
6.1 (A)  Belasting op het ophalen van huishoudelijk afval - Dienstjaren 2003 t/m 2006 - (040/363-16). 
De gemeenteraad van Mortsel, 
Gelet op de financiële toestand van de stad;  
Overwegende dat de ophaling en de verwerking van huishoudelijk afval een aanzienlijke uitgave 
betekent voor het stadsbestuur;  
Overwegende dat de stad afvalvoorkoming en de selectieve inzameling voor hergebruik en recyclage 
aanmoedigt;  
Gelet op de ecologische noodzaak de afvalberg te verminderen; 
Gelet op het politiereglement van 23 november 1999 op het voorkomen, sorteren en verwijderen van 
huishoudelijk afval; meer bepaald de artikelen 3, 5 en 6;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2001 houdende goedkeuring van het 
belastingreglement op het ophalen van huishoudelijk afval - dienstjaren 2002 t/m 2006;  
Gelet op het voorstel tot splitsing van het belastingreglement in 2 afzonderlijke reglementen , dat met 
EENPARIGHEID VAN STEMMEN werd aanvaard; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende goedkeuring van de overeenkomst 
afgesloten tussen Fost Plus en de Intercommunale IGEAN inzake het geïntensifieerd project en het 
aanhangsel bij deze overeenkomst voor de opstart van een innoverend project (waarbij o.a. de prijs 
van de PMD-zak wordt vastgesteld op 0,372 EUR i.p.v. 0,750 EUR); 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- 
en gemeentebelastingen; 
Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of 
voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschriften tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de besprekingen in de gezamenlijke raadscommissie van  22 januari 2003;     
BESLUIT  EENPARIG IN OPENBARE ZITTING  
Art.1. De gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2001 houdende goedkeuring van het 
belastingreglement op het ophalen van huishoudelijk afval - dienstjaren 2002 t/m 2006 wordt met 
ingang van 1 maart 2003 opgeheven; 
Art.2. Met ingang van 1 maart 2003 en gedurende een termijn eindigend op 31 december 2006 wordt 
een contantbelasting geheven op het ophalen van huishoudelijk afval. 
Ze is verschuldigd op het ogenblik van de aflevering van de vuilniszakken en de zelfklevers, op de door 
de stad vastgestelde plaatsen, door diegene die erom verzoekt. Een betalingsbewijs wordt op 
eenvoudig verzoek afgeleverd. 
Art.3. De belasting wordt als volgt samengesteld : 
 -  plastiek zakken 60 liter PMD :   0,372 EUR per stuk 
Art.4. De inwoners van Mortsel waaraan door het OCMW een sociaal tarief wordt verleend, kunnen de 
bovenvermelde zakken via het OCMW bekomen. De modaliteiten hiervoor worden vastgelegd in 
overleg met het OCMW. 
Art.5. Indien GFT+ wordt aangeboden in de door het stadsbestuur voorgeschreven GFT+ afvalcontainer 
van 25 liter, dient deze afvalcontainer bij elke aanbieding te worden afgesloten met een zelfklevende 
sluitzegel, die ter beschikking wordt gesteld door het college van burgemeester en schepenen. De 
contantbelasting voor deze zelfklevende sluitzegel wordt vastgesteld op 0,5 EUR per stuk, te betalen bij 
de aankoop van de zelfklevende sluitzegels op de daartoe door het stadsbestuur voorziene plaatsen.  
Art.6. Bij gebrek aan contante betaling wordt van ambtswege ingekohierd en is de belasting 
onmiddellijk eisbaar. 
Art.7.  De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in de gelijknamige wet van 24 december 1996, zoals 
aangevuld en gewijzigd door de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale 
geschillen en latere aanvullingen en het uitvoeringsbesluit terzake.  
Art.8.  Een onderzoek de commodo et incommodo zal ingesteld worden. Indien tijdens dit onderzoek 
geen bezwaren worden ingediend zal deze beslissing als definitief gestemd aanzien worden en voor 
akteneming overgemaakt worden aan de bevoegde overheid. 
