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Erik Verdonckt, Jean-François Vanovermeire, raadsleden.
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Verontschuldigd: Faïza El Ghouch, raadslid

Financieel beheer
Belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis, 

de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het 
gebruik van het recyclagepark. Aanpassing.

Bevoegdheid/rechtsgrond

 Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid Artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen en artikels 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 

 Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht.

 Het decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid - en latere 
wijzigingen (DABM).

 Materialendecreet  - het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen.

 Vlarema – het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere 
wijzigingen.

 Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (UHA) zoals vastgesteld door 
de Vlaamse Regering op 16 september 2016, gewijzigd op 17 mei 2019.

 Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

 De omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

 De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
 Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2001 houdende overdracht van de ophaling van 

huisvuil, grof vuil, GFT en papier en karton aan I.VL.A.
 De gemeenteraadsbeslissing van 06 juli 2015 betreffende de verlenging van de opdracht houdende 

vereniging I.VL.A. voor een termijn van 18 jaar, met ingang van 01 april 2016 en lopend tot en met 31 
maart 2034 en gelet op Artikel 3 van de statuten van I.VL.A. van 18 december 2014 met betrekking tot 
de bevoegdheidsoverdracht voor het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende 
gemeenten.
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 De gemeenteraadsbeslissing van 07 mei 2007 betreffende het algemeen reglement op de 
administratieve sancties en latere wijzigingen.

 Het besluit van de gemeenteraad van 04 juni 2007 houdende invoering van het Diftar-systeem voor de 
ophaling van het restafval vanaf 01 januari 2008.

 De princiepsbeslissing van de Raad van Bestuur van I.VL.A. van 07 mei 2013 over de vaststelling van een 
uniforme prijs voor afhaling van grof vuil en snoeihout aan huis op afroep.

 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 oktober 2016 (princiepsbeslissing 
voor het installeren van een weegbrugsysteem en het toevertrouwen van de studie hiervoor aan 
SOLVA).

 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen  van 27 maart 2017 (aanstelling SOLVA 
voor het opmaken van een studie).

 De beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen  van 28 augustus 2017 en 23 oktober 
2017 in verband met de tarieven en betaalwijze.

 De beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 (heraanleg van het recyclagepark – leveren en 
plaatsen van DIFTAR-voorzieningen – bedieningszuil met identificatie-en registratiesysteem, de nodige 
hard- en software en de slagbomen).

 De beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 (heraanleg van het recyclagepark – leveren en 
plaatsen van twee verplaatsbare weegbruggen in opbouw en aansluitbaar op de bestaande 
infrastructuur en toekomstige Diftar voorzieningen).

 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 16 september 2019 betreffende het 
verlaten van het concept van “de betalende en gratis zone” en te kiezen voor het concept “100kg 
gratis”, zoals gebruikt wordt in het ILvA samenwerkingsgebied.

 Het belastingreglement DIFTAR van 18 november 2019 op de inzameling en verwijdering van restafval 
via ophaling een huis, de inzameling van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het 
gebruik van het recyclagepark.

 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen  van 16 november 2020 over de cijfers 
2019-2020 en tarieven van het recyclagepark.

 De beslissing van de gemeenteraad van 21 december 2020 houdende goedkeuring van het 
belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis, de 
inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het gebruik van 
het recyclagepark. 

 De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2021 houdende goedkeuring van de 
intergemeentelijke inning van de DIFTAR-factuur door het verlenen van machtiging aan IVLA.

 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen  van 13 juni 2022 houdende het positief 
advies inzake het voorstel van IVLA m.b.t. aanpassen minimumfactuur en grotere PMD-zakken.

 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 november 2022 waarbij het 
voorstel van IVLA voor aanpassing van het tarief voor ophaling aan huis van restafval van € 0,28/kg 
wordt opgetrokken tot € 0,32/kg vanaf 2023 principieel wordt goedgekeurd. 

Relevante documenten

 Schrijven van IVLA van 2 juni 2022 houdende het voorstel aanpassing minimum factuur en grotere PMD 
zak.

