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10. Belasting - afvalbelastine 2015

De gemeenteraad,

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen
vergu

Gelet op het Wetboek van de lnkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten;

Overwegende dat de organisatie van de ophaling en verwerking van huisvuil onvoldoende kan

worden gefinancierd met retributies en tarieven die het principe 'de vervuiler betaalt' volgen;

Overwegende dat de organisatie van de ophaling en verwerking van huisvuil voor alle potentiële
afhaalpunten moet gebeuren en niet alleen voor alle werkelijke afhaalpunten van EcoWerf;

Overwegende dat niet alle afual dat moet worden opgehaald en verwerkt, kan worden toegewezen
aa n identificeerbare vervuilers;

Overwegende dat daardoor alle belastingplichtigen moeten bijdragen en niet alleen diegenen die als

afhaalpunt gebruik maken van de organisatie van EcoWerf;

Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en

verw'ljdering van huishoudelijke afualstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen best verhaald
worden op alle inwoners deels via een vast belastingbedrag en deels via een retributie die
gedifferentieerd wordt in functie van de afvalsoort en in functie van het aangeboden gewicht;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op de omzendbrief BB2OL4/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van
de meerjarenplannen 2OL4 - 2019 en de budgetten 2OL5;



Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick
Dekeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Els Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck,
Daisy De Neef, Audrey Bogaerts en Josée Naets.

3 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en KristelAndries.
5 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Francine
De Becker en Anne-Marie Van Loock.

art. 1
Voor het aanslagjaar 20L5 wordt een jaarlijkse contantbelasting gevestigd op het ophalen en

verwerken van diverse fracties huishoudelijk afval en met huishoudelijke afualstoffen vergelijkbare
bedrijfsafualstoffen en voor het gebruik van het containerpark.

art.2
De belasting is verschuldigd door:
- de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het

vreemdelingenregister op 1 januari;
- de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke

woning of woongelegenheid in gebruik heeft op l januari, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede
verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en die als dusdanig gekend zijn als

afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager

of toegang hebben tot het containerpark;
- ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die op l januari als hoofd- en of bijkomende activiteit

op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landouw- of
dienstverlenende activiteit uitoefent die gekend zijn als afualproducent gebruik makend van
container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager oftoegang hebben tot het
containerpark.

art. 3

De contantbelasting bedraagt 72,00 EUR perjaar voor een gezin en een rechtspersoon.
De contantbelasting bedraagt 36,00 EUR perjaarvoor
- een individuele natuurlijke persoon die als referentiepersoon op een adres in het rijksregister

van de gemeente opgenomen is

- en voor de individuele natuurlijke persoon die als enige meerderjarige referentiepersoon
samenwonend met minderjarigen op een adres in het rijksregister van de gemeente opgenomen
is.

De contantbelasting wordt hetzij in mindering gebracht van het Diftarsaldo, hetzij betaald na

ontvangst van een betalingsuitnodiging. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en

wordt ze een kohierbelasting.

art.4
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester
en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden
gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren 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 ofvanaf de datum van de contante inning.
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art. 5

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van
titel Vll, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de provincie- en
gemeentebelastingen, voor zover zijn niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

art. 6

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Vlaams gemeentedecreet

art.7
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan EcoWerl OVAM en de toezichthoudende
overheid.

Aldus gedaan in zitting datum als boven

De gemeentesecretaris
get. Johan Smits

De gemeentesec ns

n

Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 8 januari 201.5

De voorzitter
get. Michel Baert

De r

Michel Baert
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