
 

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 16 december 2019 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 

Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Ann Cosaert, Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, 

Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, 

Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Nele Vroman, raadslid 

  

  

Onderwerp: Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of 

tijdstippen. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

Bevoegdheid 

- Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

- Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van 

materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) van 17 februari 2012 (Belgisch staatsblad 23 mei 2012). 

- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

- Besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2016 betreffende “Belasting op het weghalen en verwijderen 

van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen 

vanaf 1 maart 2016 t.e.m. 31 december 2019”. 

Motivering 

Omwille van budgetbehoeften is het nuttig om de belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen 

gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen te handhaven. 

De financiële toestand van de gemeente vereist dat diverse belastingen worden geheven waarbij een 

rechtmatige verdeling van de belastingdruk wordt nageleefd. 

De kosten voor recyclage, nuttige toepassing en verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën. Het principe “de vervuiler betaalt” 

vormt de basis van het gemeentelijk afvalbeleid. Overeenkomstig dit principe dienen de verwerkingskosten 
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van de huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verhaald te worden op de aanbieders 

ervan. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Voor een termijn van zes jaar, vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025, wordt een belasting 

geheven op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire 

wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen. 

Artikel 2 

De belasting is verschuldigd door diegene die de afvalstoffen heeft gestort of achtergelaten op niet-

reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen of door diegene die daartoe opdracht of toelating gaf. 

Desgevallend zijn diegene die daartoe opdracht of toelating gaf en/of de eigenaar van de afvalstoffen 

hoofdelijke aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

Artikel 3 

De belasting wordt in de navolgende categorieën ingedeeld en als volgt vastgesteld: 

1. Zeer klein afval: 13,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder zeer klein afval verstaan: afval met een volume 

en/of gewicht van minder dan 1dm³ en/of 1 kg. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt 

hondenpoep gelijkgesteld met zeer klein afval. 

2. Klein afval: 50,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder klein afval verstaan: afval met een volume en/of 

gewicht van meer dan 1 dm³ tot en met 10 dm³ en/of meer dan 1 kg tot en met 10 kg. 

3. Middelgroot afval: 124,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder middelgroot afval verstaan: afval met een 

volume en/of gewicht van meer dan 10 dm³ tot en met 200 dm³ en/of meer dan 10 kg tot en met 20 kg. 

4. Groot afval: 248,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder groot afval verstaan: afval met een volume en/of 

gewicht met meer dan 200 dm³ tot en met 1 m³ en/of meer dan 20 kg tot en met 500 kg. 

5. Grote hoeveelheden afval en gevaarlijk afval: 620,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder grote hoeveelheden afval verstaan: afval met 

een volume en/of gewicht van meer dan 1 m³ en/of meer dan 500 kg. Voor de toepassing van onderhavig 

reglement wordt voor de definiëring van gevaarlijk afval verwezen naar het Vlaams reglement betreffende 

het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen. De belasting voor het weghalen en 

verwijderen van gevaarlijk afval is onafhankelijk van het gewicht en/of volume. 

Behoort het verwijderen en/of weg te halen afval tot verschillende van de hierboven vermelde categorieën, 

dan is de duurste categorie van toepassing. 

Artikel 4 

De daartoe door het college van burgemeester en schepenen aangestelde en beëdigde gemeentebeambten 

en/of politie zijn gemachtigd om vaststellingen te doen van feiten, die aanleiding geven tot het vestigen van 

de belasting. 

Artikel 5 

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier welke worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door 

het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 6 

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

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 0154-0980-0065-3354.

https://www.verifieer.be/code/0154098000653354


Artikel 7 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag een bezwaarschrift indienen bij het 

college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 

worden ingediend 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. De belastingschuldige 

of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden moet zulks uitdrukkelijk vragen in het 

bezwaarschrift. 

Artikel 8 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreten van 28 

mei 2010 en 17 februari 2012, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), 

hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 

6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 

moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 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. 

Artikel 9 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

 Namens de Gemeenteraad  

(get.) Jan Vanlangenhove 

algemeen directeur 

 (get.) Dirk Desmet 

voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 19 december 2019 

 

Jan Vanlangenhove  Dirk Desmet 

algemeen directeur  voorzitter 
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