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Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

BEVOEGDHEID

Grondwet, artikel 4L, L62 en 170 94.
Decreet van 22 december 2Ot7 over het lokaal bestuur, artikel 41 tweede lid 14o.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari2OL2.

JURIDISCH KADER

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere wijzigingen.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afualstoffen.

Besluit van de Vlaamse Regering van L7 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) en latere
wijzigingen.

Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk atual en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd op 16 september
2016 door de Vlaamse Regering.

Omzendbrief KB/ABB 2OL9/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2017 houdende vaststellen van een belasting op de inzameling,
recyclage en verwijdering van huishoudelijke atualstoffen (en vergelijkbare bedrijfsatualstoffen) op het
gemeentelijk recyclagepark en het weghalen van huisvuil.
Gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 houdende vaststellen van een retributie op de
invorderingskosten van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve
sancties.

MOTIVERING

Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere wijzigingen
stelt als basisprincipe het beginsel 'de vervuiler betaalt' voor om inzake het milieubeleid te streven naar
een hoog beschermingsniveau.

Het gewestelijke afvalbeleid is gebaseerd op een afvalstoftenverwerkingshiërarchie met, in volgorde van
voorkeur, de volgende mogelijkheden tot afvalverwerking: afvalvermindering door preventie, hergebruik
en recuperatie, verbranden onder milieuhygiënische voorwaarden en ten slotte storten van de restfractie.
Volgens het uitvoeringsplan vormen de gemeentebelastingen een instrument die dat beleid
ondersteunen.

Het is de bedoeling dat de inzamelings- en verwerkingskosten van het huishoudelijk afval deels gedekt
worden door een forfaitaire huisvuilbelasting, deels door de aanrekening van kosten op maat van de
vervuiler (toepassing van het principe'de vervuiler betaalt'), en deels door een bijpassing uit de
algemene middelen van de gemeente. Een volledige verrekening via de variabele kosten (principe'de



vervuiler betaalt'), kan nadelig ontwijkgedrag van de bevolking veroorzaken, zoals sluikstorten,
sluikverbranden en afvaltoerisme. Het is aan de gemeente om een evenwicht te vinden tussen de drie
genoemde financieringsbronnen. Bepaalde fracties zoals glas, metalen, papier, harde plastics, textiel,
banden, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ... die door particulieren aangeboden
worden op het gemeentelijk recyclagepark worden daarom gratis maar in gelimiteerde hoeveelheden per
beurt ingezameld. Andere fracties zoals tuinafval, grof huisvuil, roofing, isolatiemateriaal, asbest, ... zijn
betalend en kunnen eveneens in gelimiteerde hoeveelheden per beurt aangeboden worden.

Het is daarbij aannemelijk om een onderscheid in de tarieven te maken tussen enerzijds particulieren,
instellingen en particuliere (ver)bouwers die vergelijkbare huishoudelijke afualstoffen aanleveren en
a nderzijds KMO's d ie vergel ijkba re bed rijfsafu a lstoffen aa n leveren.

De verordening van 23 januari 2017 betreffende vaststelling van een belasting op de inzameling,
recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsatualstoffen) op het
gemeentel¡jk recyclagepark en het weghalen van huisvuil vervalt op 31 december 2019 en dient worden
vervangen. Om transparantieredenen wordt de verordening van 23 januari 2017 gesplitst hernomen in 2
reglementen: enerzijds een belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) op het gemeentelijk recyclagepark en
anderzijds een belastingreglement op het weghalen van huisvuil.

Met 20 stemmen voor (Dieter De Mets, Denis Dierick, Peter Declercq, Christophe De Boever, Dirk
Martens, Peggy Demoor, Tanja Eeckhout, Hugo Leroy, Karel Hubau, Paul Carion, Nadine De Stercke, Wim
Malfroot, Luc Goemaere, Veronique Dedeyne, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher, Christine De
Cooman, isabelle Tuypens, Steffi Beyaert, Peter De Rycke), 2 stemmen tegen (Jef Vermaere, Nele
Melkebeke)

BESLUIT

Art. 1: Voor de aanslagjaren 2O2O tot en met 2025 wordt een belasting geheven op de inzameling,
recyclage en verwijdering van huishoudelijke afualstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafualstoffen)
op het gemeentelijk recyclagepark.

