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Contantbelastingsreglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen huis-aan-huis (systeem GFT zonder diftar en
huisvuilzak).

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffend de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), in het bijzonder bijlage 5.1.4.;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28
januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval
van Kleine Ondernemingen;
Gelet op het gemeentelijk afvalreglement betreffende het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in Limburg.net;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net dd. 25 september 2013
betreffende het invoeren van meer uniforme tarifering;
Gelet dat de gemeente Gingelom, in solidariteit met de andere deelnemers van Limburg.net
streeft naar éénvormigheid in diensten en kosten binnen heel Limburg en de stad Diest.
Na beraadslaging, met 13 ja-stemmen, 2 neen-stemmen en 2 onthoudingen.

BESLUIT
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
Artikel 1
Huidig reglement regelt de contantbelastingen die worden geheven op de ingezamelde
afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong die vermeld
worden in onderhavig contantbelastingreglement en die huis-aan-huis worden ingezameld.
Artikel 2
De contantbelastingen werden vastgelegd rekening houdend met het principe ‘de vervuiler
betaalt’. Om sluikstorten te voorkomen werd voor onvermijdbare fracties rekening gehouden
met een recht op een minimumvervuiling (bv. huisvuil) dat elke inwoner steeds wordt geacht
te hebben, zelfs bij een milieubewust aankoopgedrag en een doorgedreven sortering. Bij
overschrijding van de minimumvervuiling wordt de reële kostprijs doorgerekend.
In hoofdstuk 3 van het Vlarema staan een aantal producten of afvalstoffen vermeld waarvoor
een aanvaardingsplicht geldt. Dit betekent dat de producten verplicht zijn de door de
eindverkopers of door de tussenhandelaars in ontvangst genomen afvalstoffen gratis te
aanvaarden en te zorgen voor de nuttige toepassing of de verwijdering ervan. Indien er
afspraken bestaan met de betrokken producenten om dergelijke producten in te zamelen via de
recyclageparken, wordt hiervoor geen tarief aangerekend. Enkele voorbeelden van producten
met aanvaardingsplichten die aanvaard worden op de recyclageparken: drukwerkafval,
afvalbatterijen en afvalloodstartbatterijen, afvalbanden, afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (aeea), afgewerkte olie,….
Voor huishoudelijk verpakkingsafval bestaat er een terugnameplicht. Deze stromen
(papier/karton, holglas en pmd) moeten selectief worden ingezameld en voor het vastleggen
van de contantbelastingen wordt rekening gehouden met de richtlijnen zoals verstrekt door
FOST Plus, het erkend organisme voor de selectieve inzameling en financiering van het
huishoudelijk verpakkingsafval.
Tenslotte werd voor het vastleggen van de contantbelasting rekening gehouden met de
richtlijnen van Limburg.net, de Limburgse afvalintercommunale, die streeft naar een uniforme
prijs voor gelijke dienstverlening, een principe dat werd onderschreven door alle deelnemers
van Limburg.net.
Hoofdstuk 2 - Inzameling aan huis
Artikel 3: Huisvuil
Voor de ophaling aan huis van huisvuil moet gebruik worden gemaakt van reglementaire
huisvuilzakken, waarvoor de contantbelasting is vastgelegd als volgt:
- 1 rol van 10 huisvuilzakken van 44 liter/stuk: 12,5 EUR/rol
- 1 rol van 10 huisvuilzakken van 22 liter /stuk: 6,25 EUR/rol
Artikel 4: Gft
De inzameling van het gft-afval gebeurt door middel van een door de gemeente ter
beschikking gestelde gft-container. Hiervoor wordt geen aparte contantbelasting aangerekend.

In de gft-container kan gebruik gemaakt worden van papieren gft-zakken (2 formaten)
waarvoor de contantbelasting is vastgesteld op 2,5 EUR per 5 stuks.
Artikel 5: Grofvuil
- Voor het ophalen van het grofvuil op afroep wordt de contantbelasting vastgesteld op
20 EUR per m³, met een minimum van 20 EUR per ophaalbeurt. Volgende afgeleiden
worden toegepast: 10 EUR voor 1/2de m³ en 5 EUR voor 1/4de m³.
De contantbelasting wordt voldaan door betaling bij ophaling of achteraf met factuur.
Artikel 6: Pmd
Voor de inzameling aan huis van pmd-afval moet gebruik worden gemaakt van pmd-zakken,
waarvoor de contantbelasting is vastgesteld op 3 EUR/rol van 20 zakken van 60 liter/stuk.
Scholen en verenigingen kunnen pmd-zakken aankopen aan 3 EUR/rol van 10 zakken van
120 liter/stuk.
Artikel 7: Bedeling en verkoop recipiënten
Het gemeentebestuur zal haar inwoners in kennis stellen van de plaatsen en modaliteiten waar
huisvuilzakken, gft-containers en pmd-zakken kunnen bekomen worden tegen betaling van de
vastgelegde contantbelasting.
Hoofdstuk 3 – Slot en overgangsbepalingen
Artikel 8
Dit reglement vervangt alle vorige reglementen betreffende deze inhoud, met ingang van
01/01/2014.
Artikel 9
Dit raadsbesluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Een kopie van onderhavig raadsbesluit wordt in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van
het gemeentedecreet verzonden aan de provinciegouverneur.
Een eensluidend gewaarmerkt afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving worden
overgemaakt aan:
− LIMBURG.NET;
− de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
− het Departement LNE, Afdeling Milieu-inspectie en/of de Vlaamse Minister van
Leefmilieu;
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