
 

GEMEENTERAAD 28 MAART 2017 

 

BELASTINGREGLEMENT VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN 

AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM  

 

 

 

1. Algemene bepalingen 

De stad heft met ingang van 1 juni 2017 tot en met 31 december 2019 een belasting op het 

inzamelen en verwerken van restafval en GFT en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen via het Diftar-systeem. 

Volgende begrippen worden in dit reglement gebruikt: 

- Restafval: alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van de particuliere huishouding 

en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zowel naar 

hoeveelheid als naar samenstelling en die in een daartoe bestemde recipiënt (container) worden 

aangeboden. Uitzondering: papier en karton, PMD, glas, textiel, KGA (Klein Gevaarlijk Afval), GFT, 

snoeihout, oude metalen, houtafval, herbruikbare goederen en andere selectief ingezamelde 

afvalstoffen. 

- GFT: Groente-, Fruit- en Tuinafval of organisch composteerbaar afval (zoals aardappelschillen, 

loof en schillen van vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en 

theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, huishoudpapier, snijbloemen en kamerplanten, 

versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, stro, onkruid en resten uit 

groente- en siertuin) en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 

en/of uit een bedrijfsactiviteit vergelijkbaar met een huishouden. 

- Ondergrondse verzamelcontainer: het permanent voorziene ondergrondse bergsysteem dat door 

meerdere aansluitpunten wordt gebruikt voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en 

met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, en dat beschikbaar wordt 

gesteld door middel van een aanmeldkaart. 

- Aanmeldkaart: een digitale kaart die ter beschikking wordt gesteld van een aansluitpunt en die 

de houder van de kaart toegang verleent tot een ondergrondse verzamelcontainer. 

2. Belastingplichtige 

De belasting is hoofdelijk verschuldigd door: 

a) de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het 

vreemdelingenregister, verder omschreven als “gezin” 

b) de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke 

woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het 

gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of in 

het vreemdelingenregister en die geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als 

dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een 

elektronische gegevensdrager en/of gebruikmakend van ondergrondse verzamelcontainers door 

middel van een aanmeldkaart, verder omschreven als “gezin” 

c) ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het 

grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende 

activiteit uitoefent en die geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt en per afzonderlijk ophaalpunt van 

huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van 

container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager en/of gebruikmakend van 

ondergrondse verzamelcontainers door middel van een aanmeldkaart, verder omschreven als 

“bedrijf” 

d) elke vereniging, school, gemeenschapshuis, rusthuis, kerkfabriek, openbare en semi-openbare 

instelling, …en die geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt en per ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en 

als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een 



 

elektronische gegevensdrager en/of gebruikmakend van ondergrondse verzamelcontainers door 

middel van een aanmeldkaart 

e) een tijdelijke containergebruiker: dit is een inrichter van evenementen en dergelijke aan wie 

gedurende minstens 1 dag en maximum 1 maand één of meerdere containers ter beschikking 

worden gesteld door IOK Afvalbeheer in opdracht van de gemeente voor het inzamelen en 

verwerken van restafval en/of GFT dat op het evenement ontstaat 

f) Een gebouwbeheerder: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een groep wooneenheden 

beheert en die geïnitialiseerd is als ophaalpunt en als dusdanig gekend is als afvalproducent 

gebruikmakend van ondergrondse verzamelcontainers door middel van een aanmeldkaart, 

verder omschreven als “beheerder”. 

3. Grondslag  

Voor aansluitpunten waar geen ondergrondse verzamelcontainer voor restafval ter beschikking 

wordt gesteld, worden het restafval en GFT aangeboden in respectievelijk grijze en groene 

container(s) die door de gemeente via IOK Afvalbeheer ter beschikking worden gesteld. Deze 

containers zijn eigendom van IOK Afvalbeheer. De container bevat een ingebouwde elektronische 

gegevensdrager waardoor de identiteit van de normale gebruiker is gekend. De containers behoren 

toe aan de fysische locatie (gebouw, infrastructuur of domein) van het aansluitpunt. 

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

Zowel voor GFT als voor restafval is het maximaal toekenbaar volume voor een gezin en een bedrijf 

240 liter en mits er wordt voldaan aan de hierna vermelde redenen van afwijking van het 

standaardvolume. 

