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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen via het Diftar-systeem. In afwachting van een nieuw voorstel van reglement van IOK 
Afvalbeheer werd op 5 november 2019 het oude reglement hernomen tot en met 31 december 
2025. IOK Afvalbeheer heeft ondertussen, na veelvuldig overleg, een nieuw voorstel gedaan. Hierbij 
staat de harmonisering van de afvaltarieven in de Kempen centraal. (bijlage presentatie IOK 
Afvalbeheer).

De kernpunten van het voorstel van IOK Afvalbeheer zijn het vermijden van afvaltoerisme tussen 
gemeenten enerzijds en het stimuleren van tariefverschillen tussen fracties anderzijds om beter te 
sorteren. Het algemene uitgangspunt is beter sorteren en minder restafval genereren. Het 
gebalanceerd tariefverschil tussen restafval en de andere fracties is gebaseerd op het principe van de 
ladder van Lansink (het loont om te sorteren). De doelstelling op intercommunaal niveau hiervoor is 
maximum 96 kg/inwoner tegen 2021. Het huidige aantal kg restafval per inwoner in Herentals is 



momenteel 76,2 kg restafval/inwoner. De doelstelling in Herentals is het restafval te laten dalen tot 
61 kg/inwoner, waarbij 10 kg naar P+MD gaat en 5 kg uit de restafval naar GFT gaat. 

IOK Afvalbeheer stelde het volgende vast in de analyse van de huidige afvalcijfers van Herentals 
(bijlage):  

1. De aanvankelijke doelstelling van het tarievenbeleid in Herentals was een lage vaste kost en 
een hoge variabele kg-prijs om zo minder restafval te creëren. De doelstelling om minder 
restafval te creëren werd niet helemaal gerealiseerd (alhoewel Herentals het hoogste kg-
tarief in DIFTAR werkingsgebied van IOK Afvalbeheer heeft: namelijk 0,30 euro/kg), zitten we 
in de middenmoot qua aanlevering van restafval (en heeft de Herentalsenaar 76,2 kg 
restafval/inwoner). Met het nieuwe tarief zou de bevolking slechts 0,24 euro/kg moeten 
betalen voor restafval en minder voor GFT (0,10 euro/kg in plaats van 0,22 euro/kg), 
waardoor IOK Afvalbeheer verwacht dat er beter gesorteerd zal worden (en het de bevolking 
minder zal kosten). 

2. Vanaf 1 maart 2021 verruimt de sorteerregel voor PMD en wordt P+MD, waardoor burgers 
meer plastic verpakkingen uit het restafval kunnen halen. Dit is wettelijk bepaald. Ook dit zal 
een effect hebben op het sorteergedrag en de fractie restafval verminderen. De P+MD 
zakken worden in het voorstel van IOK Afvalbeheer voordeliger: nl. ze evolueren van 5 
euro/rol (24 zakken) naar 3,60 euro/rol. De prijs per zak daalt van 0,21 euro/zak naar 0,15 
euro/zak. De bijkomende tussenkomst van Fost Plus bedraagt 0,70 euro/inwoner (of voor 
Herentals: 19.723,90 euro/jaar).  

3. IOK Afvalbeheer stelt bovendien vast dat er in Herentals een meer dan gemiddeld 
ontwijkgedrag is (8,2 % van de gezinnen biedt geen restafval aan). Dit is volgens IOK 
Afvalbeheer te wijten aan het hoge kg-tarief voor restafval.

4. Door het nieuwe systeem (meer dan halvering van de variabele kg-prijs voor GFT) wordt de 
instapdrempel voor het aanschaffen van een GFT-bak verlaagd.

Na herhaaldelijk overleg met IOK Afvalbeheer en verschillende simulaties werd door het 
 schepencollege een Herentalse variant op het IOK harmonisatievoorstel onderhandeld. Deze 
nieuwe prijszetting zorgt enerzijds voor een prijsvermindering op de factuur van de Herentalse 
burger en houdt tegelijk de kostprijs gelijk voor het stadsbestuur. Doel is met het vernieuwde, 
harmonisatievoorstel om te komen tot nog betere sortering en een lagere factuur voor de burger. 
Wat zijn de principes van deze Herentalse variant?

