Reglement Afvalbelasting variabele bijdrage
Artikel 1
Met ingang van 01 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een
contantbelasting geheven op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare
bedrijfsmatige oorsprong.
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt verstaan:
onder container: “het aan een aansluitpunt ter beschikking gestelde en verplicht te gebruiken
recipiënt voor de inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar
bedrijfsafval voorzien van een identificatiechip waardoor de identiteit van de aanbieder en het aantal
aanbiedingen alsook de aangeboden hoeveelheid afval via een geautomatiseerd systeem kunnen
worden geregistreerd”
onder tijdelijke container: “de aan een inrichter van een evenement ter beschikking gestelde
container(s) voor maximaal 1 maand voor het inzamelen en verwerken van huisvuil dat op het
evenement ontstaat”
onder verzamelcontainer: “het permanent of tijdelijk voorziene ondergrondse of bovengrondse
brengsysteem dat door meerdere aansluitpunten verplicht of aanvullend wordt gebruikt voor de
inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval of PMD door
middel van een aanmeldkaart”
onder piekzak: “een recipiënt, zijnde een plastic afvalzak met een inhoudsvermogen van 60 liter,
dat door aansluitpunten aanvullend met de aanbieding van de inzamelcontainer(s), wordt gebruikt
voor de aanbieding van het huisvuil of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval,
indien ingevolge unieke en bijzondere omstandigheden de ter beschikking gestelde inzamelcontainer
niet volstaat voor het aanbieden van de voormelde restafvalstoffen”
onder aansluitpunt: “iedere entiteit (gebouw, constructie, appartement, woongelegenheid,
infrastructuur, domein, openbaar gebouw en andere) op het grondgebied van de gemeente die
geïnitialiseerd is als ophaalpunt en die per ophaalpunt van afvalstoffen als dusdanig gekend is als
afvalproducent en gebruik maakt van de (inter)gemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen
van afvalfracties”
onder aanmeldkaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter beschikking
wordt gesteld van een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot een
verzamelcontainer”
onder toegangskaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter beschikking
wordt gesteld aan een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot het
recyclagepark”
onder maandkaart: “een digitale kaart die gedurende 31 kalenderdagen toegang verleent tot
het recyclagepark en die ter beschikking wordt gesteld aan een gebruiker bij verlies of beschadiging
van de eID”
onder gezin : “dezelfde betekenis als in de bepaling van de laatste algemene onderrichtingen
betreffende het houden van de bevolkings- en vreemdelingenregisters”
Artikel 2
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De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de
(inter)gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling aan huis van volgende afvalfracties:
Fractie

Contantbelasting

A) Huisvuil (rolcontainers)
i. containers

0,28 euro per kg vermeerderd met een aanbiedingskost van
0,88 euro per 40 liter container
1,50 euro per 140 liter container
2,13 euro per 240 liter container
2,88 euro per 360 liter container
5,44 euro per 770 liter container
7,50 euro per 1 100 liter container

ii. verzamelcontainers

1,10 euro per 20 liter vulsluis
3,30 euro per 60 liter vulsluis

iii. piekzak

3,30 euro per zak (max. 15 kg per zak)

iv. plaatsingstarieven voor tijdelijke
containers

12 euro per container van 140 liter of 240 liter
25 euro per container van 1 100 liter

v. vervanging of bijkomende
aanmeldkaart naast container

12 euro per aanmeldkaart

vi. slot

plaatsen van een slot 40 euro
Verwijderen van een slot 15 euro

vii. omruiling container

12 euro (eerste omruiling gratis)

viii. vervanging of herstelling
containers (incl chip en interventie)

46 euro / 40 liter container
46 euro / 140liter container
53 euro / 240 liter container
145 euro / 770 liter container
235 euro / 1100 liter container
Vervanging van enkel chip 15 euro

B) Grofvuil
- per ophaaladres + gewicht
C)PMD-afval
- blauwe PMD zakken

-

verzamelcontainers

20 euro / ophaaladres + 0,39 euro /kg

0,15 euro / 60 liter zak
0,30 euro / 120 liter zak
0,05 euro / 20 liter vulsluis
0,15 euro / 60 liter vulsluis

D) Snoeihout
- per volume

14 euro / m³

E) Gemengde plastics
- roze zakken

0,15 euro / 60 liter zak

-

verzamelcontainers

0,05 euro / 20 liter vulsluis
0,15 euro / 60 liter vulsluis
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F) Hechtgebonden asbest
- per 15m³ afzetcontainer
G) Papier en kartoncontainers
slot

150 euro per 15 m³ container
(voor maximaal 1 week incl. levering en ophaling)
Plaatsen van het slot : 40 euro
Verwijderen van het slot : 15 euro

Artikel 3
De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de
intergemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van volgende afvalfracties op het recyclagepark:
Fractie

Contantbelasting

A) Grofvuil (per gewicht)

0,33 euro per kilogram met een minimum van 3,30 euro
per weging

Grofvuil (per volume)
- zetels en zitbanken
- ander grofvuil (per volume)

