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Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Helga Kints, voorzitter; mevrouw Ruth Vandenberghe, burgemeester; de heer Wout
Maddens, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Arne
Vandendriessche, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen;
mevrouw Stefanie Demeyer, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Vincent Van
Quickenborne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid;
mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid;
de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Wouter Allijns,
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Carol
Leleu, raadslid; de heer Jan Deweer, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; de heer Philippe
Avijn, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; de heer Wouter
Vermeersch, raadslid; mevrouw Veronique Decaluwe, raadslid; de heer Nicolas Beugnies, raadslid; de
heer Niels Lybeer, raadslid; mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid;
mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid;
mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, raadslid; de heer Benjamin Vandorpe,
raadslid; mevrouw Christiane Vannieuwenhuyze, raadslid; mevrouw Billy Buyse; mevrouw Nathalie
Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Jacques Demeersseman, raadslid
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Belasting op het weghalen en verwijderen
van afvalstoffen gestort of achtergelaten
op niet reglementaire wijzen en/of
plaatsen en/of tijdstippen (2021-2025) Vaststellen belastingreglement

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
 2015_GR_00238 - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op niet reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen (2016/2020) Vaststellen belastingreglement
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of
te wijzigen.

Argumentatie
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De gemeenteraad keurde in zitting van 14 december 2015, punt 7 het belastingreglement op het
weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet reglementaire wijzen en/of
plaatsen en/of tijdstippen goed voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2020.
Vanaf het aanslagjaar 2021 moet het belastingreglement hernieuwd worden.
Voorgesteld wordt om het huidige belastingtarief te behouden. De aanpak van deze problematiek
wordt aldus versterkt via de gecombineerde toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties
(algemeen stedelijk politiereglement) en dit belastingreglement.
De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit
- Decreet 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, en latere wijzigingen
- Besluit Vlaamse Regering van 17 februari 2012, met latere wijzigingen, tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA)

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als
volgt :
36 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K.
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, T. Castelein, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N.
Lybeer, L. Claassen, H. Kints, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, B. Herrewyn, A.
Weydts, P. De Coene, N. Maghroud, B. Buyse, M. Veys, J. de Béthune, P. Soens, R. Deseyn, H.
Vanhoenacker, B. Vandorpe, C. Leleu, M. Cattebeke, W. Vermeersch, J. Deweer, C. Ryheul, C.
Vannieuwenhuyze.
4 onthoudingen : D. Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu, P. Avijn.
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
Punt 1
Het belastingreglement op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op
niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen als volgt vast te stellen:
Artikel 1:
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Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt er een
belasting geheven op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op nietreglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen.
Artikel 2:
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door en de persoon die de afvalstoffen heeft gestort en/of
achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen en de persoon die
opdracht of toelating gaf tot voormeld storten en achterlaten.
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 1 dm³ en/of 1 kg.
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt hondenpoep uiteraard 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 vanaf 1 dm³ tot en met 10 dm³ en/of 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 van 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 afvalstoffendecreet. De belasting voor het weghalen en/of verwijderen van gevaarlijk afval is
onafhankelijk van het gewicht en/of volume.
Behoort het te 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
stadsbeambten zijn gemachtigd om vaststellingen te doen van feiten, die aanleiding geven tot het
vestigen van de belasting.
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Artikel 5:
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 6:
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7:
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Verwijlen moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen op de
inkomsten.
Artikel 8:
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De
indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. 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 de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.
Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
Algemeen directeur,
(get.) Nathalie Desmet

Voorzitter,
(get.) Helga Kints

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW
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