1. Het schepencollege kiest hierbij voor de voordeligere versie van variabele kosten (dus het 
harmonisatietarief) voor huis aan huis ophaling. Dit betekent een vermindering van de 
kostprijs voor de Herentalse burger van 0,30 euro/kg voor restafval, naar 0,24 euro/kg. Net 
hetzelfde voor GFT: een daling van 0,22 euro/kg naar 0,10 euro/kg. 

2. Daarnaast kiest het stadsbestuur ervoor om de vaste kost niet op (het door IOK Afvalbeheer 
voorgestelde) 4 euro/aansluitpunt/maand  te zetten, maar slechts een indexering toe te 
passen op het huidige bedrag van 1,70 euro, waardoor de burger slechts 2,15 
euro/aansluitpunt/maand zal betalen. Voor GFT wordt de huur voor de gft-container gewoon 
behouden (om nog meer mensen te stimuleren een GFT-container aan te schaffen, namelijk 
1,70 euro). 

3. Simulaties van IOK Afvalbeheer met een geïndexeerde vaste kost per maand (2,15 
euro/maand) en een  lagere variabele kost per kg, leveren het bewijs dat het gemiddeld 
Herentals gezin een grote besparing zal doen op zijn restafvalfractie (van gemiddeld 110 



euro/aansluitpunt/jaar) naar 88 euro/aansluitpunt/jaar. Beter sorteergedrag (P+MD en meer 
naar GFT) en een lagere kg-prijs zullen zo zorgen voor een beter resultaat qua sortering.

4. Om het afvaltoerisme tegen te gaan op het recyclagepark worden de meeste fracties 
betalend. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het tarief voor ophaal en het 
tarief op het recyclagepark (om te vermijden dat mensen met hun zakken naar het 
recyclagepark rijden). Voor de fracties snoeihout stelt IOK Afvalbeheer wel een vrijstelling 
voor (gratis gedurende het hele jaar), terwijl het nu slechts 50 kg gratis per gezin per jaar is. 
Voor asbest wordt een vrijstelling van minimum 200 kg per gezin/per jaar voorgesteld. Steen 
en betonpuin daarentegen gaan van gratis naar 0,02 euro/kg om afvaltoerisme tegen te 
gaan. Om de Herentalse gezinnnen die hun eigen woning (ver)bouwen niet te benadelen 
wordt voorgesteld om een toelage toe te voegen aan het DIFTAR-toelage besluit, namelijk 
een tegemoetkoming voor gezinnen die hun eigen bouwafval afvoeren naar het 
recyclagepark. 

Herentals keert jaarlijks, op één gemeente na, het hoogste bedrag uit aan sociale correcties per 
inwoner via het DIFTAR-toelagereglement. Deze correcties zijn voorzien in het meerjarenplan. Door 
de huidige werking (geen forfaitair bedrag, maar op basis van reëel aangeleverde kilo's), zal er ook 
geen overfinanciering kunnen ontstaan. Het bestuur kiest er daarom voor de huidige sociale tarieven 
te behouden, ten voordele van jonge gezinnen (luiers), ouderen (incontinentie), ...

De gemeenteraad moet een aangepast belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van 
huishoudelijke afvalstoffen via het Diftar-systeem goedkeuren dat met ingang van 1 januari 2021 van 
toepassing wordt.

Juridische grond
 Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen
 Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen
 Het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen (Materialendecreet), in het 
bijzonder artikel 26

 Het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en 
latere wijzigingen (VLAREMA), in het bijzonder art. 5.1.1 e.v

 Het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval, goedgekeurd op 16 
september 2016 door de Vlaamse regering, en latere wijzigingen

Argumentatie
Het DIFTAR-systeem impliceert dat huisvuil aangeboden moet worden in daartoe voorziene grijze 
container met elektronische gegevensdrager, waarbij het aangeboden afval wordt gewogen en 
geregistreerd. Bij grote(re) appartementsgebouwen en gebouwencomplexen geniet echter de 
collectieve inzameling aan de hand van ondergrondse huisvuilcontainer(s) de voorkeur. Zo kan er 
vermeden worden dat grote aantallen containers op één plaats langs de openbare weg worden 
aangeboden. In dat geval zal er geen individuele grijze huisvuilcontainer maar een toegangspas 
uitgereikt worden waarmee er toegang verleend wordt tot de ondergrondse container. Het 
aangeboden huisvuil wordt niet gewogen maar geregistreerd per volume aan de hand van de 
toegangspas voor 30 of 60 liter. Dit volume refereert naar de schuifgroottes die in de ondergrondse 



huisvuilcontainer is voorzien. Op basis van de programmatie van de toegangspas gaat de bijhorende 
schuif open.

