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De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
17. Betreft: GR/2019/201 - Belastingreglement op het ophalen en verwerken van grof vuil, 
gemengde metalen, snoeihout en PMD. Vaststelling.  
Gelet op de Grondwet, meer bepaald artikel 170, §4; 
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de 
geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen; 
Gelet op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materialenkringlopen en afvalstoffen; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door artikel 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 
van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het Decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 
2019; 
Gelet op het belastingreglement op het ophalen en verwerken van grof vuil, snoeihout en PMD, 
hetwelk geldt tot en met 31 december 2019; 
Overwegende dat het ophalen en verwerken van gemengde metalen thans reeds is opgenomen in 
het betreffende belastingreglement; dat het dan ook aangewezen lijkt om dit belastbaar feit 
tevens in de titel te vermelden; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat de ophaling en verwerking van grof vuil en gemengde metalen, snoeihout en 
PMD kosten met zich meebrengt voor de gemeente die zwaar doorwegen op de gemeentelijke 
financiën; dat een belasting op de ophaling en verwerking van dit afval wordt geheven om 
kostenneutraal te kunnen blijven functioneren; 
Overwegende dat het volgens de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de 
gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019 de bedoeling is dat de inzamelings- en 
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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; dat het aan de gemeente is om een evenwicht te zoeken tussen de betreffende 
financieringsbronnen; dat in elk geval het best gewerkt wordt met een getrapt systeem van 
tarifering voor de inzameling van de verschillende afvalfracties; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om de kosten voor het ophalen en verwerken van grof vuil 
en gemengde metalen, snoeihout en PMD te verhalen op de aanbieders via een contantbelasting, 
die gedifferentieerd wordt in functie van de afvalsoort en in functie van het aangeboden 
gewicht; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Met ingang van 1 januari 2020, voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt 
een belasting gevestigd op het ophalen en verwerken van grof vuil en gemengde metalen, 
snoeihout en PMD. 
Ophalen van grof vuil en gemengde metalen gebeurt 4 maal per jaar op afroep. 
Ophalen van snoeihout gebeurt 2 maal per jaar op afroep. Snoeihout dient gebundeld te zijn en 
mag een maximum lengte hebben van 2 meter. 
Ophalen van PMD gebeurt met huis–aan–huisinzameling. 
Art. 2.- De belasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de gemeentelijke 
dienstverlening inzake de ophaling van voormelde afvalfracties. 
Art. 3.- De bedragen van de belasting worden als volgt vastgesteld: 
1° verwijderen en recyclage van grof vuil en gemengde metalen: € 0,15 per kg; 
2° verwijderen en recyclage van snoeihout: € 0,07 per kg; 
3° transportkosten voor het afval, vermeld onder 1° en 2°: € 30 per transport; 
4° verwijderen en recyclage van PMD-zak van 60 liter: € 3 per rol; 
5° verwijderen en recyclage van PMD-zak van 120 liter (scholen): € 1,50 per rol. 
Voor de zaken vermeld onder 1° tot en met 3° is de belasting verschuldigd na ontvangst van de 
factuur. Voor de zaken vermeld onder 4° en 5° wordt de belasting contant betaald tegen afgifte 
van een betalingsbewijs. 
Bij gebreke aan betaling wordt de belasting ingekohierd. 
Art. 4.- De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden vanaf de datum van de contante inning van de belasting, of wanneer de belasting een 
kohierbelasting wordt, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
de indiening ervan. 
Art. 5.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Decreet van 30 mei 2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het Uitvoeringsbesluit van dat Wetboek 
van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Art. 6.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 en 287 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
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Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
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Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
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