Gemeente Kampenhout
Provincie Vlaams-Brabant

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Vergadering van 21juni zALg
Aanwezig: J. Meeus,

Voorz¡tter
Burgemeester
S. lmbrechts, R. Van lngelgom, M. Van de Wiele, S. Vandevenne, E. Grauwels, G. Willems,
K.

Leaerts,

Schepenen
S. Peremans, W. Merckx, G. De Vroe, M. Fannes, G. Smetsers, H. Vanhove, H. Molíneaux,
J. Vandermosten, K. Lenaerts, H. Kunert, C. Daniëls, A. de Buck van Overstraeten, E. Segers
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Vaststelling contantbqlasting op de inzameling. het hergebruik. de recvctage. de nuttige toepassing
en de
De Gemeenteraad,
Bíjeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en ín
openbare zítting bijeen.
Gelet op de grondwet, artikel t7A, S 4;
Gelet op het gemeentedecreet van L5 juli 2005, artíkel 42 en artikel 43, S 2 L5";
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van províncie- en gemeentebelastingen en latere wijzigíngen;
Gelet op het decreet van23 december 201L betreffende het duurzaam beheervan
materiaalkrínglopen en afuafstoffen en latere wijzigingen (Materialendecreet);
Gelet op het besluit van !7 februarí 2Ot2van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afualstoffen en latere
wijzigingen (VLAREMA);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 januarí 2016 betreffende
hun akkoord om over te schakelen op de gecentraliseerde verkoop van uniforme afualzakken door

lnterza;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 20L6 betreffende de contantbelasting op
de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van
huishoudelijke afualstoffen geldíg tot 31 december 20L9;
Gelet op het beleídsplan van de intercommunale lnterza 20IZ-20L9;
Gelet op de e-maíl van !7 mei 2018 van de heer Jan Buyse, algemeen directeur van lnterza,
betreffende het ophalen van gebonden asbesthoudende afual aan huis;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 juní 2018;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat asbest ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken en het nodig is om op een
zo veilig mogelijke manier te handelen met dit product. Vanaf L septembe r 2O18 kan asbesthoudend
afual worden opgehaald aan huis. Naar analogie met de andere fracties die aan huis worden
opgehaald, ¡s het aangewezen ook hiervoor een belasting vast te stellen. De werkelijke kost bedraagt
170 euro. Na aftrek van de subsidies die worden toegekend door OVAM díent er nog 30 euro te
worden aangerekend;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op de ínzameling, het hergebruik,
de recyclage, de nuttige toepassing en de verwíjderíng van huishoudelijke afualstoffen van de
Gemeente Kampenhout

Pagina L

gemeenten die deel uitmaken van de íntercommunale lnterza zo optímaal mogelíjk op elkaar af te
stemmen om sluikaanvoer te vermijden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;

stemmen akkoord en 6 stemmen onthouding (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove,
Vandermosten, H. Kunert, A. de Buck van Overstraeten - Open VLD)
BESLIST: 15

J.L.

Artikel 1:
Met ingang van 1 september 2018 wordt een contantbelasting gevestigd op de volgende
ingeza melde fracties van huishoudelijke oorsprong:
a. Huis-aan-huisinzameling:
1. verwíjdering van restafual en grof vuíl
Z. recyclage van plastieken verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd)
3. recyclage van gft-afual
4. verwijdering van gebonden asbesthoudend afval
b. Brengmethode (recyclagepark):
f. inzameling en verwijdering van grofuuil (brandbaar en niet brandbaar)
2. inzameling en recyclage van bouw- en sloopafual, groenafual en houtafual
3. inzameling en recyclage van gebonden asbesthoudend afual
Artikel2:
Het bedrag van de contantbelasting wordt voor de huis-aan-huisínzameling afs volgt vastgesteld:
a. restafval
1. L euro per 30 líter zak
2. 2 euro per 60 liter zak
3. 32 euro per ledigíng van 1L00 líter container
b" grof vuil
L. 6 euro per stuk
2. 24 euro per laadbak van 2 m3
c. plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd)
0,125 euro per 60 liter zak
De verplichting tot aanlevering in de blauwe pmd-zak geldt eveneens bij aanvoer op het
recyclagepark.

d.

gft-afval (gebruiksrecht per jaar via gft-sticker)
L. 30 euro voor contaíner van 140 liter
2. 40 euro voor container van 240 liter
e. gebonden asbesthoudend afval
30 euro voor een bígbag {afmetingen 3,10 m - L,10 m - 0,30 m)
Artikel3:
Het bedrag van de contantbelasting voor aanvoer van afual op het recyclagepark is afhankelijk van
het type voertuig en het soort afual.
Voertuigen worden al naargelang de afmetingen van de gebruíkte laadruímte ingedeeld ín drie
categorieën.
. categorie L : lengte laadruimte tot 1,5 meter
. categorie 2 : lengte laadruimte tussen L,5 meter en 2 meter
. categorie 3 : lengte laadruimte tussen 2 meter en 2,5 meter