Het thuiscomposteren van het gft heeft de voorkeur op de selectieve inzameling. Bijgevolg heeft elke 
inwoner van de stad de keuze tussen gratis thuiscomposteren en betalende huis-aan-huisinzameling 
van gft. In dit laatste geval dient het gft, analoog als bij huisvuil, aangeboden te worden in daartoe 
voorziene groene container met elektronische gegevensdrager, waarbij het aangeboden afval wordt 
gewogen en geregistreerd. 

Tot slot worden verschillende afvalstoffen huis-aan-huis, via wijkinzameling of selectief via het 
recyclagepark ingezameld.

De kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden verhaald op de aanbieders. 
Dit gebeurt aan de hand van een vaste en een variabele contantbelasting. De variabele 
contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de afvalstof en in functie van het aangeboden 
gewicht of volume. Hierdoor kan de gemeente/stad deels het principe “de vervuiler betaalt” 
toepassen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, in tweede instantie hergebruik en 
tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Een vaste contantbelasting is verschuldigd voor:

 de gescheiden huis-aan-huisinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan
 de wijkinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan
 de toegang tot het recyclagepark en de verwerking van niet-betalende afvalstoffen op het 

recyclagepark
 de algemene reinheid van de stad.

Voor de ophaling en verwerking van het aangeboden huisvuil en gft is een contantbelasting voor de 
ingezamelde hoeveelheden afval verschuldigd. De verrekening gebeurt per kilogram of per volume. 
Bij de vaststelling van de kilogramtarieven wordt er rekening gehouden met de minimum- en 
maximumtarieven die vastgelegd zijn in het VLAREMA. Deze kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. 
Aangezien wegen niet mogelijk is bij de ondergrondse huisvuilcontainer, is het kilogramtarief niet van 
toepassing maar wel een volumetarief op basis van een 30- of 60-liter zak. Deze volumetarieven zijn 
gebaseerd op het kilogramtarief en worden omgerekend volgens de tabel in bijlage 5.1.4. van het 
VLAREMA. Deze manier van kostenaanrekening wordt gelijk geacht aan het weegsysteem. De 
omrekeningtabel stelt dat een huisvuilzak van 60 liter gelijk aan 7,5 kilogram huisvuil. Een huisvuilzak 
van 30 liter wordt bijgevolg gelijkgesteld aan 3,75 kilogram huisvuil.

Tot slot zijn er specifieke contantbelastingen voorzien voor :

 de terbeschikkingstelling van gft-containers, grote rolcontainers van 1.100 liter, 
ondergrondse containers, evenementencontainers

 het gebruik van een slot
 de vervanging of herstelling van de (onderdelen van een) container of de vervanging van de 

toegangspas 
 de omruiling van een container.



Bij de vaststelling van de contantbelastingen in dit reglement is de financiële toestand van de stad in 
acht genomen. De kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering 
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wegen zwaar door op de 
gemeentelijke financiën. De gemeentelijke inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn.

Het college van burgemeester en schepenen besliste een evaluatie door te voeren van dit reglement 
na twee jaar, in het voorjaar van 2023. Deze evaluatie zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Besluit

De gemeenteraad heft het belastingreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het Diftar-
systeem 2020-2025 op vanaf 1 januari 2021. 

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het Diftar-
systeem 2021-2025 goed als volgt:

Belastingen 2021-2025

BELASTINGREGLEMENT  VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE 
AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTAR-SYSTEEM

Artikel 1.  Belastbaar voorwerp en definities

De stad heft met ingang van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 een belasting op het 
inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het Diftar-systeem.

Op de afvalstoffen vermeld in dit reglement zijn de definities van het Materialendecreet, het 
VLAREMA en het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval van toepassing. 

