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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 15 december 2020

FINANCIËN

6 2020_GR_00341 Belasting op de huisvuilrecipiënten - Vaststelling - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; 
mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Sven 
Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno 
Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de 
heer Jeroen Hofmans; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; 
de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De 
Winne, Algemeen directeur

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 31 stem(men) voor: Pieter Busselot; Marijke Ceunen; Yves Demanet; Mark Demesmaeker; Eva 
Demesmaeker; Bertrand Demiddeleer; Wim Demuylder; Valerie Hamelryck; Jeroen Hofmans; Nelly 
Lanis; Rogier Lindemans; Amber Magnus; Peggy Massien; Anke Matthys; Anne Mattot; Christophe 
Merckx; Brigitte Moyson; Arno Pirolo; Sven Pletincx; Dieuwertje Poté; Pascal Saenen; Johan Servé; 
Richard Severijns; Marc Sluys; Marc Snoeck; Benjamin Swalens; Nicky Van Acker; Louis Van Dionant; 
Dirk Van Heymbeeck; Hedwig Van Rossem; Bram Vandenbroecke
- 1 stem(men) tegen: André Gorgon
- 1 onthouding(en): Marc Picalausa

Beschrijving
Aanleiding en doel
Intradura is een opdrachthoudende afvalintercommunale. Net zoals dat bij het gros van de Vlaamse 
afvalintercommunales vandaag het geval is, tracht Intradura te evolueren naar een uniforme werking 
waarbij elke inwoner van het werkingsgebied hetzelfde tarief betaalt voor de verwerking van 
huishoudelijk afval.

Advies en motivering
Ter bescherming van het leefmilieu is het noodzakelijk het huishoudelijk afval tot een minimum te 
beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen. Er dient prioriteit verleend te worden aan 
afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen. In tweede instantie dient het huishoudelijk afval 
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maximaal selectief ingezameld te worden. Er wordt naar gestreefd om de inzameling van het 
huishoudelijk afval in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.

Inwoners mogen een huisvuilrecipiënt niet weigeren aangezien elke inwoner en elk gezin huisvuil 
produceert, hoe goed ze ook aan preventie doen of selectief inzamelen. Het huisvuil wordt huis-aan-
huis  ingezameld door middel van intergemeentelijke restafvalzakken (60l, 30l, 15l). Groente-, fruit- 
en tuinafval (GFT-afval) wordt selectief huis-aan-huis ingezameld door middel van intergemeentelijke 
GFT-zakken (60l, 30l, 15l). Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD-afval) 
worden selectief huis-aan-huis ingezameld door middel van PMD-zakken.

De kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën en worden verhaald op 
de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting.

De invoering van een gedifferentieerde contantbelasting laat de stad toe het principe 'de vervuiler 
betaalt' toe te passen bij huishoudelijke afvalstoffen, waarbij prioriteit verleend wordt aan preventie 
van afval en efficiënter gebruik van materialen, in tweede instantie aan het voorbereiden van afval 
voor hergebruik, ten derde  aan recyclage van afval en sluiten van de materiaalkring en ten slotte aan 
andere nuttige toepassingen, zoals energieterugwinning en inzet van materialen als energiebron. Het 
is een doelstelling van het Vlarema om de contantbelasting op het voorbereiden van afval voor 
hergebruik, de recyclage van afval, andere nuttige toepassingen en ten slotte verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen te harmoniseren.

Juridische gronden
Decreet over het Lokale Bestuur

Decreet 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie 
en gemeentebelastingen en latere aanpassingen.

Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen d.d. 14 december 
2011.

Het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen 
(hierna Vlarema).

Het besluit van de Vlaamse Regering van sept. 2016 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

De politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

De beheersoverdracht die de stad heeft verleend aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Intradura.

Beslissing college van burgemeester en schepenen van 27 november 2020.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Op basis van de verkoopaantallen van 2019 schatten wij in dat de inkomsten van de belasting een 
gelijk niveau zullen behouden. De impact van de uitgebreide PMD zakken op de verkoop restafval is 
ons nog onbekend. De kredieten zijn voorzien in de AMJP op 70000999-03000-stgarai0.
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Beleidsinformatie
Overig beleid

Besluit
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 wordt een contantbelasting gevestigd op de recipiënten 
voor de volgende ingezamelde fracties van huishoudelijke oorsprong:

Haalmethode (huis-aan-huisinzameling)

1. van huisvuil
2. van GFT
3. van PMD-afval

Artikel 2
De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd per recipiënt door eenieder die gebruik maakt 
van de intergemeentelijke dienstverlening inzake de huis-aan-huisinzameling van volgende fracties:

Fractie Volume Contantbelasting

250l € 8,33
60l € 2,00
30l € 1,00

Huisvuil

15l € 0,50
60l € 1,00
30l € 0,50GFT
15l € 0,25

PMD 60l € 0,15

Artikel 3
De personen die gebruik maken van door de gemeente voorgeschreven recipiënten zijn de 
contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door Intradura vastgestelde plaats(en).

Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen duidt de locaties aan waar de bewoners verplicht 
gebruik moeten maken van ondergrondse afvalcontainers. Deze worden verder benoemd als 
bewoners van aansluitpunten.

Artikel 5
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Bewoners van aansluitpunten ontvangen een badge die het gebruik zal registeren en toelaat om een 
contantbelasting te heffen.

Artikel 6
Voor het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer met een inwerpzuil van 30l wordt de 
contantbelasting vastgesteld op € 1,00 per inworp. De belasting wordt geïnd tegen afgifte van een 
factuur.

Artikel 7
De registratie van het gebruik van de ondergrondse container en de inning van de belasting gebeurt 
door Intradura Igsv, voor rekening van het stadsbestuur en wordt driemaandelijks doorgestort aan 
het stadsbestuur.

Artikel 8
Vrijstelling:
§1: Inwoners van Halle die door medische redenen een verhoogde afvalkost hebben, kunnen een 
vrijstelling van belasting bekomen voor huisvuilrecipiënten in de vorm van veertig zakken van 15 liter 
restafval per kalenderjaar.
§2: Begunstigde:
- Personen met een blijvende incontinentie
- Personen met een stoma
- Personen die thuis aan nierdialyse doen.
§3: voorwaarden:
- In Halle gedomicilieerd zijn in het aanvraagjaar en daadwerkelijk woonachtig zijn in de woning van 
de domicilie.
- Niet in een instelling of rust- en verzorgingstehuis wonen of deel uit maken van een gemeenschap.
§4: procedure: Volgende stukken dienen voorgelegd te worden bij de aanvraag tot vrijstelling:
- Identiteitskaart
- Medisch attest van de behandelende arts of u laat de behandelende arts het aanvraagformulier 
aanvullen
- Aanvraagformulier voor gratis huisvuilzakken voor personen met specifieke gezondheidsproblemen.

Artikel 9
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen.

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening 
ervan.
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Artikel 10
Huidige raadsbeslissing vervangt de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2017 houdende 
vaststelling van de retributie op huisvuilrecipiënten en zal ingaan op 1 januari 2021.

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_01605 - Belasting op de huisvuilrecipiënten - Vaststelling - Goedkeuring
 2020_GR_00293 - Intradura - Vraag tot uitbreiding project unizak - opname van de uitgebreide 

PMD-zak - Goedkeuring
 2019_GR_00300 - Invoering unizak van Intradura ter vervanging van de bestaande restafval- en 

GFT-zakken - Deelname - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