FRACTIE

CONTANTBELASTING

a) grof vuil (brandbaar en niet brandbaar)

categorie

L

5 euro

categoríe 2

25 euro

categorie 3

50 euro
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ln afwijking van bovenstaande tarieven kan grof vuil wanneer het wordt aangevoerd
in categoríe 2 en

categorie 3 ook per stuk worden afgerekend aan 5 euro per onderscheiden stuk.
b) recycleerbaar bouw- en sloopafval, groenafval en houtafval

1
categor¡e 2
categor¡e 3
categoríe

0 euro
5 euro

t0 euro

c) gebonden asbesthoudend afual

L
categorie 2
categorie 3
categorie

5 euro
25 euro
S0 euro

Artikel4:
5 1. De contantbelastingen vermeld in de

artikels2a,2b,2c,2d en 2e zijn verschuldigd door eenieder
die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake de huis-aan-huis ínzameling van
restafual, grof vuil, pmd, gft en gebonden asbesthoudend afual.
5 2. De contantbelastingen vermeld ín artikels 3a, 3b en 3c zíjn verschuldígd door eenieder díe
gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening op het recyclagepark inzake het inzamelen van
grof vuil, recycleerbaar bouw- en sloopafual, groenafual, houtafual en gebonden asbesthoudend

afual.

Artikel5:
5 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken (tot 3L
december 2018 de lnterza-zak met gemeentelijk opschrift of vanaf L januarí 2OIT de uniforme
afualzak met lnterza-logo die door lnterza conform dÍt reglement bíj de verdeelpunten wordt
aangeboden) zíjn de contantbelasting verschuldigd bíj de aankoop ervan op de door de gemeente
vastgeste lde plaatsen.
De personen die gebruik maken van de 1100 liter containers zijn de contantbelastíng verschuldigd bij

aanvang van het kalenderjaar waarop de dienstverlening betrekking heeft.
5 2. oe personen die gebruík maken van de door de gemeente voorgeschreven contaíners voor gftafual zijn de contantbelasting verschuldigd bíj de aankoop van de door de gemeente voorgeschreven
stíckers op de door de gemeente vastgestelde plaatsen. Men is verplicht zijn adres aan te brengen op
de gft-sticker.
5 3. De personen die voor de aanbreng van afualstoffen gebruik maken van het gemeentelijk

recyclageparkzíjn de ín artikel 3 vermelde contantbelasting verschuldigd.
De betaling gebeurt met Bancontact.
5 4. ln afrarijking van artikel 4 5 2 krijgt ieder gezin per kalenderjaar een eenmalíge vrijstelling van
maximum 25 euro bij aanvoer van gebonden asbesthoudend afual.

Artikel6:
Het íntergemeentelijk samenwerkingsverband lnterza wordt gemachtigd om de contantbelasting
voor het gebruik van 1100 liter containers voor restafual (artikel 2a), voor de huis-aan-huis
ínzameling van grof vuíl (anikel 2b) en gebonden asbesthoudend afual (artikel 2e) en voor de
aanvoer van afual naar het recyclagepark (artikel 3) te innen.
Het ¡ntergemeentelijk samenwerkíngsverband lnterza wordt gemachtigd om de contantbelasting
voor het gebruik van de zakken voor restafual en pmd te innen. De inkomsten van de
contantbelasting voor restafual wordt doorgestort aan de gemeenten op basis van de opgehaalde
gewichten per gemeente.

Artikel T:
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indíenen tegen deze contantbelasting
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
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De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen

vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een onWangstmelding
afgegeven binnen de víjftien kalenderdagen na de indiening ervan.

ArtikelS:
Bij ontstentenis van betaling wordt de belastíng een kohierbelastíng en volgt de regelgeving

hieromtrent.
Artikel9:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van
titel Vll (Vestíging en invordering van de belastingen), hoofdstukken L,3, 4,6 tot 9bis van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen L26 tot L75 van het uitvoeringsbesluít van dit
Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikell0:
Het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2016 betreffende de contantbelastíng op de
inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van
huishoudelijke afualstoffen wordt opgeheven op 1 september 2018.
Dit besluit is geldig van L september 2018 tot en met 31 december 2019.

Artikelll:
Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de toezíchthoudende overheid.
Dit besluit wordt ook overgemaakt aan OVAM en lnterza.
Namens de Gemeenteraad
De

i.o. De wnd. gemeentesecretaris
gt. G. Croon

voorzitter
J. Meeus

Voor eensluidend afschrift:
De wnd. gemeentesecretarís

De

voorzítter

G. Croon
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