11 euro per zitplaats
11 euro per begonnen ¼ m³

B) Betalende zone
asbestcement, grond, houtafval, vlak glas,
steenpuin, kalk, gips, porselein , treinbielzen
-

toegang tot de betalende zone met de
wagen via slagboom

7,50 euro per begonnen m³
asbestcement is gratis tot 1 m³ / jaar per gezin

toegang tot de betalende zone te voet via
draaikruis
C) Gratis zone
papier en karton, hol glas, KGA, textiel, oude
metalen, groenafval, AEEA, herbruikbare
voorwerpen, piepschuim, harde kunststoffen,
snoeihout en kleine boomstronken

1 x gratis per bezoek en per gezin

PMD
Gemengde plastics
Incontinentie materiaal

aan te leveren in blauwe zakken van IVAREM
aan te leveren in roze zakken van IVAREM
aan te leveren in inco zakken van IVAREM

-

D) Andere artikelen/diensten
- ter beschikking stelling van naaldcontainer
- ter beschikking stellen van blauwe zak
- ter beschikking stellen van roze zak
- ter beschikking stellen van inco zak
- ter beschikking stellen van plaat-en
kuubzakken voor hechtgebonden asbest

gratis

gratis
1,50 euro per rol van 10 zakken van 60 liter
1,50 euro per rol van 10 zakken van 60 liter
10 euro per rol van 10 zakken van 30 liter
30 euro voor de eerste zak en 20 euro per volgende zak

-

ter beschikking stellen van piekzak

33 euro per rol van 10 zakken van 60 liter

-

extra toegang bovenop de basis toegekende 5 euro / bezoek
28 gratis beurten per jaar

-

toegangskaart per aansluitpunt

10 euro per toegangskaart
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-

maandkaart per aansluitpunt

5 euro per maandkaart

Artikel 5 (contant inning)
§ 1. Diegenen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken voor inzameling aan huis
zijn de in artikel 2 vermelde contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente
vastgestelde plaats(en). Deze recipiënten zijn uitsluitend te verkrijgen in voorverpakte hoeveelheden van 10
stuks.
§ 2. Diegenen die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het recyclagepark zijn de in artikel
3 vermelde contantbelasting verschuldigd. Wanneer het weegsysteem op het recyclagepark in storing is, zal
de tarief bepaling van het aangeboden grofvuil gebeuren op basis van het aantal zitplaatsen en op basis van
het aangeboden volume van het overige grofvuil.
§ 3. Diegenen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de
contantbelasting verschuldigd op het ogenblik dat de kipbeweging van de container en het gewicht van het
meegegeven afval door de ophaalwagen worden geregistreerd. De contantbelasting wordt in mindering
gebracht van de vooraf betaalde provisie. Indien geen gewicht kon worden geregistreerd wordt een bedrag
voor de aangeboden kilograms aangerekend van 0,84 euro (3 kg) bij 40 liter, 2,94 euro (10,5 kg) bij 140 liter,
5,04 euro (18kg) bij 240 liter, 7,56 euro (27 kg) bij 360 liter, 16,24 euro (58kg) bij 770 liter en 23,10 euro
(82,5kg) bij 1100 liter containers.
§ 4. Diegenen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven aanmeldkaart voor een
verzamelcontainer zijn de contantbelasting verschuldigd bij de sluiting van de vulsluis van de
verzamelcontainer. De contantbelasting wordt in mindering gebracht van de provisie.
§ 5. Diegenen die gebruik maken van inzameling huis-aan-huis op afroep van grofvuil en snoeihout zijn de
contantbelasting verschuldigd op het ogenblik dat IVAREM de lijst definitief opstelt van de ophaalronde
waarin het betrokken ophaalpunt wordt aangedaan. De contantbelasting wordt in mindering gebracht van
de provisie.
§ 6. De contantbelasting voor vervanging of herstelling van containers en/of chip die door toedoen van de
containergebruiker onbruikbaar zijn geworden, wordt aangerekend bij de vervanging. De contantbelasting
wordt in mindering gebracht van de provisie. Deze contantbelasting is niet verschuldigd wanneer de
containerhouder het bewijs levert dat het verlies of de beschadiging van de container niet werd veroorzaakt
door of het resultaat is van enige nalatigheid van zijnentwege.
§ 7. De contantbelasting voor het plaatsen van tijdelijke containers wordt aangerekend bij de levering.
Indien de containers bij ophaling vuil zijn wordt een contantbelasting aangerekend van 12 euro per container
van 140 liter of 240 liter en 25 euro per container van 1100 liter.
§ 8. De contantbelasting bij vervanging wegens verlies, beschadiging of vernietiging van een aanmeldkaart
wordt in mindering gebracht van de provisie bij levering of vervanging van de aanmeldkaart. Deze
contantbelasting is niet verschuldigd wanneer de houder van de aanmeldkaart het bewijs levert dat het
verlies of de beschadiging van de aanmeldkaart niet werd veroorzaakt door of het resultaat is van enige
nalatigheid van zijnentwege.
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§ 9. De contantbelasting voor een bijkomende aanmeldkaart die aanvullend kan gebruikt worden naast het
gebruik van de container wordt in mindering gebracht van de provisie bij levering van de aanmeldkaart.
§ 10. De contantbelasting bij omruiling van een container op vraag van de containerhouder, wordt in
mindering gebracht van de provisie bij omruiling van de container. Bij een nieuwe containerhouder zal
(zullen), bij wijze van overgangsmaatregel, de container(s) op verzoek éénmalig gratis worden omgeruild.
Indien de container niet leeg en proper wordt aangeboden op het moment van omruiling wordt voor de
voorrijkosten een contantbelasting van 20 euro in mindering gebracht van de provisie.
§ 11. De contantbelasting voor het plaatsen van een slot op de container op verzoek van de
containerhouder, wordt in mindering gebracht van de provisie bij het aanbrengen van het slot.

