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Uittreksel uit de notulen 
van de Gemeenteraad

Zitting van 22 december 2022

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad,
Vander Meeren Luc, Burgemeester,
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, 
Fonteyne Kurt, Schepenen,
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 
Van De Populiere Marleen, Maes Marie, De Wulf Nico, Baert Leen, Dirk Lelieur, 
Raadsleden,
Buysschaert An, Algemeen directeur

14. ALGEMENE FINANCIERING Belastingen/niet-fiscale aangelegenheden. 
Belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-
huisinzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huis-houdelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk 
recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude 
metalen en van snoeihout – DIFTAR. Aanslagjaar 2023. Vaststelling.

Juridische grondslag
De gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, artikel 170 § 4.

Het decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, en latere aanvullingen en wijzigingen.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen en latere wijzigingen.

Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

Het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd op 16 
september 2016 door de Vlaamse regering en het addendum erop van 12 juni 2020.

Het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2005 houdende principiële goedkeuring van de participatie 
in het Diftar-project van I.VL.A.

Het besluit van de gemeenteraad van 20 februari 2006 houdende invoering van het Diftar-systeem voor 
de ophaling van het restafval vanaf 1 mei 2006.

Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2021 houdende de machtiging aan IVLA om de 
belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huisinzameling, op de inzameling, 
recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het 
gemeentelijk recyclagepark (met uitzondering van de belasting ten laste van de gebruikers met een 
toegangsbadge tot het recyclagepark) en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude 
metalen en van snoeihout met ingang van 1 januari 2022 te innen voor het werkingsjaar 2021 en 
volgende.
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Het besluit van de gemeenteraad van 27 oktober 2022 houdende de goedkeuring van de verlaging van 
de minimumfactuur vanaf het werkingsjaar 2023.

Feiten en context
Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de wettelijke verplichting om een financieel 
evenwicht te handhaven, is het gerechtvaardigd om de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, 
nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
te verhalen op de aanbieders.

Een gedifferentieerde kohierbelasting laat de gemeente toe het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te 
passen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie aan 
hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
wordt gestimuleerd.

Er wordt gestreefd om de kohierbelasting op het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in de gemeenten zo 
optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.

De belasting op de huis-aan-huisophalingen en op de inzameling, de recyclage en de verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark zijn 
kohierbelastingen.

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 levert een 
besparing op in werkuren en verzendingskosten.

De intergemeentelijke inning door IVLA voor wat betreft de belasting op het ophalen en verwijderen van 
restafval via huis-aan-huisinzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark (met uitzondering 
van de belasting ten laste van de gebruikers met een toegangsbadge tot het recyclagepark) en op de 
huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout beoogt een maximale 
ontzorging van de financiële diensten en creëert voor de burger één aanspreekpunt in geval van vragen 
of betwistingen.

Op basis van een kostprijsprognose opgemaakt voor 2023 stelt IVLA voor om een uniform tarief binnen 
hun werkingsgebied te hanteren van 0,32 euro/kilogram restafval dat via de huis-aan-huisinzameling 
wordt opgehaald.

Op voorstel van het schepencollege.

BESLUIT: 16 stemmen voor (Desloovere Koen, Vander Meeren Luc, Nachtegaele Veerle, 
Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Dhondt Willy, 
Van Der Straeten Nicole, Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, 
Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes Marie, De Wulf Nico, 
Baert Leen, Dirk Lelieur)

1 stem tegen (Van Driessche Gert)

Art.1. Voor het aanslagjaar 2023 wordt een gemeentebelasting gevestigd op

A. het ophalen en verwijderen van het restafval dat via de huis-aan-huisinzameling wordt 
opgehaald.

§ 1. Per aansluitpunt wordt maximum één container tot maximum 240 liter gratis ter 
beschikking gesteld.

§ 2. Een 1100 liter container wordt gratis ter beschikking gesteld van 
onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en grotere appartementsblokken, op 
hun verzoek.

§ 3. Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:
per aanbieding van de container:

- 40 liter container 0,15 euro
- 120 liter container 0,30 euro
- 240 liter container 0,60 euro
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- 1100 liter container 2,93 euro
per kilogram aangeboden afval: 0,32 euro.

De minimumbelasting per aansluitpunt bedraagt 0,75 euro per maand of 9,00 euro 
per jaar.

