STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 25
NOVEMBER 2021.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Patricia Markey-Deconinck, Adina Counye, Wim Demeester, Matthias Priem, Arnel Lemaire,
Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen,
Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
28. CONTANTBELASTING OP HET INZAMELEN, VERWIJDEREN EN VERWERKEN VAN GFTAFVAL.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet dd. 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 I.V.V.O.) 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 dd. 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 dd. 16 september 2016 dat het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de
planperiode 2016-2022 vertaalt;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de door de gemeente verleende beheersoverdracht aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband I.V.V.O. wiens raad van bestuur voorstelt om de gemeentelijke
contantbelastingreglementen te uniformiseren en vereenvoudigen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 november 2016 houdende vaststelling van de politieverordening
op het aanbieden en inzamelen van afvalstoffen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 11 oktober 2007 houdende vaststelling van de retributie voor
ophaling van grof huisvuil en GF(t)-containers;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 augustus 2008 houdende vaststelling van de retributie voor
ophaling van grof huisvuil en GF(t)-containers-wijziging;
Gelet op het raadsbesluit dd. 17 februari 2011 houdende vaststelling van de retributie voor
ophaling van grof huisvuil en GF(t)-containers-wijziging;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2016 houdende vaststelling van de retributie voor
ophaling van grof huisvuil en GF(t)-containers-wijziging;
Gelet op de financiële toestand van de Stad;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 19 december 2019 betreffende de contantbelasting op het inzamelen,
verwijderen en verwerken van GFT-afval;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 oktober 2021
betreffende de contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van GFT-afval;
Overwegende dat VLAREMA oplegt dat de tarieven voor de bedrijven kostendekkend moeten zijn;
dat dat niet het geval is voor particulieren;
Overwegende dat de stijging van de tarieven van restafval en van GF(t)-afval te wijten zijn aan een
stijging van de milieuheffing, van de transportkosten door invoer van een kilometerheffing en van de
brandstofkosten;
Overwegende dat de huidige retributie slechts 50 % dekt van de ophaal- en verwerkingskosten van
gft; dat de rest bijgelegd wordt door de gemeente uit de algemene middelen. Om het sorteergedrag
aan te moedigen, wordt de prijs wel verhoogd maar wordt de effectieve kost niet aangerekend;
Overwegende dat de vermeende correlatie tussen de hoeveelheid sluikstorten en de hoogte van
de retributie niet aangetoond kan worden;
Overwegende dat het aantal containerledigingen geoptimaliseerd kan worden en dat de ophalers
efficiënter en sneller kunnen werken door een aanbiedingskost in rekening te brengen; dat dit tevens
milieuvriendelijker is gezien het aantal start-stopbewegingen afneemt;
Overwegende dat benchmarking leert dat de retributie in andere Vlaamse gemeenten die werken
met gewichtsdiftar in een range ligt van 0,18 – 0,30 €/kg voor restafval en van 0,08 – 0,18 €/kg voor
gft-afval; dat daarnaast vaak gewerkt wordt met een aanbiedingskost voor restafval; dat tenslotte in
diverse regio’s zowel voor de restafval als de gft-container een huurkost gevraagd wordt die oploopt
tot 0,84 €/maand;
Overwegende dat de retributie van het I.V.V.O. tot de laagste van Vlaanderen behoort en nooit
geïndexeerd werd sinds 2003;
Overwegende dat de huidige contantbelasting aangepast wordt om horecazaken aan te moedigen
om GFT apart in te zamelen, gezien deze niet meer aangeboden mag worden bij het restafval.
Hierdoor wordt de inzameling van GFT voor horecazaken gelijkgesteld als bedrijfsafval waardoor dit
veel goedkoper uitkomt als de huidige restafvalcontainer;
BESLUIT:

17 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een contantbelasting te vestigen op het inzamelen,
verwijderen en verwerken van gft-afval via het diftarsysteem.

Art.2.

De definities opgenomen in de politieverordening dd. 24 november 2016 op het aanbieden en
inzamelen van afvalstoffen. zijn van toepassing op dit reglement.

Art.3.

De belasting is hoofdelijk verschuldigd door:

-

-

Art.4.

de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het
vreemdelingenregister, en die geregistreerd is als aansluitpunt van het DIFTAR-systeem en als
dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend van container(s) voorzien van een
elektronische gegevensdrager;
de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even
welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of
zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in het
bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister en die een beroep doet op de
dienstverlening;
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende
activiteit uitoefent en die een beroep doet op de dienstverlening;
verenigingen, gemeenschapshuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-openbare
instellingen,… die een beroep doen op de dienstverlening.
Containers
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Het gft-afval wordt aangeboden in respectievelijk groene containers die in opdracht van de gemeente
door I.V.V.O. ter beschikking worden gesteld. De containers zijn eigendom van I.V.V.O.
Andere containers worden niet geledigd.
De containers bevatten een ingebouwde elektronische gegevensdrager waardoor de identiteit van de
normale gebruiker gekend is. De containers behoren toe aan de fysische locatie (gebouw,
infrastructuur of domein) van het aansluitpunt.
Het standaardvolume is 120/140 liter maar aansluitpunten kunnen ook kiezen voor een container van
40 l of 240 l.
Het gebruik van een gft-container is niet verplicht. Het gft-afval mag niet met het restafval aangeboden
worden. Naast het gebruik van een gft-container wordt het thuiscomposteren tevens gepromoot.
Art.5.

