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17. GOEDKEURING GECOÖRDINEERD BELASTINGREGLEMENT VOOR DE INZAMELING EN VERWIJDERING 
VAN RESTAFVAL VIA DE OPHALING AAN HUIS  EN VAN GROF VUIL EN SNOEIHOUT VIA OPHALING OP 
AFROEP EN VOOR HET GEBRUIK VAN HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK

Feiten en context

In de gemeenteraad van 18 december 2018 werd het gecoördineerd belastingreglement goedgekeurd 
voor:

- de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis
- de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep
- het gebruik van het recyclagepark

De tarieven voor het gebruik van het gemeentelijk containerpark met het diftarsysteem, de inzameling 
en verwijdering van het restafval huis aan huis en het ophalen van snoeihout en grof vuil aan huis, na 
afroep, moeten goedgekeurd worden voor de periode 2020-2025.

Om de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden, is het billijk en redelijk om de 
kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te verhalen op de aanbieders.

De invoering van 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.

Voor het bezoek aan het containerpark stijgt het tarief na een aantal beurten. De zeer regelmatige 
bezoeker zal dus na een aantal beurten meer betalen.

Er wordt naar 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-huis-ophalingen en op de inzameling, de recyclage en de verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark zijn 
kohierbelastingen waardoor de inningsprocedure kan geïntegreerd worden in het Diftar-aanslagbiljet.
De 3 belastingen worden door middel van één kohier vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. 
De belasting wordt jaarlijks ingecohierd.



De samenvoeging van de kosteninning voor de ophaling van het restafval, voor de inzameling op het 
gemeentelijk containerpark en voor de huis-aan-huis-ophalingen in het Diftar-aanslagbiljet levert een 
besparing op in werkuren en verzendingskosten. 

Prijsverantwoording:
Rekening houdend met de nieuw gegunde tarieven bij IVLA (in voege vanaf 1 januari 2020) zou de all-in-
kostprijs voor het ledigen van een diftarcontainer 0,28 euro/kg bedragen. Deze prijs omvat de 
ledigingskost, de verwerkingskost en de milieuheffing.
Rekening houdend met het principe “de vervuiler betaalt”, moet de volledige kost door de aanbieder 
gedragen worden, met name 0,28 euro/kg aangeboden restafval.

Door de invoering van het Vlarema werden een aantal gemeentelijke afvaltarieven geharmoniseerd. Zo 
oa het tarief voor grof vuil en zuiver steenpuin. Gratis inzameling van grof vuil kan niet meer.

Een gemeentelijk containerpark is in eerste instantie bedoeld voor de inzameling van huishoudelijk 
afval. Om de zelfstandigen en de kleine ondernemers te ondersteunen worden ook vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen aanvaard. Hierbij wordt voor steenpuin een apart tarief gehanteerd om de aanvoer 
van grote hoeveelheden steenpuin te voorkomen.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (materialendecreet) en latere wijzigingen

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) en latere wijzigingen waardoor de lokale overheden 
verplicht werden om een gedifferentieerd tarief toe te passen op het containerpark, waarbij de fractie 
grofvuil de meest betalende fractie moet zijn.

Het besluit van de GR dd 18 december 2018 betreffende de goedkeuring van het gecoördineerd 
belastingreglement voor:

- de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis
- de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep
- het gebruik van het recyclagepark

Het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2005 houdende principiële goedkeuring van de participatie in het 
Diftar-project van IVLA.

Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2005 houdende invoering van het Diftar-systeem voor de 
ophaling van het restafval vanaf 1 mei 2006 en vaststelling van de tarieven.

De gemeentelijke politieverordening van 24 juni 2008 betreffende het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen – containerpark – KGA.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt ten behoeve van de gemeente 
een gemeentebelasting geheven op:

- de inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 



op het gemeentelijk containerpark;
- het ophalen en het verwijderen van het restafval via ophaling aan huis;
- de inzameling en de verwijdering van het grof vuil en het snoeihout via ophaling op afroep.