 Verslag van de raad van bestuur van IVLA d.d. 22 mei 2022. 
 Schrijven van IVLA van 15 juli 2022 in verband met de wijzigingen van tarieven.
 Schrijven van IVLA van 25 oktober 2022 waarin gevraagd wordt of het lokaal bestuur Ronse bereid is te 

streven naar een uniform tarief binnen het werkingsgebied voor inzameling van restafval van € 0,32/kg 
vanaf 1 januari 2023. 

Feiten/context/motivering

In zitting van 19 mei 2022 maakte de raad van bestuur van IVLA een evaluatie van de minimumfactuur en 
de PMD-inzameling sedert de invoering van de nieuwe blauwe zak in 2020. 
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Hieruit kwamen een aantal beleidsvoorstellen voort waarvan IVLA het draagvlak afgetoetst heeft met de 
verschillende gemeente-vennoten in functie van het streven naar een uniforme beleidsvorming.

Volgende voorstellen werden voorgelegd aan ons bestuur: 

- Een verlaging op de minimumfactuur van 14,16 euro per jaar naar 9 euro per jaar of 0,75 euro per 
maand en dit vanaf het werkingsjaar 2023. 

Door de verlaging van de minimumfactuur wordt wie goed sorteert beloond. Anderzijds zal de aanpassing 
ook de inwoners sensibiliseren om nog beter te sorteren om zo hun diftarfactuur te reduceren. 

- Naast de 60 liter PMD-zak zal ook een 90 liter zak aangeboden worden aan de prijs van 0,175 euro 
per zak of 3,5 euro per rol (20 zakken/rol). 

Zo kan er beter ingespeeld worden op de behoefte van de inwoners om een goed sorteergedrag nog beter 
te faciliteren.

Het college verleende in zitting van 13 juni 2022 een positief advies. 

Ook de andere vennoten lieten weten akkoord te gaan met het voorstel om de minimumfactuur te 
verlagen en PMD-zakken van 90 liter aan te bieden. 

De raad van bestuur van IVLA besprak in zitting van 20 oktober 2022 op verzoek van het 
burgemeestersoverleg van 7 oktober 2022 de huidige tarifering van de huis-aan-huis inzameling van 
restafval (Diftar containers). Dit is momenteel € 0,28/kg; voor 2023 wordt de werkelijke kostprijs geraamd 
op € 0,32/kg. Deze kostprijs omvat ophalen, verwerken en milieuheffing. 

In toepassing van het principe “de vervuiler betaalt” zou het huidige tarief vanaf 1 januari 2023 moeten 
opgetrokken worden naar € €0,32/kg. Als dit niet gebeurt, betaalt de stad € 0,04/kg bij uit de algemene 
middelen. 

In het ontwerp Materialenplan 2023-2030 van OVAM worden de streefdoelen voor restafval voor heel 
Vlaanderen bepaald. Momenteel is dit nog 130 kg/inwoner/jaar, maar dit zou tegen 2030 naar 83 
kg/inwoner/jaar moeten gereduceerd worden. 

Samen met IVLA moeten de gemeenten en steden een visie ontwikkelen over welke maatregelen kunnen 
genomen worden en welke opgelegd zijn. IVLA liet sorteeranalyses doen op het ingezamelede restafval. 
Daaruit blijkt het volgende: 

- bij de restfractie belandt nog heel wat PMD, papier en karton en textiel

- er zit nog veel voedsel in het restafval

- aangezien GFT in het werkingsgebied van IVLA niet gescheiden wordt opgehaald, bevat het restafval heel 
wat GFT 

Het restafval kan volgens IVLA met 50kg per inwoner per jaar verminderd worden met volgende 
maatregelen : 

- Quick Win : de  fracties PMD, papier en karton en textiel die nog bij het restafval belanden uit de 
restfractie halen en zorgen dat deze aangeboden worden bij de selectieve inzameling 

- Free Win : voedselverspilling tegengaan en zo veel mogelijk zorgen dat bij het restafval geen voedsel 
belandt 

- Big Win : selectieve inzameling van GFT 

De burger zal gestimuleerd moeten worden om voedsel uit het restafval te halen. Een belangrijke stimulans 
is de kostprijs: GFT moet aanzienlijk goedkoper zijn dan restafval. Wie goed sorteert, moet daar financieel 
voordeel van ondervinden. 
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Op 29 november 2022 liet IVLA weten dat alle gemeenten van het samenwerkingsverband het uniforme 
tarief van € 0,32/kg aanvaard hebben. 

