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BELASTINGREGLEMENT INZAMELING REST- EN GFT-AFVAL

De raad,

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het Decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering 
en de geschillenprocedure;

Gelet op het materialendecreet en het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);

Gelet op het Algemeen Politiereglement Schoten, inzonderheid Hoofdstuk A.4 Openbare Reinheid – 
Gezondheid – Milieu, Afdeling 4.2 Inzameling Afvalstoffen;

Overwegende dat de afhaling en verwijdering van het huishoudelijk afval en de met huishoudelijk 
afval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in hoge mate weegt op de gemeentelijke budgettaire toestand;

Overwegende dat o.a. de stortkosten en de milieuheffing recht evenredig stijgen met de aangeboden 
hoeveelheid afval zodat een groter aangeboden hoeveelheid een grotere kost voor de gemeente 
meebrengt;

Overwegende dat minstens volgende fracties selectief worden ingezameld: GFT, PMD, papier en 
karton, restafval, glas, textiel en grof vuil;

Overwegende dat de gemeente beschikt over een gemeentelijk recyclagepark;

Overwegende dat met ingang van 1 januari 1999 werd overgegaan tot de gescheiden huis-aan-huis 
inzameling van de restafval en van de GFT-afval op basis van het diftarsysteem;

Overwegende dat de inzameling van restafval en van GFT-afval gebeurt per recipiënt waarvan het 
model en het volume goedgekeurd is door het gemeentebestuur;

Overwegende dat vanaf 1 januari 1999 elk aansluitpunt verplicht moet deelnemen aan deze huis-aan-
huis inzameling voor restafval en optioneel voor GFT-afval en hiervoor een restafvalcontainer en/of 
een GFT-container bekomt, beide met ingebouwde gegevensdrager, zodat een geautomatiseerde 
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registratie kan plaatsvinden van het aangeboden afval met name het aantal ledigingen per 
afvalcontainer;

Overwegende dat een aansluitpunt de unieke combinatie is van een adres en een gebruiker;

Overwegende dat elke inwoner van Schoten bij inschrijving in het bevolkingsregister automatisch deel 
uitmaakt van een aansluitpunt;

Overwegende dat voor de inwoners de gebruiker van een aansluitpunt de referentiepersoon is zoals 
vastgelegd in het gemeentelijke bevolkingsregister;

Overwegende dat voor de kleine ondernemingen, scholen, tweede verblijvers en verenigingen de 
gebruiker diegene is die een “inschrijving als gebruiker” onderschrijft;

Overwegende dat het aantal inwoners in stijgende lijn is en er meer 1-oudergezinnen zijn, waardoor 
het aantal aansluitpunten toeneemt;

Overwegende dat er gekozen werd om op bepaalde locaties ondergrondse afvalsystemen te integreren 
voor inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijk afval vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen;

Overwegende dat vanaf 4 januari 2016 ondergrondse afvalinzamelsystemen in gebruik werden 
genomen. Dit zijn ondergrondse verzamelcontainers die door meerdere aansluitpunten kunnen 
gebruikt worden voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijk afval 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, waarbij via een aanmeldkaart met ingebouwde gegevensdrager 
toegang verleend wordt tot een vulschuif en een registratie plaatsvindt van het aantal ledigingen van de 
vulschuif;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de aansluitpunten aanduidt die 
aangesloten worden op het ondergronds afvalinzamelsysteem; dat deze aansluitpunten vanaf 1 januari 
2016 verplicht moeten deelnemen aan dit ondergrondse afvalinzamelsysteem en niet meer kunnen 
deelnemen aan de huis-aan-huis inzameling, behoudens tijdens een overgangsperiode die door het 
college van burgemeester en schepenen wordt bepaald;

Overwegende dat een aansluitpunt tijdens de door het college van burgemeester en schepenen 
bepaalde overgangsperiode deel kan nemen aan de twee afvalinzamelsystemen; dat deze 
overgangsperiode ingesteld wordt als gunstmaatregel om te kunnen wennen aan het nieuwe 
ondergrondse brengsysteem; dat het niet de bedoeling is om de gebruikers die tijdelijk gebruik maken 
van de twee afvalinzamelsystemen dubbel te belasten; dat het derhalve redelijk verantwoord is dat het 
belastingbedrag zoals bepaald onder artikel 4 a) slechts voor gebruik van één systeem aangerekend 
wordt en dat dit bepaald wordt door het grootste volume dat gebruikt wordt;

