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STAD MECHELEN
BELASTING OP DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE
TOEPASSING EN DE VERWIJDERING 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,
waaronder het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, dat OVAM toelaat om op gemotiveerd
verzoek van de gemeente een afwijking te verlenen op de omrekeningsfactoren vermeld in de bijlage van 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);
Gelet op het feit dat de tariefzetting van de variabele kosten van deze gedifferentieerde contantbelasting werd
afgetoetst met OVAM;
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 aanvaardingsplicht bestaat voor de volgende afvalstoffen, zoals gedefinieerd in
VLAREMA : drukwerkafvalstoffen, afvalbatterijen en afvalloodstartbatterijen, oude en vervallen geneesmiddelen,
afvalbanden, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), afgewerkte olie, plantaardige en dierlijke
afvalvetten en -oliën, afvalfotochemicaliën, huishoudelijke en niet-huishoudelijke verlichtingsapparatuur en lampen,
afgedankte voertuigen, zaklampen,…;
Overwegende dat bij de invulling van de aanvaardingsplichten gestreefd wordt naar een internalisering van de
afvalkost;
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 huis-aan-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 en PMD 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 en textiel en lederwaren selectief worden ingezameld in glascontainers respectievelijk
textielcontainers die op verschillende plaatsen in de gemeente staan opgesteld;
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 de invoering van een gedifferentieerde contantbelasting de gemeente toelaat het principe “de
vervuiler betaalt” toe te passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie
aan hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt
gestimuleerd;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, de nuttige
toepassing en de verwijdering 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;
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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 termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
contantbelasting geheven op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare
bedrijfsmatige oorsprong.
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt verstaan onder:
• verzamelcontainer: “het voorziene ondergrondse of bovengrondse brengsysteem dat door
meerdere aansluitpunten verplicht wordt gebruikt voor de inzameling van huisvuil en de
vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval of PMD”
• aansluitpunt: “iedere entiteit (gebouw, constructie, appartement, woongelegenheid, infrastructuur,
domein, openbaar gebouw en andere) op het grondgebied van de gemeente die geïnitialiseerd is
als ophaalpunt en die per ophaalpunt van afvalstoffen als dusdanig gekend is als afvalproducent
en gebruik maakt van de (inter)gemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van
afvalfracties.
• aanmeldkaart: “een digitale kaart die ter beschikking wordt gesteld van een aansluitpunt en die de
houder van de kaart toegang verleent tot een verzamelcontainer”
• toegangskaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter beschikking wordt
gesteld van een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot het
containerpark”
• maandkaart: “een digitale kaart die gedurende 31 kalenderdagen toegang verleent tot het
containerpark en die ter beschikking wordt gesteld van een gezin bij verlies of beschadiging van
de eID”

Artikel 2 -

De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de
intergemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling aan huis van volgende afvalfracties:
Fractie
a) Huisvuil
zakken

Contantbelasting
2,50 euro / 60 liter zak
1,25 euro / 30 liter zak

-

verzamelcontainers

0,83 euro / aanbieding 20 liter vulsluis
2,50 euro / aanbieding 60 liter vulsluis

-

vervanging aanmeldkaart

12 euro per aanmeldkaart

b) Grofvuil
- per ophaaladres + gewicht
c)PMD-afval
- blauwe PMD zakken
-

verzamelcontainers

d) Snoeihout
per volume

e) ledigen container (niet-btw plichtig)
- per lediging

20 euro / ophaaladres + 0,39 euro /kg

0,25 euro / 60 liter zak
0,50 euro / 120 liter zak
0,08 euro / aanbieding 20 liter vulsluis
0,25 euro / aanbieding 60 liter vulsluis
14 euro / begonnen m³

360 liter: 15,00 euro
770 liter: 32,00 euro
1.000 liter: 42,00 euro
1.100 liter: 46,00 euro
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Artikel 3 -

De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de
intergemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van volgende fracties op het containerpark:
Fractie

Contantbelasting

a) Grofvuil
zetels en zitbanken

10 euro per zitplaats

ander grofvuil (per volume)

10 euro per begonnen ¼ m³

b) Betalende zone
asbest, grond, houtafval, vlak glas,
steenpuin, niet recycleerbaar bouwafval,
treinbielzen:
toegang tot de betalende zone met de
wagen via slagboom

7,5 euro per begonnen m³
asbest is gratis tot 1 m³ / jaar per gezin

toegang tot de betalende zone te voet via
draaikruis/tourniquet
c) Gratis zone
papier en karton, hol glas, KGA, textiel,
oude metalen, groenafval, AEEA,
herbruikbare voorwerpen, piepschuim,
harde kunststoffen
snoeihout en kleine boomstronken,
autobanden

Artikel 4 -

1 x gratis per bezoek en per gezin

gratis

PMD-afval
Gemengde plastics
Incontinentie materiaal
d) Gemengde plastics
ter beschikking stellen van roze zak
e) Incontinentie materiaal
ter beschikking stellen van inco zak

7,5 euro per rol van 10 zakken

f) Andere artikelen/diensten
ter beschikking stellen van naaldcontainer

Gratis

extra toegang bovenop de basis
toegekende gratis 28 beurten per jaar

5 euro / bezoek

toegangskaart per aansluitpunt

10 euro per toegangskaart

maandkaart per aansluitpunt

5 euro per maandkaart

aan te leveren in blauwe zakken van IVAREM
aan te leveren in roze zakken van IVAREM
aan te leveren in inco zakken van IVAREM
2,5 euro per rol van 10 zakken