Voor de goede toepassing van dit belastingreglement wordt verstaan onder:
. particulieren: inwonèrs van de gemeente Gavere, meer bepaald iedereen die

ingeschreven is in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente (na
vaststelling door de politie) en zij die een tweede verblijf hebben op het grondgebied
van de gemeente Gavere (en die daarvoor ook de belasting op tweede verblijven
betalert);

. KMO's: KMO'S waarvan de maatschappelijke zetel of een exploitatie-adres gevestigd is
in de gemeente Gavere zoals bv. alle kleine en middelgrote ondernemingen,
landbouwbedrijven, zelfstandige ondernemers, winkeliers, horeca-uitbaters, enzovoort;

. instellingen: scholen (alle inrichtingen gelegen op het grondgebied van de gemeente
Gavere die een of andere vorm van onderwijs verstrekken), verenigingen (alle door de
Gemeentelijke cultuurraad, de gemeentelijke sportraad of de gemeentelijke jeugdraad
erkende verenigingen) en andere instellingen (instellingen die toelating verkrijgen van
het college van burgemeester en schepenen om gebruik te maken van het
recyclagepark zoals o.a. zorginstellingen) ;

. gezin: een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden
gebonden, gewoonlijk éénzelfde woongelegenheid betrekken en er samen leven,
ongeacht het feit of die toestand doorlopend of periodiek is;

. alleenstaande: hetzij een meerderjarig persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij met
één of meerdere minderjarige perso(o)n(en) in één en dezelfde woning verblijft en
ermee samenleeft;

. bouwers: toekomstige inwoners van Gavere, meer bepaald iedereen die op het
grondgebied van Gavere een woning (ver)bouwt;

' occasionele gebruikers: bezoekers aan het recyclagepark die van het college van
burgemeester en schepenen om occasionele redenen gratis toegang krijgen tot het
recyclagepark (enkel in functie van liefdadigheidsdoeleinden).

$1 De gemeentebelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de
gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling van afualstoffen op het gemeentelijke
recyclagepark met uitzondering van de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW te
Gavere.

$2 Verdere bepalingen:
. Per aanslagJaar wordt een kostenstaat opgemaakt per gezln, per alleenstaande, per

KMO, per school, per vereniging of per instelling.

Art.2

Art. 3



Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. B

Art.9:
Art. 10:

. Een kostenstaat wordt slechts opgemaakt voor een verschuldigd bedrag van minimum
5,00 euro.

. Verschuldigde bedragen van minder dan 5,00 euro worden niet overgedragen naar het
volgend aanslagjaar.

. De kostenstaat wordt opgemaakt op basis van de bezoeken en de door de parkwachter
geregistreerde bedragen bij elk bezoek.

$1 De te betalen belasting voorde inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke
atualstoffen (en vergelijkbare bedrijfsatualstoften) op het gemeentelijke recyclagepark bestaat
uit:

r een fofaitair bedrag per bezoek, en,
. een bedrag afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de aangevoerde afvalstoffen.

Voor de aanlevering van uitsluitend afvalstoffen waarvoor het gemeentebestuur de (ver-
)werkingskosten volledig vergoed krijgt (bv. Afgedankte Elektr(on)ische Apparatuur), voor
herbruikbare goederen of bladafval (enkel gratis voor particulieren) wordt geen enkel bedrag
aangerekend.

$2 Het forfaitair bedrag per bezoek wordt voor alle categorieën vastgesteld op een bedrag van
0,50 euro per bezoek.

53 Het bedrag afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de aangevoerde afualstoffen
wordt als volgt bepaald:

. tabel 1: tarieven voor particulieren, instellingen en (ver)bouwers (zie bijlage 1);

. tabel 2: tarieven voor KMO's (zie bijlage 2).
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
bu rgemeester 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
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving
van de aanslag (of vanaf de datum van de contante inning).
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening eryan.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2OOB, zijn de bepalingen
van titel VII (Vestiging en Invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met
9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids-
en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zoverzij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Deze verordening treedt in werking op 01 januari 2020.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan OVAM.