Hiertoe moet het artikel 4 van het belastingreglement DIFTAR van 21 december 2020 aangepast worden.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESLIST:

Stemresultaat: 22 stemmen voor (Diederik Van Hamme, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, 
Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, 
Tom Deputter, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Eva Lamon, 
Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leo Verstichel, 
Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, 
Safia Marzouki, Kevin Onyn, Erik Verdonckt)
6 onthoudingen (Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, Jean-
Pierre Stockman, Christine Soudan, Jean-François Vanovermeire)

Enig artikel:
Het belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis, de 
inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het gebruik van het 
recyclagepark als volgt goed te keuren :

1. ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1
Er wordt met ingang van 01 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2024 een 
gemeentebelasting gevestigd op:
1) het ophalen en verwijderen van restafval via de huis-aan-huisinzameling
2) het afhalen van grof vuil en van snoeihout op afroep
3) het gebruik van het recyclagepark.
Artikel 2 - DEFINITIES

1) De particuliere gebruiker: het in Ronse gedomicilieerd gezin, de toekomstige inwoners in het bezit 
van een inschrijvingsattest van de dienst bevolking en de bewoners van een tweede verblijf in regel 
met de belasting op de tweede verblijven. 

2) Gebruikers met speciale toegang: 
a.  de kKMO (kleine KMO) en ZO (zelfstandige ondernemer): 

de kleine bedrijven en handelaars met vestiging in Ronse die tot maximum 9 werknemers te 
werk stellen

b.  scholen en jeugdinstellingen: 
inrichtingen of instellingen gevestigd in Ronse: 

- die een vorm van opleiding of onderwijs verstrekken 
- die instaan voor bijzondere jeugdzorg of begeleid zelfstandig wonen
- die een werking hebben als internaat

c.  verenigingen: 
door de stad erkende verenigingen die vergelijkbaar huishoudelijk afval aanvoeren voor zover 
dit afval niet voortspruit uit een commerciële activiteit ( bvb kantine, eetfestijn,…).

3) Aanbrenger: de gebruiker zoals beschreven in de punten 1) en 2) van dit artikel.
4) Grof brandbaar restafval : afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding en de vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in 
de recipiënt voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen en die huis aan huis worden 
ingezameld, alsook de restfractie die overblijft voor verbranden of storten na aanbieding in het 
recyclagepark, zoals gedefinieerd in het VLAREMA.

5) Snoeihout: takken van sparren, struiken, bomen die kunnen samengebonden worden in bundels.
6) Niet-recycleerbaar afval: afval dat niet kan gerecycleerd worden. De lijst van recycleerbaar en niet-

recycleerbaar afval is toegevoegd in bijlage 1 van dit reglement.
7) Afval waarvoor reeds een bijdrage kan betaald zijn, of waarvoor een terugnameplicht geldt, zoals: 
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 afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
 plantaardige oliën en vetten (frituur)
 motorolie
 autobanden (maximum 4)
 autobatterijen
 batterijtjes
 Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
 Matrassen.

2. OPHALEN EN VERWIJDEREN VAN HET RESTAFVAL VIA DE HUIS-AAN-HUISINZAMELING
Artikel 3
§1. De belasting is verschuldigd per aansluitpunt in het kader van de gemeentelijke dienstverlening inzake 
huis-aan-huisinzameling van de restfractie van het huishoudelijk afval en naar aard en hoeveelheid 
vergelijkbaar bedrijfsafval.
§2. Voor het ophalen en verwijderen van het restafval wordt per aansluitpunt maximum één container tot 
maximum 240 liter gratis ter beschikking gesteld.
§3. Een 1.100 liter container wordt gratis op hun verzoek ter beschikking gesteld van onderwijsinstellingen, 
overheidsinstellingen en grotere appartementsblokken.
Artikel 4
§1. Het bedrag van de belasting voor het ophalen en verwijderen van het restafval dat via de huis-aan-
huisinzameling wordt opgehaald (haalmethode) wordt als volgt vastgesteld: 

1) prijs per aanbieding van de container :
o 40 liter container : 0,15 euro
o 120 liter container : 0,30 euro
o 240 liter container : 0,60 euro
o 1.100 liter container : 2,93 euro

2) per kilogram aangeboden afval : 0,32 euro.
§2. Het minimumbedrag van de belasting per aansluitpunt bedraagt : 

o   0,75 euro per maand
o   4,5 euro per 6 maanden
o   9 euro per 12 maanden.