Artikel 2
Definities

- Particulieren: inwoners van de gemeente Maarkedal, meer bepaald ieder gezinshoofd dat 
ingeschreven is in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente Maarkedal 
en zij die een tweede verblijf hebben op het grondgebied van de gemeente Maarkedal en 
onderworpen zijn aan de algemene belasting op gezinnen en bedrijven van de gemeente of 
belasting op de tweede verblijven.

- Zelfstandige en commerciële ondernemingen: zelfstandige en commerciële ondernemingen 
waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in de gemeente Maarkedal.

- Instellingen: scholen, verenigingen en andere instellingen die toelating verkrijgen van het College 
van Burgemeester en Schepenen om gebruik te maken van het containerpark.

- (ver)bouwers: toekomstige inwoners van Maarkedal die op het grondgebied van Maarkedal een 
woning bouwen of verbouwen en hiervan een eigendomsattest kunnen voorleggen - met 
uitzondering van professionele bouwondernemingen - en bovendien toelating verkrijgen van het 
College van Burgemeester en Schepenen om gebruik te maken van het recyclagepark

DE INZAMELING EN VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE 
BEDRIJFSAFVALSTOFFEN OP HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK

Artikel 3
Toegangsidentificatie
Om toegang tot het containerpark te verkrijgen dient de bezoeker zijn identiteitskaart of toegangsbadge 
in het identificatietoestel van de toegangsconsole te brengen.

Alle personen ingeschreven op het adres van de algemene belastingplichtige gezinnen en bedrijven 
hebben met hun eigen identiteitskaart toegang tot het containerpark.

Eigenaars van een tweede verblijf, vreemdelingen, zelfstandigen en commerciële ondernemingen en 
(ver)bouwers hebben toegang tot het containerpark met een toegangsbadge. Deze toegangsbadge kan 
tegen betaling van een borgsom van 5,00 euro verkregen worden bij de gemeentelijke dienst Omgeving 
en Wonen.

Artikel 4
Containerparktarieven
Deze belasting is verschuldigd door elke gebruiker van het containerpark.

Tarieven particulieren:

Er wordt gedifferentieerd aangerekend; hierbij wordt gebruik gemaakt van volumebepaling. Indien 
enkel niet betalende fracties worden aangeboden is het bezoek gratis.

Het is de parkwachter die bij de ingang ingeeft welke betalende fracties er aangeboden worden. 

Per bezoek mag max 2m³ worden aangevoerd en per openingsdag max 2 bezoeken aan het 
containerpark.

- Gratis fracties:
Volgende fracties kunnen gratis aangeboden worden: 
Papier en karton, hol glas, oude metalen, AEEA, luier en incontinentiemateriaal, autobanden 
(max. 4 stuks), textiel en KGA.
Iedere belastingplichtige heeft het recht op het gratis aanbrengen van 1m³ gebonden asbest per 
kalenderjaar. Voor bijkomende aangebrachte hoeveelheden gebonden asbest geldt het tarief van 
2,5 euro per begonnen kubieke meter.

- Betalende fracties:
Grof vuil is steeds betalend.
Voor de andere fracties kan een minimale fractie (max. 50 liter) gratis aangeboden worden. 



Dit is dus bv. 1 vensterglas, 1 zak van 25 liter gevuld met bv steenpuin of houtafval, harde plastic 
materialen,…. 
Gelet op het principe de vervuiler betaalt willen we de kostprijs proportioneel laten stijgen 
naarmate de bezoeker het containerpark meer frequenteert.

Fractie Tarief per kubieke 
meter 
Bezoek 1 tem 10

Tarief per kubieke 
meter
Vanaf bezoek 11

Grof huisvuil 5 euro 10 euro
Bouw- en sloopafval samen (niet copro 
steenpuin, kalkhoudend materiaal, asbest)

2,5 euro 5 euro

Zuiver steenpuin 1,5 euro 3 euro
Overige betalende fracties samen (Vlak glas, 
Tuinafval en snoeihout, houtafval, 
boomstronken, Harde plastics, Plastic folies, 
Plastic bloempotjes; piepschuim

2,5 euro 5 euro

De aangevoerde fracties worden gerekend per begonnen kubieke meter.