Daarnaast wordt in dit reglement verstaan onder:

 aansluitpunt: een adres dat geregistreerd staat in het DIFTAR-systeem
 container: een mobiel inzamelrecipiënt dat gebruikt wordt voor de inzameling van 

afvalstoffen vermeld in dit reglement
 ondergrondse container: een inzamelrecipiënt dat vast onder de grond is geplaatst en dat 

gebruikt wordt voor de inzameling van afvalstoffen vermeld in dit reglement
 toegangspas: een digitale kaart waarmee toegang wordt verleend tot een ondergrondse 

container

Artikel 2.  Belastingplichtigen

De contantbelastingen in artikelen 4 tot en met 9 zijn per aansluitpunt hoofdelijk verschuldigd door: 

 de referentiepersoon of andere leden van een (één- of meerhoofdig) gezin, die op het 
aansluitpunt ingeschreven is/zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister, 
verder omschreven als “gezin”, uitgezonderd studenten (personen met een 



inschrijvingsbewijs van de hogeschool/universiteit of die jonger zijn dan 18 jaar) die in de 
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister ingeschreven zijn op het adres van een 
vergund studentenhuis

 iedere natuurlijke persoon die ingestapt is in het DIFTAR-systeem, zonder op het 
aansluitpunt ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister, 
verder omschreven als “2de verblijf”

 ieder natuurlijke of rechtspersoon die een commerciële, industriële, landbouw- of 
dienstverlenende activiteit uitoefent, en die ingestapt is in het DIFTAR-systeem, verder 
omschreven als “bedrijf”

 iedere natuurlijke of rechtspersoon die een gebouw beheert (eigenaar, vereniging van mede-
eigenaars, syndicus, …), en die ingestapt is in het DIFTAR-systeem

 verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, openbare en semi-openbare 
instellingen, … die ingestapt zijn in het DIFTAR-systeem.

De contantbelastingen in artikel 10 zijn per evenement hoofdelijk verschuldigd door:

 iedere natuurlijke of rechtspersoon die een evenement organiseert, waarvoor op diens vraag 
tijdelijk een container ter beschikking wordt gesteld, verder omschreven als 
“evenementenorganisator”. 

Artikel 3.  Toekenningsregels

Het huisvuil wordt aangeboden in een grijze container, tenzij de belastingplichtige door middel van 
een toegangspas toegang heeft tot een ondergrondse huisvuilcontainer. In dit laatste geval wordt er 
per aansluitpunt één toegangspas voor 30 of 60 liter ter beschikking gesteld.

Het gft wordt aangeboden in een groene container. 

De containers worden in opdracht van de stad via IOK Afvalbeheer ter beschikking gesteld en blijven 
eigendom van IOK Afvalbeheer. Ze bevatten een ingebouwde elektronische gegevensdrager 
waardoor de identiteit van de normale gebruiker is gekend. Ze behoren toe aan de fysieke locatie 
(gebouw, infrastructuur of domein) van het aansluitpunt.

Per aansluitpunt zijn de volgende toekenningsregels voor de containers van toepassing:

 standaardvolume:
Voor huisvuil is het standaardvolume een container van 120 of 240 liter. 
Voor gft is het standaardvolume een container van 120 liter. Er is voor gft geen container van 
240 liter beschikbaar.

 maximaal toekenbaar volume:
Voor huisvuil en gft is het maximaal toekenbare volume voor een gezin, 2de verblijf en een 
bedrijf 240 liter. 

 container van 40 liter:
Voor de volgende aansluitpunten kan er afgeweken worden van het standaardvolume met 
de nodige containers van 40 liter:

o appartement, studentenkamer of studio
o aanéénsluitende bebouwing
o assistentie- of bejaardenwoning
o verder dan 150 meter afgelegen van de reguliere ophaalronde.



 container van 1.100 liter:
Voor de volgende aansluitpunten kan er afgeweken worden van het standaardvolume van 
het standaardvolume met een container van 1.100 liter:

o jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen
o gemeenschapshuizen en rusthuizen
o scholen
o openbare en semi-openbare instellingen
o verhuring voor evenementen.

Gemotiveerde afwijkingen op deze toekenningsregels worden beoordeeld door het college van 
burgemeester en schepenen.