 
 



6.2 (A)   Belasting op het ophalen van huishoudelijk afval - Dienstjaren 2003 t/m 2006 - (040/363-16). 
De gemeenteraad van Mortsel, 
Gelet op de financiële toestand van de stad;  
Overwegende dat de ophaling en de verwerking van huishoudelijk afval een aanzienlijke uitgave 
betekent voor het stadsbestuur;  
Overwegende dat de stad afvalvoorkoming en de selectieve inzameling voor hergebruik en recyclage 
aanmoedigt;  
Gelet op de ecologische noodzaak de afvalberg te verminderen; 
Gelet op het politiereglement van 23 november 1999 op het voorkomen, sorteren en verwijderen van 
huishoudelijk afval; meer bepaald de artikelen 3, 5 en 6;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2001 houdende goedkeuring van het 
belastingreglement op het ophalen van huishoudelijk afval - dienstjaren 2002 t/m 2006;  
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden tot vastlegging van de tarieven voor PMD-zakken; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende goedkeuring van de overeenkomst 
afgesloten tussen Fost Plus en de Intercommunale IGEAN inzake het geïntensifieerd project en het 
aanhangsel bij deze overeenkomst voor de opstart van een innoverend project (waarbij o.a. de prijs 
van de PMD-zak wordt vastgesteld op 0,372 EUR i.p.v. 0,750 EUR); 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- 
en gemeentebelastingen; 
Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of 
voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschriften tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de besprekingen in de gezamenlijke raadscommissie van  22 januari 2003;     
BESLUIT IN OPENBARE ZITTING MET 15 STEMMEN VOOR, 7 ONTHOUDINGEN  (H. POOTERS, P. VAN 
DER VEKEN, R. LIBERT,  J. WECKHUYSEN, M. DUPON, A. VAN GEEL en B. DE RICHTER) EN 6 TEGEN (M. 
SCHAMPAERT, L VAN STAEYEN, J. DE BACKER, M. VAN CAMPFORT, T PEPERMANS, EN M. CELIS  
Art.1. Met ingang van 1 maart 2003 en gedurende een termijn eindigend op 31 december 2006 wordt 
een contantbelasting geheven op het ophalen van huishoudelijk afval. 
Ze is verschuldigd op het ogenblik van de aflevering van de vuilniszakken en de zelfklevers, op de door 
de stad vastgestelde plaatsen, door diegene die erom verzoekt. Een betalingsbewijs wordt op 
eenvoudig verzoek afgeleverd. 
Art.2. De belasting wordt als volgt samengesteld : 
 - plastiek zakken 60 liter restafval :  1 EUR per stuk  
 - plastiek zakken 35 liter restafval :  0,65 EUR per stuk  
 - plastiek zakken 30 liter GFT+ :   0,50 EUR per stuk  
 - composteerbare tuinafvalzak 60 liter :  0,75 EUR per stuk 
Art.3. De inwoners van Mortsel waaraan door het OCMW een sociaal tarief wordt verleend, kunnen de 
bovenvermelde zakken via het OCMW bekomen. De modaliteiten hiervoor worden vastgelegd in 
overleg met het OCMW. 
Art.4. Indien GFT+ wordt aangeboden in de door het stadsbestuur voorgeschreven GFT+ afvalcontainer 
van 25 liter, dient deze afvalcontainer bij elke aanbieding te worden afgesloten met een zelfklevende 
sluitzegel, die ter beschikking wordt gesteld door het college van burgemeester en schepenen. De 
contantbelasting voor deze zelfklevende sluitzegel wordt vastgesteld op 0,5 EUR per stuk, te betalen bij 
de aankoop van de zelfklevende sluitzegels op de daartoe door het stadsbestuur voorziene plaatsen.  
Art.5. Bij gebrek aan contante betaling wordt van ambtswege ingekohierd en is de belasting 
onmiddellijk eisbaar. 
Art.6.  De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in de gelijknamige wet van 24 december 1996, zoals 
aangevuld en gewijzigd 


