
Gemeente Schoten 

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN 

VAN DE GEMEENTERAAD 

VAN 17 DECEMBER 2015 IN OPENBARE VERGADERING 

 

BELASTING OP HET INZAMELEN VAN REST- EN GFT-AFVAL 

Besluit:  

Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2016 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 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 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 

•  ondergrondse verzamelcontainer: een permanent voorzien ondergronds 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 door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde “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 liter  1,52 euro 1,39 euro 

60 liter  2,28 euro 2,08 euro 

80 liter  3,04 euro 2,77 euro 

120 liter  4,56 euro 4,16 euro 

180 liter  6,84 euro 6,24 euro 

240 liter  9,12 euro 8,32 euro 

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

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

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

1.100 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 en de invordering van de belasting, evenals de geschillenprocedure, gebeurt volgens de 

modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 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 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet.  

Artikel 8 

Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de provinciegouverneur 