Artikel 4.  Vaste kost

Per aansluitpunt is een vaste contantbelasting van 2,15 euro per maand verschuldigd voor:

 de gescheiden huis-aan-huisinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan
 de wijkinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan
 de toegang tot het recyclagepark en de verwerking van niet-betalende afvalstoffen op het 

recyclagepark
 de algemene reinheid van de stad. 

Artikel 5.  Containerkosten

Voor onderstaande containers is een contantbelasting verschuldigd, die per maand wordt verrekend:

Type container Tarief per maand

40 liter container: gft
1,70 euro voor de eerste container en

0,00 euro per bijkomende container

120 liter container: gft
1,70 euro voor de eerste container en

1,70 euro per bijkomende container

1.100 liter container: gft
7,50 euro voor de eerste container en

7,50 euro per bijkomende container

1.100 liter container: huisvuil
7,50 euro voor de eerste container en

7,50 euro per bijkomende container
ondergrondse container: huisvuil 35,00 euro per container
ondergrondse container: papier 35,00 euro per container
ondergrondse container: glas 35,00 euro per container
ondergrondse container: PMD 35,00 euro per container

 

Artikel 6.  Slotkosten



Voor het gebruik van een slot is een eenmalige contantbelasting van 35,00 euro per container 
verschuldigd.

Artikel 7.  Variabele kosten

Voor de ingezamelde hoeveelheden afval is een contantbelasting verschuldigd, die na elke 
aanbieding wordt verrekend. Deze verrekening gebeurt per kilogram of per volume:

Tarief
container: huisvuil 0,24 euro per kilogram
container: gft 0,10 euro per kilogram

ondergrondse container: huisvuil 
0,90 euro per aanbieding van de toegangspas van 30 liter
 1,80 euro per aanbieding van de toegangspas van 60 liter

Alle bedragen worden na elke aanbieding afgerond op 2 cijfers na de komma.

De kilogram- en volumetarieven worden jaarlijks geïndexeerd zoals bepaald in artikel 11.

Artikel 8.  Vervangings- of herstellingskosten

Voor de vervanging of herstelling van de (onderdelen van een) container of de vervanging van de 
toegangspas is een contantbelasting verschuldigd:

Tarief

40 l container 120 l container 240 l container 1.100 l container
ondergrondse 
container

wiel met wielas / 4,39 euro 4,44 euro / /
deksel met dekselas 6,93 euro 3,38 euro 4,69 euro / /
beugel 4,09 euro / / / /
romp 22,31 euro 20,91 euro 26,16 euro / /
slot 35,00 euro 35,00 euro 35,00 euro 35,00 euro /
elektronische 
gegevensdrager

7,34 euro 7,34 euro 7,34 euro 7,34 euro /

container 33,34 euro 28,68 euro 35,30 euro 242,99 euro /
toegangspas / / / / 5,00 euro

 

De vervangings- of herstellingskosten zijn niet verschuldigd wanneer de containergebruiker of de 
houder van een toegangspas het bewijs levert dat het verlies of de beschadiging niet werd 
veroorzaakt door zijn nalatigheid.

Artikel 9.  Omruilingskosten

De omruiling naar een ander containerformaat is éénmalig gratis bij wijziging van de gezinssituatie of 
bij aanmelding van nieuwe containergebruikers.

Voor een omruiling om andere redenen is een contantbelasting van 10,00 euro per container 
verschuldigd. 



Artikel 10.  Kosten bij evenementen

Containers voor huisvuil en gft kunnen aan evenementenorganisators ter beschikking worden gesteld 
voor het afval dat op het evenement ontstaat. De containers worden ter beschikking gesteld voor 
een vastgelegde periode.

Voor de terbeschikkingstelling van containers op een evenement is een contantbelasting 
verschuldigd:

Tarief
120 liter container : huisvuil 10,00 euro per container
120 liter container : gft 10,00 euro per container
240 liter container : huisvuil 10,00 euro per container
1.100 liter container : huisvuil 25,00 euro per container
1.100 liter container : gft 25,00 euro per container

 

Bijkomend is voor de ingezamelde hoeveelheden afval een variabele kost verschuldigd volgens de 
tarieven vastgelegd in artikel 7.

Indien er vervangings- of herstellingskosten van toepassing zijn worden deze aangerekend volgens de 
tarieven vastgelegd in artikel 8.

