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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 19 december 2019
Aanwezig:

Geert Quintens, Voorzitter
Alain De Vlieghe, Burgemeester

Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, Schepenen
Wim Cools, Schepen, BCSD-voorzitter
Christine Schouteeten-Jonckheere, Noël Delaere, Eddy Goethals, Emmy Lagast, Sarah

SIembrouck, Sylvia Vanhoorenweder, Raadsleden

Franky Goethals, Algemeen Directeur,

DAGORDE: Heffing van de belasting op ophalen huisvuil aanslagjaar 2020.

De gemeenteraad,

Gelet op artikel 41, 162 en 170§4 van de Grondwet
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3 en 41, 14° inzake de

bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen te wijzigen, vast te stellen en

goed te keuren;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 286, 287 en 288 , inzake de

bekendmaking en inwerkingtreding van het belastingreglement;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 330 , inzake het bestuurlijk
toezicht op de besluiten van de gemeenteraad betreffende de belastingreglementen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van

28 mei 2010 en 17 februari 2012;

Overwegende dat de ophaling en verwerking van restafval hogere werkingskosten

teweegbrengen voor het gemeentebestuur;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Na beraadslaging;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen



Art.l

Er wordt voor het aanslagjaar 2020 beginnend op l januari 2020 en eindigend op 3 l december
2020 , een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op het ophalen van huishoudelijke en
daarmee gelijkgestelde afvalstoffen.

Art. 2

De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de leden van ieder gezin ingeschreven in de
bevolkingsregisters en werkelijk in de gemeente verblijvend op l januari van het aanslagjaar
afgeteld als hebbende een tweede verblijf voor datzelfde jaar, op een adres gelegen langs de

omloop die door de ophaaldienst gevolgd wordt.
De belasting is tevens verschuldigd door de uitbater van een vakantiepark per

vakantiewoning.

De belasting is tevens verschuldigd door de campinguitbaters per kampeerplaats.

Art.3.

De belasting is eveneens verschuldigd door ieder natuurlijk persoon of hoofdelijk door de

leden van elke vereniging die op l januari van het aanslagjaar een zelfstandig of vrij beroep
uitoefenen of door ieder natuurlijk en rechtspersoon die op dezelfde datum als hoofd- en/of

bijkomende een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent

op het grondgebied van de gemeente, op een adres gelegen langs de omloop die door de
ophaaldienst gevolgd wordt. Indien het gezin van de belastingplichtige op hetzelfde adres is

gehuisvest, is de belasting evenwel eenmaal verschuldigd.

Art.4.

De belasting wordt vastgesteld op:

20 euro voor een alleenstaande

40 euro per gezin + tweede verblijf
40 euro handelszaak

40 euro per woongelegenheid in vakantiepark
l O euro per kampeerplaats

Art.5.

Voor het ophalen van huisvuil wordt het uitsluitend gebruik van behoorlijk toegebonden
standaard plastiek zakken (75 liter of 45 liter) met een maximum gewicht van 25 kg.verphcht
gesteld. Per ophaalbeurt mogen 4 zakken meegegeven worden.
Deze zakken zijn bruin van kleur en dragen als opschrift " IVBO - ZUIENKERKE ". Deze

zakken mogen slechts eenmaal gebruikt worden.
Voor de zelfstandigen zijn groene bedrijfsafvalzakken voorzien met een maximum van 6

rollen per jaar. Deze zakken kunnen bekomen worden in het gemeentehuis.
Gevulde dozen en kratten, niet reglementaire zakken en vuilnisbakken worden niet meer

toegelaten.

Deze mogen ook niet zelf in de vuilniswagen worden gegooid.
Onder huisvuil wordt huishoudelijk afval verstaan met uitzondering van:

- glazen flessen, glazen recipiënten ofglaswaren;
- metalen voorwerpen, stenen en vaste materialen die het mechanisme van de wagen kunnen

beschadigen;
- alle dingen die het voorwerp zijn van selectieve ophalmgen of die in afzonderlijke

containers kunnen gedeponeerd worden of die het personeel letsel zouden kunnen toebrengen,
zoals K.GA., medicamenten, vloeibare olie, injectienaalden enz...



De zakken worden aangekocht bij het personeel van de reinigingsdienst tijdens de ophaling,

bij de technische dienst, ten gemeentehuize of in de erkende handelszaken.

Art.6.

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld wordt en uitvoerbaar

verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.

Art.7.

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het

aanslagbiljet.
Dit aanslagbiljet wordt onverwijld aan de belastingschuldige overhandigd.

Art.8.

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van
Burgemeester en Schepenen
Het bezwaar moet worden gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend.

Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te

rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet

of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Art. 9.

De belasting wordt geheven voor de ophaling langs de openbare wegen met inbegrip van

degenen die via een private toegangsweg rechtstreeks of onrechtstreeks naar de openbare weg,

de mogelijkheid hebben huisvuil te deponeren, zelfs al maken zij geen gebruik van de dienst
voor het ophalen van huisvuil.

Art. 10.

Indien er geen bezwaren ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek zal deze beslissing

als definitief aanzien worden.
De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.

1.0.

De algemeen directeur ' De Voorzitter