Bedragen

Art. 5.1 De contantbelasting voor gft-afval is samengesteld als volgt:
GFT-CONTAINERS
Gft-afval van particulieren
Verwerking (per kg):

40 l

Gft-afval van bedrijven

120/140 l
240 l
0,050 EUR
120/140 l

240 l

Verwerking (per kg)

0,085 EUR

De contantbelasting kan jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex
(01/01/2020).
Art. 5.2 Voorschotbedrag containers gft-afval
De contantbelasting wordt betaald met voorschotten. De voorschotten worden geïnd via een
betalingsuitnodiging te betalen via het IVVO klantenportaal, terug de vinden op de IVVO website:
https://ivvo.be of via overschrijving.
Elk betaald voorschot blijft verbonden aan de referentiepersoon voor de duur van de dienstverlening.
Telkens een aansluitpunt een beroep doet op de huis-aan-huis inzameling van gft-afval wordt het
daarmee samenhangend bedrag van de contantbelasting van het voorschot afgehouden.
De voorschotbedragen zijn de volgende:
Aansluitpunt met 1 t.e.m. 2
containers voor gft-afval
Aansluitpunt met 3 t.e.m. 5
containers voor gft-afval
Aansluitpunt met >5 containers
voor gft-afval

40 l t.e.m. 240 l
25,- EUR

770 l tem 1100 l
Aantal containers * 200,- EUR

50,- EUR

Aantal containers * 200,- EUR

Aantal containers * 25,- EUR

Aantal containers * 200,- EUR

De betalingsuitnodiging vermeldt dat de gebruiker het voorschotbedrag zelf mag aanpassen in functie
van zijn behoeften maar met een minimum bedrag van 15 EUR.
Art. 5.3 Drempelbedrag containers gft-afval
Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag ontvangt het aansluitpunt een nieuwe
betalingsuitnodiging voor een voorschot. Het drempelbedrag per aansluitpunt is:
Aansluitpunt

40 l t.e.m. 240 l
10,- EUR/aansluitpunt

770 l of 1100 l
30,-EUR/aansluitpunt

Bij de betalingsuitnodiging wordt een historiek gevoegd van de contantbelasting en het saldo. Indien
de gebruiker niet tijdig zijn saldo aanzuivert waardoor zijn voorschot op of onder 0 EUR komt, worden
zijn containers niet meer geledigd bij de eerstvolgende aanbieding indien zijn betalingsuitnodiging
(incl. herinnering) is vervallen tot zijn saldo is aangezuiverd.
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Art. 5.4 Activatie/desactivatie containers gft-afval
IVVO staat in voor de activatie van de containers bij de (her)opening van een (afgesloten)
aansluitpunt.
De containers worden door I.V.V.O. gedesactiveerd indien geen actieve aansluiting.
Art.6.

Andere kosten

Art. 6.1 Tarieven omruilen container gft-afval / plaatsen slot
Voor de omruiling van een container wordt een omruilingskost aangerekend van 12 € per container.
De eerste omruiling is gratis, indien de container leeg, proper en in goede staat wordt aangeleverd.
De vervanging van defecte containers door oneigenlijk gebruik door de containergebruiker wordt als
volgt aangerekend:
40 liter: 35 EUR
120-140 liter: 40 EUR
240 liter: 50 EUR
De vervanging van onderdelen en/of elektronische gegevensdrager: 20 EUR per interventie
Voor de levering en plaatsing van een kantelslot wordt een kost van 42,35 EUR aangerekend per
container.
Bovenvermelde bedragen zijn inclusief BTW. Deze kosten worden aangerekend via een aparte factuur
en worden geïnd in naam en voor rekening van I.V.V.O. Deze kosten dienen betaald te worden
vooraleer de opdracht wordt uitgevoerd.
Art. 6.2 Tarieven stopzetting
Indien de klant de container(s) in goede staat, leeg en proper zelf terugbrengt naar het
recyclagepark/milieupark is de stopzetting gratis.
Indien I.V.V.O. de container dient op te halen bij stopzetting van het gebruik van de container(s) wordt
een kost aangerekend van 12 EUR per aansluitpunt.
Indien de container(s) niet leeg en proper word(t)en aangeleverd, worden de verwerkingskosten van
het afval aangerekend, verhoogd met een reinigingskost van 12 EUR per container.
Art. 6.3 Administratiekosten/boetes
Voor het versturen van betalingsherinneringen zal I.V.V.O. administratiekosten aanrekenen van
5 EUR per herinnering vanaf de 2de herinnering.
Misbruik van de containers of het aanbieden van containers met foutieve inhoud kan worden
gesanctioneerd volgens het gemeentelijk politiereglement.
Art.7.

De contantbelasting wordt geïnd door I.V.V.O. in naam en voor rekening van de Stad. Bij
gebrek aan contante inning wordt de belasting ingevorderd door middel van een kohier. De
kohieren worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard. De ingekohierde belasting moet betaald worden binnen twee maanden
na verzending van het aanslagbiljet.

Art.8.

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid,
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van
contante betaling. Indien de belasting werd ingekohierd dient het bezwaar te worden
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Art.9.

Het volgende raadsbesluit wordt opgeheven vanaf 1 januari 2022: het raadsbesluit dd. 19
december 2019 betreffende de contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken
van GFT-afval.

Art.10. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën, de dienst milieu, het recyclagepark,
de technische dienst en de I.V.V.O.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips
Nieuwpoort, 25 november 2021
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De Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Rik Lips
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