Artikel 6 (drempelbedrag en betalingsuitnodigingen)
§ 1. Bij een eerste betalingsuitnodiging voor de vooraf te betalen provisie wordt 60,00 euro aangerekend
dat binnen een termijn van twee weken vanaf ontvangst van de betalingsuitnodiging op het vermelde
rekeningnummer gestort moet worden.
§ 2. Van zodra het drempelbedrag van 15 euro is bereikt, wordt een aanvulling van de provisie verwacht. De
provisie wordt aangevuld volgens het geraamde gebruik voor het volgende jaar gebaseerd op de historiek
van het aansluitpunt van de afgelopen 3 maanden. Indien de historiek korter is dan 3 maanden, dan is het
bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging vastgesteld op 60 euro. De gebruiker stort dit bedrag binnen een
termijn van twee weken vanaf de ontvangst van de betalingsuitnodiging op het vermelde rekeningnummer.
De aanvulling van de provisie bedraagt maximaal 100 euro per aansluitpunt en wordt verhoogd met een
openstaande schuld.
§ 3. De container wordt geledigd zolang de provisie niet lager is dan 0 euro. De verzamelcontainers en
recyclageparken blijven toegankelijk zolang de provisie de 0 euro niet bereikt.

Artikel 7 (terugbetaling)
Bij verhuis buiten het werkingsgebied van IVAREM of overlijden van de alleenwonende wordt het nog
beschikbare bedrag van de voorafbetaalde provisie door IVAREM teruggestort op het laatste gekende
rekeningnummer.
De containers, aanmeldkaarten en toegangskaarten worden voor verder gebruik geblokkeerd.

Artikel 8 (toewijzingsregels container)
De containers zijn eigendom van IVAREM. De container bevat een ingebouwde elektronische gegevensdrager
waardoor de identiteit van de gebruiker is gekend. De containers behoren toe aan de fysische locatie
(gebouw, infrastructuur of domein) van het aansluitpunt.
Bij gezinnen zijn de volgende toekenningsregels voor de containers van toepassing per aansluitpunt:
- Het standaard volume voor de container is 140 liter
- De standaard container kan worden omgewisseld naar een container van 40 of 240 liter
- Maximum 1 container per aansluitpunt
- Meerdere containers van 40 liter tot een maximum van drie zijn mogelijk bij:
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o
o
o

appartement, studio, aaneensluitende bebouwing, serviceflats zonder mogelijke berging
woning verder dan 50 meter gelegen van de openbare weg die bediend wordt tijdens de
reguliere inzameling
Afwijkingen op deze toewijzingsregels worden enkel toegestaan door de gemeente mits
afdoende motivering.

Artikel 9 (toegang tot de recyclageparken)
De toegang tot de recyclageparken verloopt via het “HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE
RECYCLAGEPARKEN VAN IVAREM” terug te vinden op de website www.ivarem.be en op de aanplakborden
aan de ingang van het recyclagepark.

Artikel 10 (intergemeentelijke inning)
Uitgezonderd artikel 2.A.iv worden de vermelde contantbelastingen geïnd door het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVAREM.
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 11 (bezwaar)
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college
van burgemeester en schepenen.
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 kalenderdag volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het college van burgemeester en schepenen, of een gemeentelijk personeelslid dat daartoe bijzonder door
het college van burgemeester en schepenen is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na
indiening de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding.

Artikel 12
Dit reglement heft elk voorgaande ten deze op.

Artikel 13
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de intergemeentelijke vereniging voor
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM).
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens artikel 286 van het decreet over het lokaal
bestuur.
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Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 september 2021.

De algemeen directeur

De burgemeester

Ondertekend door Anja Neels (Signature)
#$ondertekening2$#

Ondertekend door Walter Horemans (Signature)
#$ondertekening1$#

Anja Neels

Walter Horemans

Datum: 2021.09.24 09:10:52 CEST
Functie: algemeen directeur
Locatie: BERLAAR

Datum: 2021.09.24 08:42:23 CEST
Functie: burgemeester
Locatie: BERLAAR

#$stempel$#
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