Tarieven zelfstandigen en kmo’s

- Gratis fracties:
Volgende fracties kunnen gratis aangeboden worden:
papier en karton, hol glas, oude metalen, AEEA, luier en incontinentiemateriaal, autobanden (max 
4stuks), textiel en KGA 

- Betalende fracties:
Volgende fracties zijn steeds betalend, ongeacht de aangevoerde hoeveelheid.
Gelet op het principe de vervuiler betaalt willen we de kostprijs proportioneel laten stijgen 
naarmate de bezoeker het containerpark meer frequenteert.

Fractie Tarief per kubieke meter 
Bezoek 1 tem 10

Tarief per kubieke meter
Vanaf bezoek 11

Grof huisvuil 5 euro 10 euro
Bouw- en sloopafval samen (niet copro 
steenpuin, kalkhoudend materiaal, asbest)

5 euro 10 euro

Zuiver steenpuin 3 euro 6 euro
Overige betalende fracties samen (Vlak glas, 
Tuinafval en snoeihout, houtafval, 
boomstronken, Harde plastics, Plastic folies, 
Plastic bloempotjes, piepschuim

2,5 euro 5 euro

Landbouwfolie (geen beperking 2m³ per 
bezoek)

8 euro 8 euro

De aangevoerde fracties worden gerekend per begonnen kubieke meter.

DE INZAMELING EN VERWIJDERING VAN RESTAFVAL VIA OPHALING AAN HUIS

Artikel 5
§ 1. De belasting is verschuldigd per aansluitpunt in het kader van de gemeentelijke dienstverlening 
inzake huis aan huis inzameling van de restfractie van het huishoudelijk afval en naar aard en 
hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval.

Artikel 6 
§ 1. 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

- per kilogram aangeboden afval: 0,28 euro
- de minimumbelasting per aansluitpunt bedraagt 1,18 euro per maand

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

Eén 1100 liter container wordt enkel gratis ter beschikking gesteld van onderwijsinstellingen, 
overheidsinstellingen en grotere appartementsblokken en rusthuizen. KMO’s en bedrijven kunnen NIET 
beschikken over een 1100 liter container.

Artikel 7
§ 1. De kleuter- en basisscholen in de gemeente Maarkedal worden vrijgesteld van de vaste kost per 
lediging/aanbieding.

§ 2. Worden eveneens vrijgesteld van deze minimumbelasting: eenieder die in de periode waarvoor de 
belasting wordt vastgesteld geen gebruik gemaakt heeft van de gemeentelijke restafvalinzameling en 
die binnen de drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet aantoont, door voorlegging van een 
factuur met ledigingsbewijs in de aangegeven periode, dat zijn restafval werd opgehaald door een 
erkende afvalfirma.

DE INZAMELING EN DE VERWIJDERING VAN HET GROF VUIL EN HET SNOEIHOUT VIA OPHALING OP 
AFROEP

Artikel 8
De ophaling aan huis van grof vuil en snoeihout geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene en 
kan aangevraagd worden zoals vermeld op de afvalkalender. Iedere aanvrager is de belasting 
verschuldigd.

Artikel 9
Het bedrag van de belasting voor het ophalen en verwijderen van grof vuil en van snoeihout op afroep 
wordt als volgt vastgesteld:

- het afhalen van grof vuil gebeurt tegen een tarief van 30 euro per ophaling. Per ophaling kan er 
maximum 3m³ aangeboden worden

- het afhalen van snoeihout gebeurt tegen een tarief van 15 euro per ophaling. Per ophaling kan er 
maximum 3m³ aangeboden worden

Artikel 10
§1. De belasting wordt ingekohierd door middel van een kohier dat jaarlijks opgemaakt en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.

Het kohier is samengesteld uit:

- de belasting voor de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis
- de belasting voor de inzameling en de verwijdering van het grof vuil en het snoeihout via ophaling 

op afroep
- de belasting voor de inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark

§2. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 11



Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Namens de gemeenteraad

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve
algemeen directeur voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,
Maarkedal, op 20 december 2019

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve
Algemeen directeur Voorzitter
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