Contantbelasting voor het inzamelen en verwerken van selectief ingezameld huisvuil en gft-afval, grofvuil, snoeihout en vergelijkbaar bedrijfsafval
Art. 1: Een gemeentelijke contantbelasting is verschuldigd voor het inzamelen en verwerken van gewoon huisvuil, grofvuil, snoeihout en gft-afval en daarmee vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen.
Art. 2: Deze gemeentelijke contantbelasting bedraagt:
Voor de inzameling en verwerking van huisvuil en gft-afval afkomstig van particuliere gezinnen:
voor de terbeschikkingstelling van een mini-container voor huisvuil of gft-afval van 40L of 120L: € 0,84/maand
voor de terbeschikkingstelling van een mini-container voor huisvuil of gft-afval van 240L: € 1,66/maand
voor de terbeschikkingstelling van een mini-container voor huisvuil of gft-afval van 1.100L: € 4,58/maand
beheerskost van een ondergronds collectief systeem: € 3,53/maand
per aanbieding van een mini-container voor huisvuil van 40L en 120L: € 0,50
per aanbieding van een mini-container voor huisvuil van 240L: € 1,00
per aanbieding van een mini-container voor huisvuil van 1100L: € 5,00
per kilogram gewogen gewicht huisvuil: € 0,25
per kilogram gewogen gewicht gft-afval: € 0,18
Voor de inzameling en verwerking van het met huisvuil en gft-afval vergelijkbaar bedrijfsafval:
voor de terbeschikkingstelling van een mini-container voor vergelijkbaar bedrijfsafval van 120L: € 1,84/maand
voor de terbeschikkingstelling van een mini-container voor vergelijkbaar bedrijfsafval van 240L: € 2,47/maand
voor de terbeschikkingstelling van een mini-container voor vergelijkbaar bedrijfsafval van 1.100L: € 7,07/maand
beheerskost van een ondergronds collectief systeem: € 7,06/maand
per aanbieding van een mini-container voor vergelijkbaar bedrijfsafval van 120L: € 0,50
per aanbieding van een mini-container voor vergelijkbaar bedrijfsafval van 240L: € 1,00
per aanbieding van een mini-container voor vergelijkbaar bedrijfsafval van 1.100L: € 5,00
per kilogram gewogen gewicht van het met huisvuil vergelijkbaar bedrijfsafval: € 0,25
per kilogram gewogen gewicht van het met gft-afval vergelijkbaar bedrijfsafval: € 0,18
Voor de inzameling en verwerking van grofvuil:
Voor elke inzameling van grofvuil op afroep kan de gemeente een voorrijkost aanrekenen zoals bepaald in het gemeentelijk contantbelastingreglement.
Het grofvuil zelf wordt getarifeerd per 0,5 m³ aangeboden afval (€ 5,00) of volgens de tarieven per stuk, zoals vermeld in het gemeentelijk contantbelastingreglement.
Voor de inzameling en verwerking van huisvuil en gft in een ondergronds collectief systeem op volume (kleine en grote stortingen) en voor de
inzameling en verwerking van snoeihout verwijzen we naar het gemeentelijk contantbelastingreglement.
Art. 3:
Voor aansluitpunten waarvan het huisvuil en gft-afval ingezameld wordt in mini-containers wordt de gemeentelijke contantbelasting, verschuldigd per
aanbieding van de container en per kilogram gewogen gewicht afval in de container, verrekend op het ogenblik dat de kipbeweging door de inzamelwagen wordt
geregistreerd. De gemeentelijke contantbelasting per kilogram gewogen gewicht wordt per storting afgerond tot op twee cijfers na de decimaal.
Voor aansluitpunten waarvan het huisvuil en gft-afval ingezameld wordt in een ondergronds collectief systeem met verrekening op basis van gewicht
wordt de gemeentelijke contantbelasting, verschuldigd per gewogen gewicht afval in de vulmond van de container, verrekend op het ogenblik dat het deksel van de
container gesloten wordt. De gemeentelijke contantbelasting per kilogram gewogen gewicht wordt per storting afgerond tot op twee cijfers na de decimaal.
