Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Ieper

Stad MESEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 30 DECEMBER 2019
Aanwezig : EVRARD Sandy, burgemeester-voorzitter; DEVELTER Kim, HELLEM Maïté, VERDRU
Melanie, schepenen; TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, VERAMME Kristof,
LIPPINOIS Alien, WYBO Evelyne, gemeenteraadsleden; FLORISSOONE Patrick,
algemeen directeur.
Punt 20 van de dagorde : Heffing van een contantbelasting voor de huis-aan-huis ophaling van
grof vuil en groenafval voor de jaren 2020 – 2025.
DE RAAD,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere
wijzigingen;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op de omzendbrief BA 2019/2 dd. 15 februari 2019 van het Agentschap Binnenlands
Bestuur, houdende coördinatie van de onderrichtingen inzake de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen (het Materialendecreet genoemd) dat het duurzaam
materialenbeheer in Vlaanderen regelt. Meer in het bijzonder is dit decreet de juridische grond op
basis waarvan de gemeenten instaan voor de organisatie van de inzameling en verwerking van
het huishoudelijk afval dat ontstaat op hun grondgebied. Artikel 26 van dat decreet laat toe dat de
gemeente een intergemeentelijk samenwerkingsverband (in casu IVVO) machtigt de door de
gemeente goedgekeurde belastingen voor het beheer van huishoudelijk afval te innen in opdracht
van die gemeente. Dergelijke machtiging levert voor de gemeente een administratieve
vereenvoudiging op.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA
genoemd). Het legt de gemeenten op om rekening te houden met diverse kosten bij het bepalen
van de gemeentelijke afvalbelastingen en de voorwaarden van de bijdrage in de kosten van
huishoudelijk afvalbeheer. Tevens wordt een minimale en maximale tarifering voor bepaalde
afvalfracties vastgelegd in bijlage 5 van Vlarema.
Gelet op het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd
door de Vlaamse Regering op 16 september 2016 dat het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor
de planperiode 2016-2022 vertaalt
Gelet op zijn besluit dd. 03 november 2016, houdende de heffing van een retributie voor de huisaan-huis ophaling van grof vuil en groenafval;
Overwegende dat deze retributie afloopt op 31 december 2019;
Overwegende dat de opbrengst van deze belasting onmisbaar is tot het behouden van het
evenwicht in het budget;
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;
B E S L U I T eenparig :

Art. 1 : Er wordt voor een termijn die aanvangt op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025
een contantbelasting gevestigd op de inzameling en verwerking van grof vuil en
groenafval/snoeihout via huis-aan-huis ophaling op afroep
Art. 2 : De definities voor beide fracties zijn als volgt;
Grof vuil : De stukken grofvuil mogen niet groter zijn dan 2 meter op 1 meter of een
omvang hebben groter dan 1m³. De buitengeplaatste voorwerpen moeten op een veilige
manier verpakt worden dan wel aangeboden worden zodat ze geen gevaar kunnen vormen
voor de gemeentelijke diensten of andere weggebruikers.
Groenafval/snoeihout : Het snoeiafval dient op een veilige manier samengebonden te zijn
met natuurtouw dan wel aangeboden te worden zodat ze geen gevaar kunnen vormen voor
de ophaaldienst of andere weggebruikers. De takken van de bussels mogen niet langer
zijn dan 2 meter. Bovendien mag het gewicht per bussel niet meer bedragen dan 15 kg.
Art. 3 : De contantbelasting is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de gemeentelijke
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van de betreffende fractie.
De betaling van de contantbelasting gebeurt bij de aanvraag in speciën in handen van de
financieel directeur (gewestelijk ontvanger) of zijn gemachtigde, tegen afgifte van een
ontvangstbewijs of door middel van een overschrijving op rekeningnummer van het
gemeentebestuur en uiterlijk binnen de maand na facturatie.
Art. 4 : De aanvraag voor ophaling op afroep voor huis-aan-huisinzameling van grofvuil en
groenafval moeten uiterlijk 5 werkdagen vóór de ophaling gemeld worden bij de
gemeentelijke milieudienst.
Art. 5 : De contantbelasting bedraagt 50 euro per rit voor grof vuil en 25 euro per rit voor
groenafval/snoeihout.
Art. 6 : Bij niet-betaling in der minne zal de invordering geschieden overeenkomstig de burgerlijke
rechtspleging.
Art. 7 : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, 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 (aanslagtermijnen), 7
tot en met 9 (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriumintrest; 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.
Art. 8 : Dit reglement wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid.
Art. 9 : Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 t/m 288 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
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