Artikel 11.  Indexering

De kilogramtarieven, vermeld in artikel 7, worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de 
evolutie van de consumptieprijsindex.

De tarieven worden vermenigvuldigd met een factor:

 met in de teller de consumptieprijsindex die van toepassing was in september van het jaar 
dat voorafgaat aan het jaar waarin het tarief wordt gewijzigd, en 

 met in de noemer de consumptieprijsindex die van toepassing was in september 2020. 

Het zo verkregen getal wordt naar beneden afgerond op 2 cijfers na de komma. 

De kilogramtarieven worden enkel geïndexeerd indien een even tarief na afronding op 2 cijfers na de 
komma bereikt wordt.

De volumetarieven, vermeld in artikel 7, worden niet zelfstandig geïndexeerd maar worden, in geval 
van tariefwijziging van de kilogramtarieven, eveneens aangepast volgens de omrekensleutel in 
VLAREMA bijlage 5.1.4.

Artikel 12.  Wijze van inning

De contantbelastingen in artikelen 4 tot en met 9 worden geïnd via een provisie die vooraf te betalen 
is. 



De betalingsuitnodigingen voor de provisie worden door IOK Afvalbeheer verzonden, in opdracht van 
de financieel directeur van de stad.

Het bedrag van de eerste betalingsuitnodiging is afhankelijk van de toegekende containers en/of 
toegangspassen per aansluitpunt:

 Bedrag van de eerste betalingsuitnodiging

aansluitpunt met één of meerdere containers van 
40, 120 en/of 240 liter en/of een toegangspas voor 
de ondergrondse container

75,00 euro

aansluitpunt met één of meerdere containers van 
1.100 liter

250,00 euro

aansluitpunt met één of meerdere ondergrondse 
containers

1.800,00 euro

 

Zodra de provisie lager is dan een bepaald bedrag, het drempelbedrag, wordt een nieuwe 
betalingsuitnodiging verzonden. Het drempelbedrag is afhankelijk van de toegekende containers 
en/of toegangspassen per aansluitpunt:

Drempelbedrag
aansluitpunt met één of meerdere containers van 
40, 120 en/of 240 liter en/of een toegangspas voor 
de ondergrondse container

10,00 euro

aansluitpunt met één of meerdere containers van 
1.100 liter

50,00 euro

aansluitpunt met één of meerdere ondergrondse 
containers

200,00 euro

Het bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging is afhankelijk van de afvalhistoriek van de 
belastingplichtige:

Bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging

afvalhistoriek < 3 maanden
bedrag van de eerste betalingsuitnodiging + 
negatieve saldo van de provisie

afvalhistoriek > 3 maanden
bedrag is gebaseerd op het geraamde gebruik van 
het DIFTAR-systeem voor 1 jaar 
  + negatieve saldo van de provisie

 

In geval van afmelding naar aanleiding van een verhuis, overlijden, stopzetting, … wordt het 
resterende bedrag van de provisie teruggestort op het rekeningnummer van de belastingplichtige. 

De afmelding moet uitdrukkelijk door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger gebeuren. 



Na afmelding worden de containers en/of de toegangspas voor verder gebruik geblokkeerd.

Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd op de provisie, wordt de openstaande schuld 
ingekohierd.

De contantbelastingen voor een evenement, vermeld in artikel 10, worden geïnd via een aparte 
betalingsuitnodiging en worden aldus niet verrekend via een provisie. Deze betalingsuitnodiging 
wordt verzonden door IOK Afvalbeheer, in opdracht van de financieel directeur. Als de contante 
inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de openstaande schuld ingekohierd.

Artikel 13.  Bezwaren

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden 
ingediend en gemotiveerd. De belastingplichtige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 
maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet.

Artikel 14.  Kennisgeving

Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IOK Afvalbeheer en OVAM.

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur. 

Openbare stemming op besluit 1
- 15 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Andreas Huyskens; Eva 

Kerkhofs; Nick Kraft; Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van 
Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans

- 13 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Evelyn Breugelmans; Annick De 
Grauwe; Anne-Mie Hendrickx; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Susy Matthijs; Tom Olyslaegers; 
Els Sterckx; Peter Verpoorten; Lore Wagemans

-

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