Voor restafval: 

Het standaard volume voor de container is 120 liter of 240 liter. 

Mits afdoende motivering kan afgeweken worden van het standaard volume als volgt: 

- container van 40 liter voor aansluitpunten met specifieke bewoning: 

- appartement of studio 

- aanéénsluitende bebouwing 

- serviceflats 

- bejaardenwoning 

- verder dan 150 meter afgelegen van de reguliere ophaalronde kan een aansluitpunt 

beschikken over de nodige containers van 40 liter 

- een container van 1100 liter voor de volgende aansluitpunten: 

- gemeenschapshuizen en rusthuizen 

- jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen 

- kerkfabrieken 

- scholen 

- openbare en semi-openbare instellingen 

- gemeentelijke diensten 

- verhuring voor evenementen 

Voor GFT: 

Het standaard volume voor de container is 120 liter. 

Mits afdoende motivering kan afgeweken worden van het standaard volume als volgt: 

- container van 40 liter voor aansluitpunten met specifieke bewoning: 

- appartement of studio 

- aanéénsluitende bebouwing 

- serviceflats 

-  bejaardenwoning 

- verder dan 150 meter afgelegen van de reguliere ophaalronde kan een aansluitpunt 

beschikken over de nodige containers van 40 liter 

- de container van 120 liter voor aansluitpunten met een grotere afvalproductie: 

- voor gezinnen  

- bedrijven 



 

- studentenkamers (vanaf 7 personen) 

- gemeenschapshuizen en rusthuizen 

- jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen 

- kerkfabrieken 

- scholen 

- openbare en semi-openbare instellingen 

- verhuring voor evenementen 

- een container van 1100 liter voor de volgende aansluitpunten: 

- gemeenschapshuizen en rusthuizen 

- jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen 

- kerkfabrieken 

- scholen 

- openbare en semi-openbare instellingen 

- gemeentelijke diensten 

- verhuring voor evenementen 

Afwijkingen op deze toekenningsregels worden enkel toegestaan door het college van burgemeester 

en schepenen. 

Voor papier en karton: 

Bij de huis-aan-huisinzameling moet het papier en karton worden aangeboden in een gele container 

van 40 liter, 240 liter, 500 liter of 1100 liter toegekend per aansluitpunt in overeenstemming met 

onderstaande toekenningsregels. 

Elk aansluitpunt (natuurlijk persoon of rechtspersoon) heeft recht op een gratis papiercontainer in 

overeenstemming met onderstaande toekenningsregels: 

- bij specifieke woonvormen (o.a. appartementen) kunnen er, in onderling overleg (eigenaar-

bewoners) verzamelcontainers van 240 liter en/of 1.100 liter ter beschikking worden gesteld, 

indien men kiest voor een verzamelcontainer en het plaatsen van een 1.100 liter container 

niet mogelijk is kan er in onderling overleg een papiercontainer van 500 liter ter beschikking 

worden gesteld, indien hierover geen consensus wordt bekomen, ontvangt elk aansluitpunt 

een papiercontainer van 240 liter of 40 liter 

- 40 liter enkel beschikbaar voor appartementen, gesloten bebouwing en woningen gelegen 

meer dan 150 meter van de reguliere inzamelronde en aansluitpunten die al over een 40 liter 

restafvalcontainer beschikken 

- bij specifieke omstandigheden (o.a. mindervaliden) kan er in onderling overleg een container 

van 40 liter ter beschikking worden gesteld 

- elk gezin kan maximaal een 240 liter container bekomen 

- overige aansluitpunten kunnen maximaal een 240 liter en/of 1.100 liter bekomen, indien het 

plaatsen van een 1.100 liter container niet mogelijk is kan er in onderling overleg een 

papiercontainer van 500 liter ter beschikking worden gesteld 

- indien het aansluitpunt besluit om de container te weigeren, dan staat het aansluitpunt in 

om het papier en karton aan te leveren op het containerpark aangezien een huis-aan-

huisinzameling niet langer mogelijk is 

- voor aansluitpunten in het kernwinkelgebied (Grote Markt, Hofkwartier, Bovenrij en 

Zandstraat) wordt maatwerk geleverd afhankelijk van de specifieke situatie 

Voor ondergrondse verzamelcontainer: 

Voor aansluitpunten waar een ondergrondse verzamelcontainer ter beschikking wordt gesteld, wordt 

een aanmeldkaart per aansluitpunt ter beschikking gesteld die toegang verleent tot deze 

ondergrondse verzamelcontainer. De aanmeldkaart is een elektronische gegevensdrager waardoor 

de identiteit van de normale gebruiker gekend is. 