Overwegende dat voor beide inzamelsystemen (bovengronds huis-aan-huis inzamelsysteem via losse 
restafval- en GFT-containers en ondergrondse afvalinzamelsysteem via ondergrondse 
verzamelcontainers met vulschuif) per aansluitpunt kan berekend worden hoeveel afval werd 
aangeboden, aangezien de frequentie van afvalaanbieding in combinatie met het volume van de losse 
container of de vulschuif wordt geregistreerd;

Overwegende dat het beheer, de terbeschikkingstelling, het onderhoud en het bijhorende 
registratiesysteem van beide afvalinzamelsystemen kosten met zich meebrengt voor elk aansluitpunt 
ongeacht de hoeveelheid aangeboden afval;

Overwegende dat de kosten variabel zijn en afhankelijk zijn van o.m. het volume van de recipiënten en 
het aantal ledigingen, en aldus van de hoeveelheid en de aard van het afval dat wordt aangeboden;

Gelet op het feit dat de verwerkingskosten voor GFT-afval niet dezelfde zijn als deze voor de 
verwerking van restafval;

Overwegende dat dit dient te resulteren in een belasting waarvan een gedeelte bestaat uit een bedrag 
per maand per aansluitpunt, afhankelijk van het volume van het recipiënt, en waarvan het andere 
gedeelte bestaat uit een bedrag dat afhankelijk is van het volume van de losse restafval- en, in 
voorkomend geval, GFT-container, of vulschuif, en het aantal ledigingen;



BELASTINGREGLEMENT INZAMELING REST- EN GFT-AFVAL
Gemeenteraad van 17 december 2019 pagina 3 van 5

Overwegende dat de inwoners via het gedifferentieerd tarief worden aangezet tot afvalpreventie en 
afvalbewust gedrag;

Overwegende dat in het jaar 2020 zal onderzocht worden of het huidige systeem, Diftar op volume 
niet beter zou worden omgezet naar een Diftar op gewicht;

Overwegende dat de eventuele omschakeling wel wat onderzoek, besprekingen en overleg vergt en 
bijgevolg het voorstel om de onderhavige belasting op het inzamelen van rest- en GFT-afval goed te 
keuren voor één jaar;

Gelet op het principe "de vervuiler betaalt";

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21 november 2019;

Gelet op het verslag van de DDW d.d. 28 november 2019;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:  met 29 stemmen ja, tegen 1 stem neen

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van 
Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra 
Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, 
Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smet, Véronique D'Exelle stemmen ja.

Kurt Vermeiren stemt neen.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2020 wordt een 
belasting geheven op het inzamelen van selectief aangeboden restafval en GFT-afval van 
huishoudelijke oorsprong en van met huishoudelijk afval vergelijkbaar afval van bedrijfsmatige 
oorsprong.

Voor de toepassing van onderhavige belasting wordt verstaan onder:

- restafval (ook huisvuil genaamd): alle huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijk afval 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die in de voorgeschreven recipiënten kunnen geborgen 
worden met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, GFT-afval, 
PMD en ander selectief ingezamelde afvalstoffen.

- huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding.

- met huishoudelijk afval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: bedrijfsafvalstoffen van 
vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen die ontstaan 
ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking 
van een particuliere huishouding.

- GFT-afval: groente-, fruit- en tuinafval, dierlijk en plantaardig keukenafval, etensresten en 
organisch composteerbaar afval.

- gemeentelijke afvalinzamelsystemen: ofwel een bovengronds huis-aan-huis inzamelsysteem 
door middel van losse restafval- en GFT-containers waarvan het volume het aantal liters 
bepaalt, ofwel een ondergronds afvalinzamelsysteem door middel van ondergrondse 
verzamelcontainers met vulschuif waarvan het volume van de vulschuif het aantal liters 
bepaalt.

- volume: de maximale inhoud van de losse restafval- en GFT-containers of vulschuif, 
uitgedrukt in liters.
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- ondergrondse verzamelcontainer: een permanent voorzien ondergrondse brengsysteem dat 
door meerdere aansluitpunten wordt gebruikt voor de inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen, waarbij, onder de voorwaarden bepaald door het college van burgemeester en 
schepenen, toegang wordt verleend via een aanmeldkaart.

