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gemeenteraad
Ontwerpbesluit Zitting van 26 november 2019
Standaard punt (B-punt) BEHEERSING EN ONTWIKKELING

belastingreglement - ophalen huishoudelijk afval - restafval en GFT+ 
(2020-2025) - goedkeuring

Inhoudelijk verantwoordelijke
Gert Buys

Beschrijving
Aanleiding en context
Het huidige belastingreglement op het ophalen van huishoudelijk afval - restafval en GFT+ vervalt op 
31 december 2019 (zie bijlage).

De stad wenst opnieuw deze belasting te heffen.

De ophaling van huishoudelijk afval – restafval en GFT+ -  in stad Mortsel wordt georganiseerd door 
IGEAN. De stad heft een contantbelasting op het ophalen van huishoudelijk afval. Deze belasting 
wordt betaald bij aankoop van betaalstickers te gebruiken op de GFT+ afvalemmer en/of bij aankoop 
van huisvuilzakken.

Tariefverschillen op de te gebruiken recipiënten zorgen ervoor dat de burger bewuster is van zijn afval 
en dit gescheiden aanbiedt.

De cliënten van het OCMW Mortsel die beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in het kader voor 
aanvullende steun kunnen bovenvermelde afvalzakken via het OCMW verkrijgen.

De volgende wijzigingen werden aangebracht:

Inhoudelijk:

 Schrapping van: 'Bij het gratis inleveren van een kunststofemmer van 25 liter voor GFT+, 
gekoppeld aan de aankoop van een kunststofemmer van 40 liter voor GFT+, wordt de 
betaalsticker van 10 euro voor deze emmer éénmaal gratis ter beschikking gesteld.'

 Ter info: de emmer van 25 liter wordt niet meer verkocht maar is nog wel in omloop. De 
betaalstickers blijven dus nog behouden.

 Modernisering van het besluit.

Tarieven:

 De tarieven worden behouden in afwachting van de eventuele invoering van het Diftar 
systeem

Juridische grond
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 10 van het materialendecreet van 14 december 2011 en zijn uitvoeringsbesluiten (VLAREMA).
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Deel B.I Reglement inzameling afval van het Uniform Politiereglement Politiezone Minos zoals 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2015.

Kader voor aanvullende steun, goedgekeurd in de OCMW raad van 11 december 2013.

Belastingreglement op het ophalen van huishoudelijk afval - restafval en GFT+ (2014-2019), 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen 
vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer 
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het 
inwendige bestuur van de gemeente.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De inkomsten worden geboekt op entiteit stad op algemene rekening 7332300 van beleidsitem 00200.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het belastingreglement betreffende het ophalen van huishoudelijk afval - 
restafval en GFT+ voor de aanslagjaren 2020-2025 goed.

Bijlagen
1. BELASTING OP HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL_REST en GFT.docx
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BELASTING OP HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL – RESTAFVAL en GFT+
Artikel 1: Belastbaar Voorwerp
Voor de aanslagjaren 2020 - 2025 wordt een belasting geheven op het ophalen van huishoudelijk afval – 
restafval en GFT+.
Artikel 2: Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de verzoeker van de vuilniszakken en de betaalstickers.
Artikel 3: Tarief en berekening
3.1. RESTAFVAL
De belasting wordt als volgt samengesteld:

- plastiek zakken 60 liter restafval: 1,20 euro per stuk
- plastiek zakken 35 liter restafval: 0,65 euro per stuk

De cliënten van het OCMW Mortsel die beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in het kader voor 
aanvullende steun kunnen bovenvermelde afvalzakken via het OCMW verkrijgen. 
3.2. GFT+ 
§1. Indien GFT+ wordt aangeboden in de door het stadsbestuur voorgeschreven GFT+-emmer van 25 liter, 
dient deze GFT+-emmer te worden voorzien van een duidelijk zichtbare, jaarlijks te hernieuwen betaalsticker 
van 6,00 euro. 
§2. Indien GFT+ wordt aangeboden in de door het stadsbestuur voorgeschreven GFT+-emmer van 40 liter, 
dient deze GFT+-emmer te worden voorzien van een duidelijk zichtbare, jaarlijks te hernieuwen betaalsticker 
van 10,00 euro.
§3. Indien GFT+ wordt aangeboden in de door het stadsbestuur voorgeschreven GFT+-container van 120 liter, 
dient deze GFT+-container te worden voorzien van een duidelijk zichtbare, jaarlijks te hernieuwen 
betaalsticker van 30,00 euro.
Artikel 5: Wijze van inning
Het bedrag van de belasting  moet worden betaald op het ogenblik van de aflevering van de vuilniszakken en 
de betaalstickers, op de door de stad vastgestelde plaatsen tegen afgifte van een betalingsbewijs. 
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en is ze onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 6: Bezwaarprocedure
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college 
van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 
datum van de betaling van de belasting.
Het bezwaarschrift kan via één van de volgende kanalen worden ingediend:

- e-mail: bezwaren.financien@mortsel.be
- post: College van burgemeester en schepenen, Stadsplein 1 – 2640 Mortsel

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 7: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt tot en met 31 december 2025.