4.Vrijstellingen 

Voor dit reglement zijn geen vrijstellingen van toepassing. 

5. Belastingtarief 

Provisie 



 

De eerste betalingsuitnodiging voor de vooraf te betalen provisie bedraagt 50 euro per aansluitpunt. 

Per container van 1100 liter wordt het bedrag van de eerste betalingsuitnodiging verhoogd met 400 

euro. Per locatie met een of meerdere ondergrondse verzamelcontainers voor restafval bedraagt het 

bedrag voor de eerste betalingsuitnodiging 3.600,00 euro, dit bedrag wordt aan de beheerder 

aangerekend. 

De hierna gedefinieerde contantbelastingen worden in mindering gebracht van de vooraf betaalde 

provisie op het ogenblik zoals vermeld. 

Van zodra het drempelbedrag is overschreden, wordt een betalingsuitnodiging verstuurd door IOK 

Afvalbeheer in opdracht van de financieel beheerder. Het bedrag van deze uitnodiging zal berekend 

worden voor het geraamde gebruik van het Diftar-systeem voor het volgende jaar gebaseerd op de 

historiek van het aansluitpunt van de afgelopen 3 maanden. Is de historiek korter dan 3 maanden, 

dan is het bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging berekend volgens de provisie. 

Het drempelbedrag bedraagt 7,50 euro per aansluitpunt. Per container van 1100 liter wordt het 

drempelbedrag verhoogd met 100 euro. Per ondergrondse verzamelcontainer wordt het 

drempelbedrag verhoogd met 100 euro. 

Vast belastingbedrag 

Een vast belastingbedrag is verschuldigd voor: 

- de terbeschikkingstelling van inzamelrecipiënten voor restafval en met huishoudelijke 

afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

- de gescheiden inzameling aan huis van andere afvalfracties, zoals papier, karton, PMD en 

- de verwerking en de recyclage daarvan. 

Dit bedrag bedraagt per aansluitpunt 20,40 euro per jaar of 1,70 euro per maand en wordt verrekend 

op de provisie. 

Voor de terbeschikkingstelling van een GFT-container van 40 liter of 120 liter is een bijkomende 

belasting van 1,70 euro per maand verschuldigd die wordt verrekend op de provisie. Dit bedrag 

wordt verhoogd met 1,70 euro per maand als de belastingplichtige volgens de toekenningsregels 

beschikt over meerdere GFT-containers van 120 liter. 

Voor de terbeschikkingstelling van een grote container van 1100 liter (zowel beschikbaar voor 

restafval als voor GFT-afval) is een bijkomende belasting van 6,25 euro per maand verschuldigd die 

wordt verrekend op de provisie. 

Supplementair vast recht bij een locatie met een of meerdere ondergrondse containers voor 

restafval: 100,00 euro per ondergrondse inzamelcontainer per maand en dit wordt verrekend op de 

provisie van de beheerder. 

Contantbelasting per kilogram 

Voor de inzameling en verwerking van het aangeboden afval is naast de in voorgaand artikel 

vermelde belasting, een contantbelasting per kilogram gewogen gewicht verschuldigd van het in 

respectievelijk grijze en groene container(s) aangeboden afval. 

De contantbelasting per kilogram gewogen gewicht voor de inzameling en verwerking van het 

aangeboden afval wordt in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie op het ogenblik dat 

de kipbeweging van de aangeboden container door de ophaalwagen wordt geregistreerd en is 

vastgesteld op: 

- 0,30 euro per kilogram aangeboden restafval 

- 0,22 euro per kilogram aangeboden GFT. 

Voor de inzameling en verwerking van het aangeboden afval is naast de in voorgaand artikel 

vermelde belasting, een contantbelasting per volume verschuldigd aan een ondergrondse 

verzamelcontainer aangeboden afval. 