Aldus beslist in zitt¡ng, de datum als voormeld

Dea d i recteu r,
Namens de gemeenteraad/

De voorzitter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets

VOOR EENSLUiDEND AFSCH RIFT,
Te Gavere, 19 november 2019

De algemeen directeur, De

Ronsse





BIJLAGE 2 ! TAEÊL 2 - TARTEVËÑ vooR xMo's
BÛLAGEN

BIJ HET BELASTiNGSREGLEMENT BETREFFENDE DE TNZAMELTNG, RECYCLAGE EN VERWI]DERING
VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN (EN VÊRGELIJKBARE BEDPJ]FSAFVALSTOFFEN) OP HET

GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK EN HET WEGHALEN VAN HUISVUTL

BDLAGE 1 : TABEL 1 - TARIEvEil vooR PARTIGULIERËN, INSTELL¡NGEil Eil
(vERlBouwERs

KMO

Pr¡js per andere
eenheid

1,25 euro / stuk
0.25 euro / stuk

gratis

1,50 euro / plaat

gratis

gratis

1,25 euro / kg
0,50 euro / |

0.50 euro / |

1,25 euro / stuk
1,25 euro / stuk

grat¡s

3,00 euro / plaat

qratis

gratis

Prijs per begonnen
eenhe¡d van 50 liter

1,00 euro (2O euro / m3)

gratis

62,00 euro /m3
gratis

1.25 euro (25 euro / m3)

1,20 euro (24 euro / m3)

1.00 euro (20 euro / m3)

gratis

0,60 euro (12 euro / mt)

gratis

O.13 euro (2,50 euro / m3)

0,75 euro (15 euro / m3)
0,75 euro (15 euro / m3)
0,75 euro (15 euro / m3)

119,00 euro / m3

gratis

grãtis

Max.
hoeveelhe¡d per

2
2

1m3

1 stuk
1 stuk
1 stuk

5 stuks

5 platen

0,5 m3
1m3

1mJ

1m3

2m3

4m3

5ks
5kg/sl
. 10 I

3 5 stuks
1 stuk

1m3

1m3

2
2

m3
m3
m3

0,5 m3

0,5 m5

2m3

Afvðlsoort

ôuto
fiets

- Zu¡ver steenpuin
- Kalkhoudend afval
- Gemengd te storten añ/al

Koelkast, diepvries
TV, h¡fi, v¡deo
Monitoren
Klein elektro

Asbest

vlak

Harde plast¡cs

2xßaar)

Algemeen
Frituurvet, hu¡shoudol¡e
Minerale olie (motorol¡e)
TL- en UV-lampen
Auto-accu's

Metalen

Pap¡er en karton

ïuinafval:
Gazonmaaisel e,d.
Snoeiafual
Boomwortels

Roofinq en isolatiemateriaal

Textiel en leder

Herbruikbare goederen
(te bepalen door de
parkwachter)

Part¡cul¡ê¡/ Instellingen/ Bouw€rs

Prijs per
andere
eenhêi.l
gratis

gratis

gratis

grat¡s

gratis

gratis

g¡at¡s

3,00 euro /
plaat

gratis

gratis

Pr¡js per begonnen
eenheid van 50 liter

grãtis

1,00 euro (20 euro / m3)

grat¡s

3,10 euro

gfâtls

1,2o euro (24,00 euro / ¡¡r)
0,50 euro (10,00 euro / m3)

gratis

0,60 euro (12 euro / m3)

gratìs

9rãtis

gratis

0,25 euro (5 euro / m3)
0,25 euro (5 euro / m3)
0,25 euro (5 euro / m3)

gratis

119,00 euro / m3

gratis

gratis

Max. toegelaten
hoeveelhe¡d per beurt

2

1m3

1 stuk
1 stuk
1 stuk

5 stuks

1m3
Opm.: 1m3 pergezin

per jaar ¡s grat¡s

0,5 m3
1m3

1m3

1m3

2m?

4m3

5ks
5k9/sl

5t
5 stuks
1 stuk

1m3

1m!

m3
m3
m3

2
2
2

0.5 m3

o.5 ml

2m3

Afvalsoort

Bðnden: auto of fiets

Zuiver
Kalkhoudend afiúal
Gemengd te storten atuâl

Koelkast, diepvrles
TV, h¡fi, v¡deo
Monitoren
Klein elektro

Asbest

Glas: hol (flessen)
vlak

Grof huisvuil

Houtafual

Harde plastics

2x/jaat\

KGA
Algemeen
Frituuruet, huishoudol¡e
M¡neräle ol¡e (motorol¡e)
TL- en UV-lampen
Auto-accu's

Metalen

Pap¡er en karton

luinafval:
Gazonmaâisel e.d.
Snoeiafual
BoÕmwortels

U¡tslu¡tend bladeren-
naalden ( 1)

Roofing en isolatiemateriaal

Text¡el en ìeder

Herbru¡kÞare goederen
(te bepaien door de
parkwâchter)

(1) indien bladafual gemengd met ander tu¡nafual wordt a¿ngeleverd, wordt de vemerkingskost wel
aangerekend.




