervaliden..)
3. De gezinnen die een aanduiding ‘tijdelijke’ afwezigheid (I.T. 026) hebben in het
bevolkingsregister.
Artikel 7 Verminderingen
Bij de vaste afvalbelasting worden volgende verminderingen voorzien:
1. Een vermindering van 12 euro per gezin van deze belasting is voorzien voor
“alleenstaanden” (alleenwonenden en éénoudergezinnen). Onder “alleenstaanden” wordt
verstaan een gezin bestaande uit maximaal één meerderjarige persoon met of zonder
minderjarige personen. Een persoon is meerderjarig indien hij/zij op datum van 1 januari van
het aanslagjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Er wordt geen rekening gehouden met de
verwantschap binnen het gezin.

2. Een vermindering van 3 euro per minderjarig kind in het gezin van deze belasting is voorzien
met een maximum van 9 euro per gezin. Een kind is minderjarig indien hij/zij op datum van
1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt. Er wordt geen rekening
gehouden met de verwantschap binnen het gezin.
3. Een vermindering van 24 euro per gezin van deze belasting is voorzien voor gezinnen
(referentiepersonen) waarvan minstens 1 of meerdere gezinsleden gerechtigde zijn op
verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering, die voldoen aan de voorwaarden
op 1 januari bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
De verminderingen worden rechtstreeks verrekend op het aanslagbiljet voor de vaste afval belasting op
basis van de gegevens uit het rijksregister en de gegevens aangeleverd door de Kruispuntbank van de
Sociale zekerheid.
Indien de vermindering niet ambtshalve kan toegekend worden, kan de belastingplichtige een aanvraag
richten tot toekenning aan IVAREM met controle via kleefzegel van de mutualiteit of attest van
gezinssamenstelling uit mijn dossier van het rijksregister.
Hiervoor is een aanvraagformulier voorzien op de website van IVAREM. Deze aanvraag moet ingediend
worden voor 30 september van het belastingjaar. De aanvraag moet elk jaar worden ingediend.
Indien IVAREM de aanvraag gegrond verklaart, zal de toelage verrekend worden op het aanslagbiljet.
Indien de belastingplichtige reeds de belasting heeft voldaan, gebeurt dit door het terugstorten van het
bedrag van de toelage.
Artikel 8
De gemeenteraadsbeslissing van 11 februari 2014 betreffende de sociale toelage bij de belasting op het
inzamelen en verwerken van afvalstoffen wordt opgeheven.
Artikel 9 Intergemeentelijke inning
De kohierbelasting wordt geïnd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVAREM.
IVAREM maakt het kohier op conform de vermeldingen uit artikel 45, paragraaf 2 van het decreet van
30 mei 2008 betreffende de vestiging en de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
De belasting wordt jaarlijks vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en
schepenen (ten laatste op 30 juni dat volgt op het aangeslagen jaar).
Daartoe maakt de gemeentelijke financieel directeur het vastgesteld en uitvoerbaar verklaard kohier
over aan IVAREM, die onverwijld instaat voor het opmaken en versturen van de aanslagbiljetten aan de
belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet dient betaald te worden binnen een termijn van twee maanden na de verzending van
het aanslagbiljet.
Artikel 10 Invorderingswijze
Indien het aanslagbiljet van de kohierbelasting niet tijdig en volledig wordt betaald binnen 2 maanden
na de verzending, verzendt IVAREM per gewone brief of e-mail een aanmaning voor het nog
openstaand bedrag. Deze aanmaning kent een betaaltermijn van 30 dagen toe vanaf de verzending
van de aanmaning.
Indien binnen de termijn van de eerste aanmaning het openstaande bedrag niet tijdig en volledig
betaald werd, verzendt IVAREM een twee aanmaning met betaaltermijn van 14 dagen.

Bijkomend vermeldt deze tweede aanmaning dat in een volgende fase een dwangbevel wordt
overgemaakt bij deurwaardersexploot indien het openstaand bedrag niet wordt vereffend binnen
voormelde termijn.
De kosten verbonden aan de tweede aanmaning en aan het dwangbevel worden aan de
belastingplichtige aangerekend. De kosten voor de tweede aanmaning bedragen 15 euro. De kosten
van het dwangbevel worden bepaald volgens opgave van de betekenende gerechtsdeurwaarder.
IVAREM kan te allen tijde beslissen om bijkomende kosteloze herinneringen te sturen.
Artikel 11 Betalingen
De betalingen gebeuren op rekening van IVAREM onder vermelding van de referte vermeld op het
betalingsdocument.
Bij afwezigheid van een correcte referte tracht IVAREM op basis van de identiteit of het bedrag te
achterhalen op welke belastingschuld de betaling betrekking heeft. Indien de belastingschuld niet te
identificeren is, wordt de betaling teruggestort.
Betalingen waarvan duidelijk is dat ze geen betrekking hebben op een afvalbelasting worden
teruggestort aan de betaler.
Variabele afvalbelasting
Artikel 12
De variabele afvalbelasting is een contantbelasting.
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt verstaan:
onder aansluitpunt: “iedere entiteit (gebouw, constructie, appartement, woongelegenheid,
infrastructuur, domein, openbaar gebouw en andere) op het grondgebied van de gemeente die
geïnitialiseerd is als ophaalpunt en die per ophaalpunt van afvalstoffen als dusdanig gekend is als
afvalproducent en gebruik maakt van de (inter)gemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van
afvalfracties”
onder aanmeldkaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter beschikking
wordt gesteld van een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot een
verzamelcontainer”
onder toegangskaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter beschikking
wordt gesteld aan een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot het
recyclagepark”
onder maandkaart: “een digitale kaart die gedurende 31 kalenderdagen toegang verleent tot
het recyclagepark en die ter beschikking wordt gesteld aan een gebruiker bij verlies of beschadiging
van de eID”
onder gezin : “dezelfde betekenis als in de bepaling van de laatste algemene onderrichtingen
betreffende het houden van de bevolkings- en vreemdelingenregisters”
Artikel 13
De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de
(inter)gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling aan huis van volgende afvalfracties:
Fractie
Contantbelasting
A) Huisvuil
(zakkengemeenten) 2,3 per 48 liter zak met afmetingen 60 cm op 79 cm (EN