De contantbelasting per volume voor de inzameling en verwerking van het aangeboden afval wordt 

in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie en is vastgesteld op: 



 

- 1,125 euro per aanbieding van restafval in de vulschuif van 30 liter 

- 2,25 euro per aanbieding van restafval in de vulschuif van 60 liter. 

Vervangings- en herstellingskosten 

Bij vervanging of herstelling van containers en/of elektronische gegevensdrager en/of onderdelen die 

door toedoen van de containergebruiker onbruikbaar zijn geworden, wordt voor de vervanging of 

herstelling volgende contantbelasting aangerekend: 

Overzicht vervangings- en herstellingskosten 

soort interventie 40 liter 120 liter 240 liter 1100 liter 

wiel met wielas nvt 4,39 euro 4,44 euro nvt 

deksel met dekselas 6,93 euro 3,38 euro 4,69 euro nvt 

beugel 4,09 euro nvt nvt nvt 

romp 22,31 euro 20,91 euro 26,16 euro nvt 

slot 35,00 euro 35,00 euro 35,00 euro 35,00 euro 

vervanging elektronische 

gegevensdrager 7,34 euro 7,34 euro 7,34 euro 7,34 euro 

vervanging container met 

elektronische gegevensdrager 33,34 euro 28,68 euro 35,30 euro  242,99 euro 

 

Voor de vervanging van een aanmeldkaart, wegens verlies, beschadiging of vernietiging, wordt een 

contantbelasting aangerekend van 10,00 EUR. 

Bovenvermelde contantbelastingen worden in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie 

op het ogenblik van vervanging en/of herstelling. 

Deze contantbelastingen zijn 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. 

Omruiling container 

Bij omruiling van een container op vraag van de containergebruiker, wordt een contantbelasting van 

10,00 euro aangerekend. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie op 

het ogenblik van de omruiling. 

Bij nieuwe containergebruikers of bij wijziging van de gezinssituatie waardoor andere 

toekenningsregels van toepassing zijn, zal (zullen), bij wijze van overgangsmaatregel, de container(s) 

op verzoek éénmalig gratis worden omgeruild. 

Plaatsing van een slot 

Als de containergebruiker verzoekt om een slot te plaatsen, dan wordt er per slot eenmalig een 

contantbelasting van 35,00 euro aangerekend. De contantbelasting wordt in mindering gebracht van 

de provisie op het ogenblik van de plaatsing van het slot. 

Tijdelijke container 

Voor de plaatsing van een tijdelijke container aan de inrichter van een evenement wordt een 

contantbelasting aangerekend voor het leveren en het afhalen van de container(s). Dit 

plaatsingstarief is samengesteld op basis van het aantal en type container per fractie als volgt: 

voor een 120 liter container restafval of GFT : 10 euro 

voor een 240 liter container restafval: 10 euro 

voor een 240 liter container papier en karton: gratis 

voor een 1.100 liter container restafval of GFT: 25 euro 

Bijkomend voor het gebruik van de containers, voor de ophaling en verwerking van de ingezamelde 

hoeveelheden wordt een contantbelasting per kilogram aangerekend.  

Ook een eventuele herstellings- en/of vervangingskost wordt door IOK afvalbeheer in opdracht van 

de financieel beheerder aan de inrichter van een evenement aangerekend. 

 

 



 

Afmelding 

Een afmelding als referentiepersoon naar aanleiding van verhuizing, overlijden of een gelijkaardige 

omstandigheid, moet schriftelijk gebeuren. Het Diftar-systeem wordt afgesloten en na afrekening 

van de verschuldigde belastingen stort IOK afvalbeheer in opdracht van de financieel beheerder het 

nog beschikbare bedrag op het rekeningnummer van de belastingplichtige. De containers worden 

voor verder gebruik geblokkeerd. 

6. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

De vestiging en invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het decreet van 

30 mei 2008. 

Een afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan IOK afvalbeheer, 

OVAM en het departement LNE Afdeling Milieuhandhaving, milieuschade en crisisbeheer. 

7. Bezwaar 

De belastingschuldige 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 binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag 

vanaf de datum van de contante inning, of wanneer de belasting een kohierbelasting wordt, binnen 

een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet. 