Voor aansluitpunten waarvan het huisvuil en gft-afval ingezameld wordt in een ondergronds collectief systeem met verrekening op basis van volume
wordt de gemeentelijke contantbelasting, verschuldigd per gekozen volumestorting (klein of groot) in de vulmond van de container, verrekend op het ogenblik dat het deksel
van de container gesloten wordt.
De gemeentelijke contantbelasting voor het grofvuil wordt samen met de voorrijkost aangerekend op de dag dat het grofvuil wordt ingezameld.
Aan
-

elke gebruiker wordt vooraf een betalingsuitnodiging verstuurd met als bedrag het voorschot van:
€ 50 voor gebruikers van één of meerdere container(s) van 40L en/of 120L
€ 100 van zodra één of meerdere containers van 240L in gebruik zijn en dit per container van 240L
€ 500 van zodra één of meerdere containers van 1.100L in gebruik zijn en dit per container van 1.100L
€ 50 voor gebruikers van een ondergronds collectief systeem

Bij elke registratie van een kipbeweging, bij een storting of bij elke inzameling van grofvuil of snoeihout, zal de gemeentelijke contantbelasting, zoals bepaald in artikel 2 in
mindering worden gebracht van het voorafbetaalde bedrag. Van zodra het minimumbedrag van € 10 niet meer beschikbaar is, wordt een nieuwe betalingsuitnodiging
gestuurd. Het huisvuil of gft-afval wordt ingezameld of kan gestort worden in een ondergronds collectief systeem zolang de rekening van de aanbieder een saldo vertoont
van groter of gelijk aan € 0,00 en zolang de uiterste datum betaling van de herinnering niet verlopen is op het ogenblik van de aanbieding. Registreer u op
www.mijnecowerf.be of bel 0800/97 0 97 (optie 1) om het saldo van uw DifTar-rekening te raadplegen.
Art. 4:. Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de derde dag na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 5: Bij plaatsing van een slot op een mini-container zal éénmalig het bedrag van € 25 per slot in mindering gebracht worden van het vooraf betaalde bedrag.
Het slot wordt aangekocht en zal bij terugname van de container niet terugbetaald worden.
Bericht aan de belastingplichtigen:
1. Gebruik voor de betaling aangehecht overschrijvingsformulier met vermelding van de gestructureerde mededeling. Hou er rekening mee dat het 2 tot 3 dagen kan duren
alvorens het bedrag op de rekening van de gemeente staat.
2. Bezwaar kan ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het moet schriftelijk ingediend worden, gemotiveerd zijn en overhandigd of per post
verzonden worden. Het indienen van een bezwaarschrift ontslaat de belastingplichtige niet van de betaling van de gemeentelijke contantbelasting.
3. Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden
verzameld om de gemeentelijke contantbelasting te innen. De gemeentelijke contantbelasting wordt geïnd op basis van het geldende gemeenteraadsbesluit.
4. Bij wijziging van de huidige situatie, om welke reden ook (verhuis belastingplichtige, diefstal container,…) dient de belastingplichtige contact op te nemen met EcoWerf
op het groene nummer 0800/97 0 97 (optie 1).
5. Het maximaal toegelaten gewicht bedraagt voor een 40L-container 15 kg, voor een 120L-container 50 kg, voor een 240L-container 80 kg en voor een 1.100L-container
500 kg. Indien de container het maximaal toegelaten gewicht overschrijdt, kan deze geweigerd worden. Het maximaal toegelaten gewicht in een ondergronds collectief
systeem op basis van gewicht, bedraagt 20 kg. Indien het maximaal toegelaten gewicht overschreden wordt dan kan de storing niet doorgaan en dient de gebruiker het
aangeboden afval terug te nemen.