De belasting is verschuldigd per aansluitpunt in het kader van de gemeentelijke 
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van de restfractie van het huishoudelijk 
afval en naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval.

B. de inzameling, de recyclage en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
 voor personen ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister

 0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark;
 voor houders van een toegangsbadge 

 verenigingen, bouwers en verbouwers, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 2de 
verblijven 
- 0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark;

 zelfstandigen en KMO’s 
- 0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark.

C. de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout.

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op:
 30,00 euro per afroep voor de ophaling van grof vuil en/of oude metalen; per afroep 

kan maximum 3 m³ grof vuil en/of oude metalen aangeboden worden;
 15,00 euro per afroep voor de ophaling van snoeihout; per afroep kan maximum 3 m³ 

snoeihout aangeboden worden. 

Art.2. De invordering van de belasting voor de geregistreerde gewichten, het aantal aanbiedingen en 
het aantal huis-aan-huisophalingen gebeurt bij wijze van inkohiering. Het kohier wordt jaarlijks 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Het kohier is samengesteld uit:
 de minimumbelasting en de belasting voor de geregistreerde gewichten en het aantal 

aanbiedingen op het ophaalpunt tijdens de aangegeven periode voor wat betreft de 
belasting op de inzameling en verwijdering van het restafval;

 de belasting voor de geregistreerde gewichten tijdens de aangegeven periode voor wat 
betreft de belasting op de inzameling, de recyclage en de verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark;

 de belasting voor het aantal huis-aan-huisophalingen tijdens de aangegeven periode voor 
wat betreft de belasting op de huis-aan-huisophaling van grof vuil en/of oude metalen en 
van snoeihout.

Art.3. De invordering van de belasting op de inzameling, de recyclage en de verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk 
recyclagepark voor houders van een toegangsbadge gebeurt bij wijze van een afzonderlijke 
inkohiering. Ook dit kohier wordt jaarlijks vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college 
van burgemeester en schepenen.

Art.4. De gemeentebelasting is verschuldigd door de referentiepersoon van ieder gezin als zodanig 
ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente op 1 
januari van het aanslagjaar of door de houder van de toegangsbadge.
De andere leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Onder gezin wordt verstaan:
- hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
- hetzij twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk 

éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven.

Art.5. De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Art.6. §1. De inning van de belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-
huisinzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark (met uitzondering van de 
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belasting ten laste van de gebruikers met een toegangsbadge tot het recyclagepark) en op de 
huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout zal gebeuren door 
IVLA via intergemeentelijke inning.

§2. De inning van de belasting op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark ten laste van 
de gebruikers met een toegangsbadge zal gebeuren door de gemeente.
Bij een niet-betaling binnen de wettelijke termijn van 2 maanden wordt een 1ste aanmaning 
verzonden. Volgt hierop nog steeds geen betaling dan wordt een 2de aanmaning verzonden. 
Deze laatste aanmaning vermeldt dat, bij een niet-betaling binnen de gestelde termijn, een bevel 
tot betaling betekend wordt door de gerechtsdeurwaarder en de kosten hiervoor ten laste zijn 
van de schuldenaar.

Art.7. §1. Betalingen inzake de belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-
huisinzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-
huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout – Diftar moeten gebeuren 
door storting of overschrijving op de bankrekening welke is vermeld op het aanslagbiljet.

Bij elke betaling moet als mededeling steeds en uitsluitend de voorgedrukte gestructureerde 
mededeling worden gebruikt (en dus geen vrije mededeling), aangezien enkel op die manier 
een betaling automatisch kan worden verwerkt. 

§2. In afwijking van §1, eerste lid, wordt een aanslag waarvoor een gerechtsdeurwaarder 
optreedt in het kader van de gedwongen invordering, uitsluitend betaald in handen van die 
gerechtsdeurwaarder.

Art.8. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen de aanslag. Het 
bezwaar moet schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, 
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, en moet ondertekend en gemotiveerd zijn.

Deze indiening moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving 
van de aanslag. 

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, dient hij daar 
uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.

Namens de gemeenteraad,

De Algemeen directeur De Voorzitter gemeenteraad,

get. Buysschaert An get. Desloovere Koen

Voor eensluidend afschrift,

De Algemeen directeur, De Voorzitter gemeenteraad

Buysschaert An. Desloovere Koen.
[SIG01] [SIG02]
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