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STAD MECHELEN
BELASTING OP HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE
AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN
Vergadering van 17 december 2013
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid 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 het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen (en van 28
januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van
Kleine Ondernemingen);
Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;
Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan de intergemeentelijke
vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM).
Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval, dat
minstens papier en karton, hol glas en PMD-afval selectief moeten worden ingezameld;
Overwegende dat huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval huisaan-huis worden ingezameld door middel van zakken, containers en verzamelcontainers;
Overwegende dat grofvuil en snoeihout huis-aan-huis worden ingezameld op afroep;
Overwegende dat papier en karton, PMD en gemengde plastics selectief huis-aan-huis
worden ingezameld op vaste tijdstippen;
Overwegende dat verschillende soorten afval op het containerpark in verschillende
deelstromen selectief worden ingezameld;
Overwegende dat herbruikbare goederen ter beschikking van de kringloopwinkel kunnen
worden gesteld;
Overwegende dat hol glas, textiel en lederwaren selectief worden ingezameld in
glascontainers respectievelijk textielcontainers die op verschillende plaatsen in de gemeente
staan opgesteld;
Overwegende dat de gemeente ingevolge de haar opgelegde verplichtingen vaste kosten
heeft voor afvalbeheer zoals
• het bevorderen van afvalpreventie en scheiding aan de bron door communicatie,
informatie, educatie en sensibilisatie
• het gratis inzamelen en verwerken van KGA
• het gratis aanvaarden en verwerken van asbestcementafval (tot 1 m³ per gezin per jaar)
• de selectieve inzameling aan huis of via in de gemeente opgestelde containers van
selectieve afvalfracties
• de exploitatie van een of meerdere containerparken
Overwegende dat het teneinde de scheiding aan de bron aan te moedigen niet aangewezen
is de inzameling- en verwerkingskosten voor de selectieve fracties volledig in functie van het
aanbod door te rekenen aan de aanbieders;
Overwegende dat het teneinde de bevolking bewust te maken van de afvalbeheerskosten
voor het huishoudelijk afval aangewezen is de vaste kosten en de niet variabel aanrekenbare
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kosten voor de selectieve fracties middels een vast bedrag en op een zichtbare wijze door te
rekenen aan de bevolking;
Overwegende dat het merendeel van deze kosten gezinsgerelateerd is en dat derhalve een
aanrekening per gezin aangewezen is;
Overwegende dat subsidies worden voorzien waardoor sociale correcties worden toegekend
op het vast bedrag dat per gezin wordt aangerekend;
Gelet op het feit dat het lokaal pact dat een beperking van het vast bedrag inhoudt tot 55
euro niet overschreden is door het vast belastingbedrag van maximum 54 euro;
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar
doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Overwegende dat de kosten van inzameling, preventie, hergebruik, recyclage, nuttige
toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen verhaald worden op de aanbieders deels via een vast belastingbedrag en
deels via een contantbelasting, die gedifferentieerd wordt in functie van de afvalsoort en in
functie van het aangeboden gewicht of volume;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de belasting op het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in de gemeenten zo optimaal
mogelijk op elkaar af te stemmen.
Overwegende dat artikel 26 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen toelaat de kosten voor het beheer
van huishoudelijke afvalstoffen intergemeentelijke te innen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 betreffende machtiging van de
stad Mechelen aan de Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio
Mechelen (IVAREM) tot het innen van de gemeentelijke contantbelasting op de inzameling,
het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en de gemeentelijke kohierbelasting op de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen;
Overwegende dat het innen van een belasting gedefinieerd wordt als het in ontvangst nemen
van de schuld;
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december
2019, wordt een kohierbelasting geheven op het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen ten laste van de gebruiker van
gebouwen of gedeelten van gebouwen gelegen op het grondgebied van de
gemeente langs waar, volgens de modaliteiten bepaald in de politieverordening
betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, de inzameling van de afvalstoffen wordt georganiseerd.
Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar
op het grondgebied van de stad gevestigd is in een gebouw of in een gedeelte
van een gebouw.
Aan het begrip “gezin” wordt dezelfde betekenis gehecht als in de bepaling van
de laatste algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsen vreemdelingenregisters.
Artikel 3 - De belasting wordt ingekohierd op naam van de gezinsverantwoordelijke zoals
dat blijkt uit de volgorde van inschrijving in het bevolkingsregister en het
vreemdelingenregister en is onverdeelbaar verschuldigd voor het volledige
dienstjaar.
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De betaling van de belasting is hoofdelijk verschuldigd door elk lid van het gezin.
Artikel 4 - De jaarlijkse belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen bedraagt 54 euro per belastingplichtige.
Artikel 5 - De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 6 - De kohierbelasting wordt geïnd door het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVAREM.
Artikel 7 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM,
het Bestuur Milieuinspectie (LNE) en de intergemeentelijke vereniging voor
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM).
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
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