- aanmeldkaart: kaart met ingebouwde gegevensdrager die ter beschikking gesteld wordt aan 
een toegelaten gebruiker van een ondergronds inzamelsysteem.

- aansluitpunt: de unieke combinatie van een adres en een gebruiker.

- gebruiker:

● elke inwoner van Schoten maakt bij inschrijving in het bevolkingsregister automatisch 
deel uit van een aansluitpunt. Voor de inwoners is de gebruiker van een aansluitpunt de 
referentiepersoon zoals vastgelegd in de gemeentelijke bevolkingsregisters. 

● voor de kleine ondernemingen, scholen, tweede verblijvers en verenigingen is de 
gebruiker diegene die de “inschrijving als gebruiker” onderschrijft; 

Artikel 2

Het is verplicht om de gemeentelijke afvalinzamelsystemen te gebruiken conform het Algemeen 
Politiereglement Schoten en onderhavig belastingreglement. 

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt per afvalfractie welk afvalinzamelsysteem (boven- 
of ondergronds) aan een aansluitpunt verplicht wordt opgelegd.

Het college van burgemeester en schepen kan toelating geven aan een aansluitpunt om in een 
vastgelegde overgangsperiode de twee systemen te mogen gebruiken. Het belastingbedrag zoals 
bepaald onder artikel 4 a) zal in dat geval slechts eenmaal aangerekend worden en wordt bepaald door 
het grootste volume dat gebruikt wordt.

Een ingebouwde gegevensdrager in de losse restafval- en GFT-containers en in een aanmeldkaart voor 
gebruik van het ondergronds afvalinzamelsysteem bevat de identiteit van de gebruikers die zich 
conform artikel 1 (definitie gebruiker) bij het gemeentebestuur hebben bekendgemaakt. Deze 
bekendmaking blijft geldig tot wederopzegging.

Per aansluitpunt op een ondergronds afvalinzamelsysteem wordt 1 gratis aanmeldkaart ter beschikking 
gesteld. Elke nieuwe aanmeldkaart dient aangekocht te worden tegen het bedrag van 6,00 euro per 
stuk. 

Artikel 3

De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de gebruiker van elk aansluitpunt. 

Artikel 4

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

a) voor elk aansluitpunt is per begonnen maand een belastingbedrag van 0,25 euro verschuldigd 
per ter beschikking gesteld volume van 10 liter;

b) het belastingbedrag uit artikel 4 a) wordt verhoogd met een bedrag per lediging van de losse 
restafval- en GFT-container of vulschuif, welke via de in artikel 2 genoemde gegevensdrager 
automatisch wordt geregistreerd, en is bepaald door het volume van de losse restafval- en/of 
GFT-container of vulschuif volgens onderstaande tabel:

volume restafval GFT

40,00 liter 1,52 euro 1,39 euro

60,00 liter 2,28 euro 2,08 euro

80,00 liter 3,04 euro 2,77 euro

120,00 liter 4,56 euro 4,16 euro



BELASTINGREGLEMENT INZAMELING REST- EN GFT-AFVAL
Gemeenteraad van 17 december 2019 pagina 5 van 5

180,00 liter 6,84 euro 6,24 euro

240,00 liter 9,12 euro 8,32 euro

500,00 liter 19,01 euro 17,34 euro (verzamelcontainer)

750,00 liter 28,52 euro 26,01 euro (verzamelcontainer)

1.000,00 liter 38,02 euro 34,68 euro (verzamelcontainer)

1.100,00 liter 41,82 euro 38,15 euro (verzamelcontainer).

Elke restafvalcontainer, GFT-container of vulschuif wordt voor de berekening van de 
belasting geacht volledig gevuld te zijn.

Artikel 5

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen vervat in het 
gelijknamige Decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Artikel 6

De bevoegde gemeentebeambten zijn gemachtigd om elke vaststelling te doen in verband met deze 
verordening. De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden deze vaststellingen te laten uitvoeren en 
eventueel te vergemakkelijken.

Artikel 7

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet 
over het Lokaal Bestuur.

Artikel 8

De toezichthoudende overheid zal op de hoogte worden gebracht van de bekendmaking van het 
reglement overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