3. DE INZAMELING EN VERWIJDERING VAN GROFVUIL EN SNOEIHOUT VIA OPHALING OP AFROEP
Artikel 5
§1. De ophaling aan huis van grof vuil en snoeihout geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van betrokkene en 
kan aangevraagd worden zoals vermeld op de afvalkalender. Iedere aanvrager is de belasting verschuldigd.
§2.  Het aanbieden van grof vuil en snoeihout dient te gebeuren conform het politiereglement voor de 
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en de afvalkalender. 
§3. Per ophaling kan er maximum 3 m³ aangeboden worden.
Artikel 6
Het bedrag van de belasting voor het ophalen en verwijderen het afhalen van grof vuil en van snoeihout op 
afroep wordt als volgt vastgesteld :
1) het afhalen van grof vuil gebeurt tegen een tarief van 30,00 euro per ophaling
2) het afhalen van snoeihout gebeurt tegen een tarief van 15,00 euro per ophaling.

4. GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK  
Artikel 7 
§1. Voor aanbrengen op het recyclagepark van de in het betreffende politiereglement op het recyclagepark 
toegelaten soorten en hoeveelheden afvalstoffen wordt de belasting per aanbrenger en per kalenderjaar 
als volgt vastgesteld: 

o € 0,08/kg 
§2. De te betalen belasting wordt voor elk bezoek aan het recyclagepark bepaald aan de hand van 2 
wegingen van de aanbrenger met zijn voertuig: 

o een eerste maal bij het binnenrijden van het recyclagepark
o een tweede maal bij het buitenrijden.

Het verschil tussen de eerste en de tweede weging is de grondslag voor de belasting. 
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Artikel 8 - VRIJSTELLINGEN
§ 1. Alle in Ronse gedomicilieerde gezinnen en de toekomstige inwoners in het bezit van een 
inschrijvingsattest van de dienst bevolking worden per kalenderjaar vrijgesteld van de in Artikel 7 bepaalde 
belasting voor de eerste aangebrachte 200 kg, voor zover bij een bezoek uitsluitend recycleerbaar afval 
wordt aangebracht. 
§2. Indien ook niet-recycleerbaar afval wordt aangebracht, wordt het nog niet gebruikte deel van deze 
vrijstelling voorbehouden voor een volgend bezoek, waarbij uitsluitend recycleerbaar afval wordt 
aangebracht. 
§3. Afstandsverklaring
Indien tijdens een bezoek aan het recyclagepark uitsluitend afvalstoffen waarvoor een aanvaardingsplicht 
geldt worden aangebracht, zijn de hierboven bedoelde gezinnen tijdens het hele kalenderjaar vrijgesteld 
van de in dit belastingreglement vastgelegde heffingen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij een 
verklaring neerleggen bij het stadsbestuur van Ronse waarin zij afstand doen van de hierboven vermelde 
vrijstelling. 
Deze verklaring moet neergelegd worden vóór 15 december van het voorgaande jaar. Voor het jaar 2020 
moet deze verklaring neergelegd worden ten laatste 15 werkdagen vóór het eerste bezoek aan het 
recyclagepark.
§4. Asbest
De gezinnen ingeschreven in het bevolkingsregister van de Stad Ronse worden per kalenderjaar van het 
betalen van de in Artikel 7 bepaalde belasting vrijgesteld voor de eerste aangebrachte 200 kg 
cementgebonden asbest, voor zover dit afval tijdens hetzelfde bezoek niet samen met ander afval wordt 
aangebracht. 
§5. Luiers en incontinentiemateriaal
De gezinnen ingeschreven in het bevolkingsregister van de Stad Ronse worden per kalenderjaar van het 
betalen van de in Artikel 7 bepaalde belasting vrijgesteld voor de eerste aangebrachte 200 kg luiers en 
incontinentiemateriaal, voor zover:

o dit afval tijdens hetzelfde bezoek niet samen met ander afval wordt aangebracht en 
o dit afval wordt aangebracht in de reglementaire voorziene luierzakken, zoals bepaald in het 

retributiereglement op de afgifte van luierzakken (goedgekeurd door de gemeenteraad op 08 
oktober 2007).

