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Provincie Oost-Vlaanderen

Arrondissement Oudenaarde

Gemeente Wortegem-Petegem

Aanwezig:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2018

Aelvoet Carlos, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;
Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe lsabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem
Maarten, Schepenen;
Vervaeck Marnix, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,
Van Merhaeghe Pascal, Cnudde Frank, De Cordier Koen, Cousaert Yves,

Speleers Piet, Van Cauwenberghe Olivier en Desloovere Koen, Raadsleden;

Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. - Schepen, aanwezig met raadgevende
stem;
Buysschaert An, Algemeen Directeur.

DAGORDE: Algemene financiering. Belasting op het ophalen en verwijderen van restafval
via huis-aan-huisinzameling. op de inzameling, recyclage en verwijdering va4
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het ge-
meentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of
oude metalen en van snoeihout - DIFTAR. Aanslaeiaar 2O19.

De Gemeenteraad,

ln openbare zitting vergaderd;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2O05, inzonderheid op artikel 43, S 2, 150 (be-

voegdheid), artikel 252 en volgende (toezicht) en de artikelen 186 en 187 (bekendmaking), en op de
latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillen-
procedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 mei 20i0 en

17 februari 2012;

Gelet op de omzendbrief gg-ZOtt/l dd. 10 juni 2011 van het Agentschap voor Binnenlands Be-

stuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, Financiën en Personeel, houdende de coórdinatie
van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materi-
aalkringlopen en afvalstoffen, en op de latere wijzigingen;

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
(VLAREMAh

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2OO5 houdende principiêle goedkeu-
ring van de participatie in het Diftar-project van |.VL.A.;
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2O februari 2OO6 houdende invoering van het
Diftar-systeem voor de ophaling van het restafval vanaf 1 mei 2006;

Overwegend dat het gemeentelijk inzamelcircuit van de huisvuilophalingen wordt openge-
steld voor de burger, de kleine KMO en de zelfstandige ondernemer;

Overwegend dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwe-
gen op de gemeentelijke financiën;

Overwegend dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;

Overwegend dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verhaald worden
op de aanbieders;

Overwegend dat de invoering van een gedifferentieerde kohierbelasting de gemeente toe-
laat het principe 'de vervuiler betaalt' toe te passen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan afval-
voorkoming, slechts in tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke
afva lstoffen en vergel ijkbare bed rijfsafva lstoffen wordt gesti mu leerd;

Overwegend dat ernaar gestreefd wordt om de kohierbelasting op het hergebruik, de recy-
clage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;

Overwegend dat de belasting op de huis-aan-huisophalingen en op de inzameling, de recy-
clage en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op
het gemeentelijk recyclagepark kohierbelastingen zijn en geen retributie, waardoor de innings-
procedure kan geïntegreerd worden in het Diftar-aanslagbiljet;

Overwegend dat de samenvoeging van de kosteninning voor de ophaling van het restafval,
voor de inzameling op het gemeentelijk recyclagepark en voor de huis-aan-huisophalingen in het
Diftar-aanslagbiljet een besparing oplevert in werkuren en verzendingskosten;

Na beraadslaging;

_B_ESLUIT: met 1O stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 6 stemmen tegen (N-VA en Onafhan-
kelijk).

Art. 1. Voor het aanslagjaar 2019 wordt een gemeentebelasting gevestigd op

A. het ophalen en verwiideren van het restafval dat via de huis-aan-huisinzameling wordt
qpgshaald.
5 1. Per aansluitpunt wordt maximum één container tot maximum 24O liter gratis ter

beschikking gesteld.
5 2. Een 11OO liter container wordt gratis ter beschikking gesteld van onderwijsinstel-

lingen, overheidsinstellingen en grotere appartementsblokken, op hun verzoek.
5 3. Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld :

per aanbieding van de container :

- 40 liter container 0,15 euro
- 12O liter container O,3O euro
- 24O liter container O,60 euro
- 1100 liter container 2,93 euro
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perkils$em ealgebpien afval :0,25 euro'
De minimumbelasting per aansluitpunt bedraagt 7,08 euro per 6 maanden.

De belasting is verschuldigd per aansluitpunt in het kader van de gemeentelijke

diensverlening inzake huis-aan-huisinzameling van de restfractie van het huishoudelijk

afval en naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval.

B de inzameline de recvclase en de verwiideri ns ven huishoudeliike afvalstoffen en ver-
oeliikhrre iifcefrnlcf nffpn hof oa meentel la -o^. rlt

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt
D voor oersonen i reven in het bevolkinss-. wacht- of mdelinsenreeister

. O,O8 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark ;

F voor houders van toesanssbadge

a

verenigingen, bouwers en verbouwers, scholen, eigenaars en/of gebruikers van

2deverb/ijven
- 0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark ;

zelfstandigen en KMO's
- O,O8 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark'

a

Art.2.

Art.3.

Art.4.

c de huis-aan-huisop alinsen van srof vuil en/of oude metal n en van snoeihout.

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op :

roep kan maximum 3 rnr grof vuil en/of oude metalen aangeboden worden ;

3 mr snoeihout aangeboden worden'

De invordering van de belasting voor de geregistreerde gewichten, het aantal aanbiedin-

gen en het aantal huis-aan-huisophalingen gebeurt bij wijze van inkohiering. Het kohier

wordt halfjaarlijks vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemees-

ter en schepenen.
Het kohier is samengesteld uit :

aanbiedingen op het ophaalpunt tijdens de aangegeven periode voor wat betreft de

belasting op de inzameling en verwijdering van het restafval ;

wat betreft de belasting op de inzameling, de recyclage en de verwijdering van huis-

houdelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recy-

clagepark ;

voor wat betreft de belasting op de huis-aan-huisophaling van grof vuil en/of oude

metalen en van snoeihout.

De invordering van de belasting op de inzameling, de recyclage en de verwijdering van

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recy-

clagepark yoor houders van een toegangsbqdge gebeurt bij wijze van een afzonderlijke in-

kohiering. Ook dit kohier wordt halfjaarlijks vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het

college van burgemeester en schepenen.

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Bij het aanslagbiljet wordt een beknopte samenvatting gevoegd van het reglement krach-

tens hetwelk de belasting verschuldigd is.

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van bur-

gemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd'

Art.5.
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Art.6.

Art.7.

Art.8.

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waar-
op de bezwaartermijn vermeld staat.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na de
indiening ervan.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij
de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, zijn de bepalingen van titel Vll (Vestiging
en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met
9bis (rechtsmiddelen ; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en mora-
toriumintrest ; rechten en voorrechten van de schatkist ; strafbepalingen) van het Wet-
boek van de lnkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit
van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover
zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkom-
stig art. 186 van het gemeentedecreet.

Overeenkomstig art. '187 van het gemeentedecreet wordt deze bekendmaking met de
datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register.

Art. 9. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor Bin-
nenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse re-
gering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het be-
stuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke
overheid.

Namens de Gemeenteraad,

De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur,

Buyss

Voor eenslu idend afschrift,

De Voorzitter,
get. Aelvoet Carlos.

De Voorzitter,

Aelvoet Carlos.
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