GEMEENTEBESTUUR

WEVELGEM

CONTANTBELASTING OP DE AFGIFTE VAN
RESTAFVALZAKKEN
(goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 8 november
2013)

Artikel 1.
Voor een periode ingaand op 1 december 2013 en eindigend op 31 december 2019 wordt er
een contantbelasting gevestigd op de aflevering van restafvalzakken voor de ingezamelde
fracties van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong en afvalzakken voor
PMD, welke door huis-aan-huis-inzameling worden opgehaald. De vorm wordt vastgesteld
door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2.
Het bedrag van deze contantbelasting wordt vastgesteld op:
• Voor een grote restafvalzak: 1,30 euro per zak hetzij 13,00 euro voor een rol van 10 grote
restafvalzakken, voor huishoudelijke afvalstoffen.
• Voor een kleine restafvalzak: 0,65 euro per zak hetzij 6,50 euro voor een rol van 10 kleine
restafvalzakken, voor huishoudelijke afvalstoffen.
• Voor een bedrijfsafvalzak: 1,30 euro per zak hetzij 13,00 euro voor een rol van
10 bedrijfsafvalzakken, voor met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen.
• Voor een sticker die vanaf 1 januari 2014 dient aangebracht op de vroegere (groene)
restafvalzakken die werden aangekocht tegen de prijs zoals vastgesteld in het
retributiereglement op de afgifte van restafvalzakken, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 14 december 2012: 0,30 euro per sticker, waarvan:
o 0,30 euro dient aangebracht op een grote (groene) restafvalzak en op een (oranje)
bedrijfsafvalzak
o 0,15 euro dient aangebracht op een kleine (groene) restafvalzak.
De verkoop van stickers wordt beperkend vastgelegd van 1 december 2013 tot en met
31 december 2014.
• De contantbelasting voor de PMD-zakken, verplicht te gebruiken voor de selectieve
ophaling van plastieken flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, wordt
vastgesteld op 0,125 euro per zak, hetzij 2,50 euro voor een rol van 20 zakken.
• De contantbelasting voor de PMD zakken voor het scholenproject bedraagt 0,15 euro per
zak, hetzij 1,5 euro voor een rol van 10 zakken.
Artikel 3.
De contantbelasting is verschuldigd vanaf 1 december 2013 door elke natuurlijke of
rechtspersoon, die om de aflevering verzoekt van restafvalzakken en/of bedrijfsafvalzakken
die verplicht gebruikt zullen worden vanaf 1 januari 2014 en waarvan de vorm zal worden
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 4.
De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken zijn de
contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente en door Mirom
Menen vastgestelde plaatsen.
Artikel 5.
De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Bij gebrek aan minnelijke betaling wordt de belasting een kohierbelasting.
Artikel 6.
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze contantbelasting bij het college
van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te lopen 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.
Artikel 7.
Als overgangsmaatregel geldt dat voor beperkte tijd, van 1 januari 2014 tot en met
31 december 2015, het gebruik van vroegere (groene en/of oranje) restafvalzakken (met
sticker zoals bedoeld in artikel 2) is toegelaten.
Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 kunnen stickers en/of vroegere (groene
en/of oranje) restafvalzakken (Miromzakken) worden omgeruild, mits het betalen van de
opleg, en mits het enkel het omruilen van volle rollen betreft.
Vanaf 1 januari 2016 is het gebruik van vroegere (groene en/of oranje) restafvalzakken (met
sticker) niet meer mogelijk.
Artikel 8.
Mirom Menen wordt gemachtigd de belasting houdende afgifte restafvalzakken te innen.
Artikel 9.
Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 10.
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