Artikel 9
§ 1. De belasting wordt ingekohierd door middel van een kohier dat jaarlijks opgemaakt en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Het kohier is samengesteld uit :

• de belasting voor het ophalen en verwijderen van het restafval via de huis-aan-huisinzameling
• de belasting voor de inzameling en verwijdering van grofvuil en snoeihout via ophaling, op afroep
• de belasting op het gebruik van het recyclagepark.

§ 2. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
§ 3. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belastingaanslag een bezwaarschrift 
indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan 
gebeuren door verzending of door overhandiging. 
De termijn om op straffe van verval een bezwaarschrift in te dienen, bedraagt drie maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag.
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift, wordt de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting.
Artikel 10
Het raadsbesluit van 21 december 2020 betreffende de vaststelling van het belastingreglement DIFTAR op 
de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis, de inzameling en verwijdering van grof 
vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het gebruik van het recyclagepark, wordt met ingang van 
01 januari 2023 opgeheven en vervangen door onderhavig besluit. 
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Artikel 11
§ 1. De beslissing zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig de Artikels 286, 287 en 330 
van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
§ 2. Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de Gouverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen, OVAM en IVLA.

BIJLAGE 1 - LIJST VAN RECYCLEERBARE EN NIET-RECYCLEERBARE AFVALSTOFFEN DIE AANVAARD 
WORDEN OP HET RECYCLAGEPARK

RECYCLEERBAAR AFVAL (R)
 AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) - Recupel

o AEEA – Groot wit
o AEEA – Klein elektro
o AEEA – Koel en vries
o AEEA – TV’s en beeldschermen

 Wit glas (hol)
 Gekleurd glas (hol)
 Vlak glas 
 KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
 Autobanden (max. 4 per particuliere gebruiker per jaar en uitgezonderd vrachtwagen-en 

tractorbanden)
 Isomo (piepschuim)
 Harde plastics 
 Papier en karton
 Batterijen (Bebat)
 Autobatterijen
 plantaardige oliën en vetten (frituurvet en –olie)
 Motorolie
 Metalen
 Hout
 bouwafval - Beton
 bouwafval - steenpuin
 bouwafval - aarde
 Textiel
 Gras/bladeren
 Snoeihout
 Wortels en stronken 
 Lampen (uitgezonderd gloeilampen)
 Landbouwfolie
 Kurk
 Matrassen.

NIET RECYCLEERBAAR AFVAL (NR)
 Grof huisvuil (restafval)
 luiers en incontinentiemateriaal - 200kg per gezin per jaar gratis
 Hechtgebonden asbest - 200kg per gezin per jaar gratis
 bouwafval - keramiek
 bouwafval - gips 
 bouwafval - cellenbeton 
 bouwafval – pleisterwerk.

In de praktijk gaat het over de volgende voorwerpen en materialen: 
Grof huisvuil: Samengesteld materiaal dat niet volledig bestaat uit hout, metaal of harde kunststof
Niet-recycleerbaar glas:

 Spiegels
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 Glazen siervoorwerpen
 Vuurvast glas (Pyrex- of arcopal-producten)

Niet-recycleerbaar bouwmateriaal:
 Roofing
 keramiek, WC-potten, lavabo’s
 Cementgebonden asbestproducten (Eternit)
 Lichtbeton/cellenbeton (Ytong, Poroton)
 Tegels
 gewapend beton
 Pleisterwerk en oud plaksel
 gips, gipskartonplaten, gyproc

Niet-recycleerbaar hout:
 Spoorwegbielzen
 Geperst karton (unalit)

Niet-recycleerbare huisraad:
 Vazen
 Borden
 Kopjes
 Porseleinen beeldjes
 Keramieken bloempotten

Namens de gemeenteraad

Algemeen directeur Voorzitter

Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme
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