i. zakken

B) Grofvuil
per
ophaaladres +
gewicht
C)PMD-afval
blauwe PMD
zakken
D) Snoeihout
per volume
E) Gemengde
plastics
roze zakken
F) Hechtgebonden
asbest
- per 15m³
afzetcontainer

13592:2017)
1,25 euro per 24 liter zak met afmetingen 50 cm op 59 cm
(EN 13592:2017)

20 euro / ophaaladres + 0,39 euro /kg

0,15 euro / 60 liter zak
0,30 euro / 120 liter zak
14 euro / m³

0,15 euro / 60 liter zak
150 euro per 15 m³ container
(voor maximaal 1 week incl. levering en ophaling)

Artikel 14
De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de
intergemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van volgende afvalfracties op het
recyclagepark:
Fractie
Contantbelasting
A) Grofvuil (per gewicht)
0,33 euro per kilogram met een minimum van 3,30
euro per weging
Grofvuil (per volume)
zetels en zitbanken
11 euro per zitplaats
ander grofvuil (per volume)
11 euro per begonnen ¼ m³
B) Betalende zone
asbestcement, grond, houtafval, vlak glas,
steenpuin, kalk, gips, porselein , treinbielzen
toegang tot de betalende zone met
de wagen via slagboom
toegang tot de betalende zone te voet
via draaikruis
C) Gratis zone

7,50 euro per begonnen m³
asbestcement is gratis tot 1 m³ / jaar per gezin
1 x gratis per bezoek en per gezin

papier en karton, hol glas, KGA, textiel, oude gratis
metalen, groenafval, AEEA, herbruikbare
voorwerpen, piepschuim, harde kunststoffen,
snoeihout en kleine boomstronken
PMD
aan te leveren in blauwe zakken van IVAREM
Gemengde plastics
aan te leveren in roze zakken van IVAREM
D) Andere artikelen/diensten
ter beschikking stelling van
gratis
naaldcontainer
1,50 euro per rol van 10 zakken van 60 liter
ter beschikking stellen van blauwe zak 1,50 euro per rol van 10 zakken van 60 liter
ter beschikking stellen van roze zak
ter beschikking stellen van plaat-en
30 euro voor de eerste zak en 20 euro per volgende
kuubzakken voor hechtgebonden asbest
zak
extra toegang bovenop de basis
toegekende 28 gratis beurten per jaar

5 euro / bezoek
10 euro per toegangskaart

-

toegangskaart per aansluitpunt

-

maandkaart per aansluitpunt

5 euro per maandkaart

Artikel 15 Contant inning
§ 1. Diegenen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken voor inzameling
aan huis zijn de in artikel 2 vermelde contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door
de gemeente vastgestelde plaats(en). Deze recipiënten zijn uitsluitend te verkrijgen in voorverpakte
hoeveelheden van 10 stuks.
§ 2. Diegenen die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het recyclagepark zijn de in
artikel 3 vermelde contantbelasting verschuldigd. Wanneer het weegsysteem op het recyclagepark in
storing is, zal de tarief bepaling van het aangeboden grofvuil gebeuren op basis van het aantal
zitplaatsen en op basis van het aangeboden volume van het overige grofvuil.
§ 5. Diegenen die gebruik maken van inzameling huis-aan-huis op afroep van grofvuil en snoeihout
zijn de contantbelasting verschuldigd op het ogenblik dat IVAREM de lijst definitief opstelt van de
ophaalronde waarin het betrokken ophaalpunt wordt aangedaan.
Artikel 16 Toegang tot de recyclageparken
De toegang tot de recyclageparken verloopt via het “HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE
RECYCLAGEPARKEN VAN IVAREM” terug te vinden op de website www.ivarem.be en op de
aanplakborden aan de ingang van het recyclagepark.
Artikel 17 Intergemeentelijke inning
De vermelde contantbelastingen worden geïnd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband
IVAREM.
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.

Algemeen
Artikel 18 Bezwaar
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het college van burgemeester en schepenen, of een gemeentelijk personeelslid dat daartoe bijzonder
door het college van burgemeester en schepenen is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen
na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding.
Artikel 19
Onderhavig reglement treedt in werking op 01 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de intergemeentelijke vereniging
voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM).
Vastgesteld in zitting als vermeld.
(w.g.) Liesje Raemdonck
algemeen directeur

(w.g.) Eddie Bormans
voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend uittreksel:
Bornem, 23 december 2019

Liesje Raemdonck
algemeen directeur

Eddie Bormans
voorzitter gemeenteraad