§ 1. Diegenen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken voor inzameling
aan huis zijn de in artikel 2 vermelde contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door
de gemeente vastgestelde plaats(en). Deze recipiënten zijn uitsluitend te verkrijgen in voorverpakte
hoeveelheden van 10 of 25 stuks, naargelang de beschikbaarheid.
§ 2. Diegenen die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het containerpark zijn de in
artikel 3 vermelde contantbelasting verschuldigd.
§ 3. Diegenen die gebruik maken van inzameling huis-aan-huis op afroep van grofvuil en snoeihout
zijn de contantbelasting verschuldigd bij het inzamelen van de aangeboden afvalstoffen. De
contantbelasting wordt geïnd via het versturen van een betalingsuitnodiging na de inzameling. De
gebruiker stort het bedrag binnen een termijn van twee weken vanaf de ontvangst van de
betalingsuitnodiging op het vermelde rekeningnummer.
§ 4. Diegenen die gebruik maken van inzameling huis-aan-huis via het ledigen van een container zijn
de contantbelasting verschuldigd bij het ledigen van de container. De contantbelasting wordt geïnd
via het versturen van een betalingsuitnodiging na de lediging van de container. De gebruiker stort het
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bedrag binnen een termijn van twee weken vanaf de ontvangst van de betalingsuitnodiging op het
vermelde rekeningnummer.
§ 5. Diegenen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven aanmeldkaart voor een
verzamelcontainer zijn de contantbelasting verschuldigd bij het sluiten van de vulsluis van de
verzamelcontainers. De contantbelasting wordt in mindering gebracht van de provisie.
De contantbelasting bij vervanging wegens verlies, beschadiging of vernietiging van een
aanmeldkaart wordt in mindering gebracht van de provisie bij levering of vervanging van de
aanmeldkaart.
Deze contantbelasting is niet verschuldigd wanneer de houder van de aanmeldkaart het bewijs levert
dat het verlies of de beschadiging van de aanmeldkaart niet werd veroorzaakt door of het resultaat is
van enige nalatigheid van zijnentwege.
Bij gebruik van verzamelcontainers wordt de contantbelasting geïnd via een vooraf te betalen
provisie. Bij een eerste betalingsuitnodiging voor de provisie wordt 40,00 euro aangerekend dat
binnen een termijn van twee weken vanaf ontvangst van de betalingsuitnodiging op het vermelde
rekeningnummer gestort moet worden. Van zodra het drempelbedrag van 10 euro is bereikt, wordt
een bijvulling van de provisie verwacht. De provisie wordt aangevuld volgens het geraamde gebruik
voor het volgende jaar gebaseerd op de historiek van het aansluitpunt van de afgelopen 3 maanden.
Indien de historiek korter is dan 3 maanden, dan is het bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging
vastgesteld op 40 euro. De gebruiker stort dit bedrag binnen een termijn van twee weken vanaf de
ontvangst van de betalingsuitnodiging op het vermelde rekeningnummer. De provisie bedraagt
maximaal 60 euro per aansluitpunt. De verzamelcontainers en containerparken blijven toegankelijk
zolang de provisie de 0 euro niet bereikt. Bij verhuis buiten het werkingsgebied van IVAREM of
overlijden van de gebruiker van de dienstverlening wordt het nog beschikbare bedrag van de
voorafbetaalde provisie door IVAREM teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde.
De aanmeldkaarten en toegangskaarten worden voor verder gebruik geblokkeerd.
Artikel 5 -

De toegang tot de containerparken verloopt via de eID op basis van de inschrijving
in het bevolkingsregister en in het vreemdelingenregister.
Particulieren die verblijven in de gemeente of er een (tweede) verblijf/woning hebben, maar er niet
zijn ingeschreven, kunnen ook toegang verkrijgen tot het containerpark na aankoop van een
toegangskaart, de betaling van 5 euro per bezoek en het voorleggen van een document dat het
verblijf in de gemeente aantoont.
Personen die hun eID verloren hebben of waarvan de eID stuk of gestolen is, moeten een
maandkaart aankopen om toegang te verkrijgen tot het containerpark. De maandkaart moet worden
aangevraagd op het containerpark en kost 5 euro. De maandkaart vervalt automatisch na 31
kalenderdagen.
Het containerpark is uitsluitend toegankelijk voor particulieren die in het bezit zijn van een e-ID, een
toegangskaart of een maandkaart. Rechtspersonen (scholen, verenigingen, openbare diensten en
andere) kunnen het containerpark betreden met behulp van een toegangskaart .
Voor bepaalde fracties wordt een contantbelasting aangerekend. Hiervoor is het containerpark
opgedeeld in een niet-betalende zone en een betalende zone. Elk gezin heeft recht op 28 gratis
toegangsbeurten per jaar en kan maximaal 2 m³ afval naar het containerpark brengen, verdeeld over
maximaal 2 bezoeken per dag.

Artikel 6-

De in artikelen 2 en 3 vermelde contantbelastingen worden geïnd door het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVAREM.
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 7 -

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 8 -

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.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
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De Secretaris,

(get.) Erik Laga

De Voorzitter,

(get.) Christiaan Backx

