STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 24 FEBRUARI
2022.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
14. REGLEMENT VOOR OPHALING VAN BEDRIJFSAFVAL ACTUALISEREN IKV DE
VERHOOGDE MILIEUHEFFING
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 het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen VLAREMA;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 november 2016 houdende vaststelling van de politieverordening
op het aanbieden en inzamelen van afvalstoffen;
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 het raadsbesluit dd. 28 november 2019 houdende het retributie op het gebruik en de
ophaling van containers voor restafval;
Gelet op het besluit van het Vlaams Parlement dd. 22 december 2021 houdende besparing op het
subsidiebesluit afval en goedkeuring van de verhoging van de milieuheffing op het (mee)verbranden
van bedrijfsafval;
Gelet op de prijsverhoging van de I.V.V.O. in kader van het besluit van het Vlaams Parlement;
Overwegende dat de milieuvoorheffing voor bedrijven verhoogd werd van 13,38 €/ton naar
25 €/ton; dat de huidige milieuheffing met 11,62 €/ton stijgt;
Overwegende dat bedrijfsafval marktconform dient te zijn om oneerlijke concurrentie tegen te gaan;
Overwegende dat de spilindex al enkele keren overschreven werd in 2021 waardoor de loonkost
ook omhoog gegaan is;
Overwegende dat de berekening van de nieuwe tarieven van bedrijfsafval met de verhoogde
milieuheffing en loonkost als volgt is:
Tarieven met loonindex en verhoogde milieuheffing
Type container 140L
240L
1100L
1 ophaling per week
249
429
1452
2 ophalingen per week
2 ophalingen per week en dagelijks in vakantieperiodes

859

2904

1884

6356
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per bijkomende ophaling binnen dezelfde ophaalzone
per bijkomende ophaling binnen een andere ophaalzone

39

62

77

123

Overwegende dat het huidige reglement een percentage van bedrijfsafval voorziet voor de VME;
dat de VME’s niet behoren tot de bedrijfsafval waardoor de verhoging niet geldt voor hen;
Overwegende dat de tarieven voor VME’s alsnog 75% van het huidige tarief zal blijven:
Huidige tarieven VME's
containers

140L

240L

1100L

1 ophaling per week

176

302

1007

2 ophalingen per week

605

2012

2 ophalingen per week en dagelijks in vakantieperiodes

1331

4427

per bijkomende ophaling binnen dezelfde ophaalzone

29

45

per bijkomende ophaling binnen een andere ophaalzone

56

90

BESLUIT:

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

Art.1.

Akte te nemen van de de beslissing van het Vlaams Parlement dd. 22 december 2021 waarbij
de besparing op het subsidiebesluit afval en de verhoging van de milieuheffing op het
(mee)verbranden van bedrijfsafval goedgekeurd werd en waardoor de huidige tarieven
gedateerd zijn.

Art.2.

Akte te nemen dat een prijsrechtzetting noodzakelijk is gezien bedrijfsafval marktconform
moet zijn om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Art.3.

De tarieven in het raadsbesluit dd. 28 november 2019 betreffende het gebruik en de ophaling
van containers voor restafval artikel 4 ten gevolge van de actualisatie van de verhoogde
milieuheffing en looninex als volgt te wijzigen:
Tarieven met loonindex en verhoogde milieuheffing
Type container 140L
240L
1100L
1 ophaling per week
249
429
1452

2 ophalingen per week
2 ophalingen per week en dagelijks in vakantieperiodes
per bijkomende ophaling binnen dezelfde ophaalzone
per bijkomende ophaling binnen een andere ophaalzone

859

2904

1884

6356

39

62

77

123

Art.4.

De tarieven voor VME’s en particulieren te behouden gezien zij niet onder de term
bedrijfsafval vallen.

Art.5.

Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Art.6.

Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst, de technische dienst, de dienst milieu
en het diensthoofd technische dienst.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips
Nieuwpoort, 24 februari 2022
Voor eensluidend afschrift:
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De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Benoit Willaert

Rik Lips
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