
 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

  

Zitting van dinsdag 01 oktober 2013  

Aanwezig: 

Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester 

Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt: 

Schepenen 

Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier 

Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip 

Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 

Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement: Raadsleden 

Guido De Langhe: Secretaris 

Verontschuldigd/Afwezig: 

Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 

Davine Dujardin: Raadslid 

 

11. Voorwerp: Openbare zitting: goedkeuren belastingreglement op de verkoop van afvalzakken 

01/01/2014 - 31/12/2019 

 

De Raad, 

Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet;  

 

 
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder art. 42 e.v. inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad 
en art. 94 inzake invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten;  
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, gepubliceerd in het B.S.van 4 juli 2008 en van toepassing vanaf 1 
januari 2009;  
 
Gelet op alle bepalingen van het W.I.B. van 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van de 
bepalingen die feiten of gevallen betreffen die zich waarschijnlijk niet zullen voordoen inzake gemeente- of 
provinciebelastingen (art.297,298§1,300,301,304,304bis,412 en 412bis), dit zonder afbreuk te doen aan de 
bepalingen van het nieuwe decreet terzake;  
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, inzonderheid op artikel 26, en latere wijzigingen ; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de stad;  
 
Gelet op het gangbare belastingreglement op de verkoop van afvalzakken dd. 01/01/2010 en die als gevolg 
van dit besluit opgeheven worden;  
 
Gelet op het advies van de Minaraad dd. ;  
Gelet op de algemene commissie op ; 
 
Gelet op art. 3 van de statuten van imog betreffende het doel de gemeentelijke bevoegdheden met de 
mogelijkheid die zaken uit te voeren die betrekking hebben op het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de 
deelnemende gemeenten  
 
Overwegende de volgende overlegvergaderingen op : 



- 8 februari :  Overleg met de burgemeesters 

- 27 maart :  Werkgroep Vlarema 
- 24 april :  Werkgroep Vlarema 
- 17 mei :  Werkgroep Vlarema 

 
Overwegende het voorstel van de raad van bestuur van Imog van 18 juni 2013;  
 
Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen; 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie  van 24 september 2013; 

Gelet op de uitslag van de stemming: 

voor: 21 

tegen: 10 

onthoudingen: 1 

Besluit: 

Art. 1: Er wordt een contantbelasting geheven op de verkoop van afvalzakken verplicht te gebruiken voor 
ophaling restfractie, PMD-fractie en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen van 01 januari 2014 tot en met 31 
december 2019.  
 
Art. 2: Het bedrag van de contantbelasting van de te verkopen zakken wordt als volgt vastgesteld:  
 
2.1. witte afvalzak (gekleurde  opdruk … Nette regio…) voor huishoudelijk restafval :  
 
2.1.1. - klein formaat : 0,85 EUR per zak  
2.1.2. - groot formaat: 1,60 EUR per zak  
 
2.2. rode afvalzakken (gekleurde opdruk … Nette regio…) voor vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - groot 
formaat  1,60 EUR per zak 
  
2.3. PMD-zakken voor fractie plastiekflessen en flacons, metaal en drankverpakkingen  
0,15 EUR per zak  
 
Art. 3: Alle afvalzakken worden te koop aangeboden op het stadhuis en andere stedelijke administratieve 
centra, winkels en containerparken 
 
Art. 4: Imog krijgt machtiging om een verkoopnet te organiseren voor afvalzakken via handelaars of 
commerciële instellingen. De verplichte verkoopprijs voor de handelaars is deze zoals vermeld in art. 2. De 
aankoopprijs voor de handelaars bedraagt de verplichte verkoopprijs verminderd met een commissieloon als 
volgt bepaald : 
  
Aankoopprijs per zak  Commissie per zak  
2.1.1.  0,8245 EUR  0,0255 EUR  
2.1.2.  1,552 EUR  0,0480 EUR  
2.2.  1,552 EUR  0,0480 EUR  
2.3.  0,1455 EUR  0,0045 EUR  

 

De BTW zal conform de BTW-regeling worden geïnd. 
Art. 5: De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, worden ingediend en gemotiveerd; de indiening 
moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van de contante 
inning. Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden, dient hij dit uitdrukkelijk in zijn bezwaarschrift 
te vermelden.  
 
Art. 6: Bij niet-betaling van deze contant te betalen belasting, wordt de belasting ingekohierd en wordt ze 
een kohierbelasting, met haar specifieke gevolgen.  
 
Art. 7: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging 
en Invordering van de belastingen) , hfst.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 InkomstenBelasting (W.I.B.) en de artikelen 126 tot 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft verjaring en vervolging) van toepassing, voor zover zij met name 
niet de belastingen op de inkomsten betreffen.  
 

Art. 8: Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

 
Art. 9: Dit aangepast belastingreglement wordt van toepassing op  
- contantbelastingen die geïnd worden vanaf 1 januari 2014  

- kohierbelastingen die in kohieren zijn opgenomen en vanaf 1 januari 2014 uitvoerbaar verklaard worden  
 
Art. 10: Het belastingreglement op verkoop van afvalzakken dd. 4 december 2013 wordt bij de 
inwerkingtreding van dit reglement opgeheven per 31 december 2013.  
 

Art. 11: Het aangepast belastingreglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

 

 

Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 

 

(get) Guido De Langhe (get) Kurt Vanryckeghem 

Secretaris Voorzitter-Burgemeester 

 

Voor eensluidend afschrift 

Waregem, 18 oktober 2013 

Guido De Langhe Kurt Vanryckeghem 

Secretaris Burgemeester 
 

 


