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De Gemeennteraad van de
d stad Menen, vergaderrd volgens heet decreet en
n in openbarre zitting;
Gelet op dee bepalingen van het gem
meentedecreeet, meer bep
paald artikel 42
4 §3, artikeel 43 §2 en arrtikel 94;
Gelet op dee bepaling vaan het Huisho
oudelijk Regllement van de
d Gemeente
eraad , meerr bepaald arttikel 15
(huishoudellijk reglemennt GR goedge
ekeurd op 255.02.2013);
Gelet op heet decreet vaan 30 mei 20
008 betreffennde de vestigging, de invorrdering en dee geschillenp
procedure vaan
provincie- een gemeenteebelastingen, gewijzigd bijj decreet van
n 28 mei 2010 en van 17 februari 201
12;
Gelet op dee bepalingen van het decrreet van 6 juuli 2001 houd
dende de intergemeentellijke samenw
werking, en
latere wijziggingen ;
Overwegennde dat de veerantwoorde
elijkheid en uuitvoering vaan het huisho
oudelijk afvalbbeleid bij de gemeenten
en de interccommunales ligt; Overwe
egende dat dde gemeentee inzake de ophaling
o
van hhuishoudelijk
k afval is
aangeslotenn bij de opdraachthoudend
de verenigingg MIROM Menen;
M
Gelet op heet decreet vaan 23 december 2011 beetreffende heet duurzaam beheer van m
materiaalkrin
nglopen en
afvalstoffen (Materialend
decreet), en latere wijziggingen;
Gelet op dee bepalingen van het Matterialendecreeet, in het bijjzonder art. 26, dat toelaaat aan de ge
emeenten haar
intergemeenntelijke sameenwerkingsverbanden errtoe te machtigen om de kosten van het beheer van
v
huishoudelijjk afval te innnen, ook als ze in de vorrm van belasttingen en rettributies worrden verhaalld; dat art. 26
2
geen afbreuuk doet aan het
h decreet van
v 30 mei 22008 betreffeende de vestiging, de invoordering en de
d
geschillenprrocedure vann provincie- en gemeenteebelastingen;;
Gelet op dee bepalingen van het besluit van de V
Vlaamse regerring van 17 februari
f
20122 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreeffende het duurzaam
d
behheer van materiaalkringlo
open en afvaalstoffen (VLA
AREMA), en
latere wijziggingen;
Gelet op heet besluit vann de Vlaamse
e Regering vaan 14 decem
mber 2007 tot vaststellingg van het Uittvoeringsplann
Milieuverantwoord Beheer van Huisshoudelijke A
Afvalstoffen, waar het principe ‘de veervuiler betaaalt’ één van
de uitgangsppunten is;
Gelet op heet besluit vann de Vlaamse
e Regering vaan 28 januarii 2000 tot vaaststelling vann het Uitvoe
eringsplan
Gescheidenn Inzameling Bedrijfsafval van Kleine O
Ondernemingen;

Gelet op de Algemene Politieverordening (APV) zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 11
juni 2012, meer bepaald titel 4 inzake openbare reinheid, hoofdstuk 3 (verwijdering van afvalstoffen) en
hoofdstuk 4 (verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen), en latere
wijzigingen;
Overwegende dat het restafval dient te worden opgeborgen in gestandaardiseerde zakken, geldend als
‘reglementaire zak’, door de Intercommunale MIROM geleverd;
Overwegende dat het noodzakelijk is om het bedrijfsmatig afval te kunnen afsplitsen van het afval
geproduceerd door particuliere huishoudens om zo het exacte restafvalcijfer te kennen van de huishoudens;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de
recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; Gelet op het overleg
hierover met MIROM;
Gelet op het voorstel van de opdrachthoudende vereniging Mirom Menen, op voorstel van de Raad van
Bestuur dd 03.09.2013, om de prijs van de restafvalzak te verhogen vanaf 1 januari 2014; overwegende dat
het tarief van de lichtblauwe PMD-zak ongewijzigd blijft;
Overwegende dat het eveneens noodzakelijk blijkt een aantal overgangsmaatregelen te voorzien zodat
restafvalzakken, die reeds in het bezit zijn van de inwoners, ook na de tariefverhoging per 1 januari 2014
verder kunnen gebruikt worden, door het gebruik van stickers;
Overwegende dat de verkoop van nieuwe restafvalzakken reeds kan doorgaan per 1 december 2013, waar
de plaatsing als reglementaire zak pas verplicht is per 1 januari 2014 ; overwegende dat als overgangsbepaling
voor zeer beperkte tijd (tot 31.12.2013) 2 types restafvalzakken zullen kunnen worden verkocht;
Overwegende dat afdoende overgangsbepalingen zijn voorzien om tot 31 december 2015 de vroegere
groene restafvalzakken mits het gebruik van een sticker ook als reglementaire zak toe te laten;
Gelet op het toegelicht voorstel van beslissing dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van heden om het
vaststellen van de vorm van de recipiënten voor de inzameling van huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld
afval te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de kosten van inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde contantbelasting de gemeente toelaat het principe
“de vervuiler betaalt” toe te passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede
instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen wordt gestimuleerd;
Overwegende dat de contantbelasting op afgifte van restafvalzakken de variabele, directe kosten omvat
verbonden aan de ophaling van het restafval, alsook van PMD;
Overwegende dat de opbrengst van deze belasting onmisbaar is tot het behouden van het evenwicht in de
gemeentebegroting;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2012 houdende contantbelasting op plastieken
huisvuilzakken;
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo en op het getuigschrift van
ruchtbaarheid;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen dd. 28 oktober 2013 en 4 november 2013 ;
Gelet op de aanvullende bespreking ter zitting, naar aanleiding van de amendering door toevoeging van twee
aanvullende agendapunten geplaatst door raadslid R. Nuytten , in toepassing van art 22. Gemeentedecreet;
overwegende dat bij dagordepunt 15 inzake belastingreglement op afgifte van restafvalzakken, twee
bijkomende bepalingen werden toegevoegd, met name :
 toelage voor de aankoop van extra restafvalzakken aan de inwoners di lijden aan incontinentie of die
thuisdialyse (peretoniale dialysetechniek) toepassen (agendapunt 15A)

 subsidiereglement aankoop herbruikbare luiers (agendapunt 15B)
Overwegende dat beide voorstellen na afzonderlijke stemming niet werden weerhouden;
Gelet op de aanvullende bespreking ter zitting, naar aanleiding van het amendement ingediend door Raadslid
Declercq ter zitting, in toepassing van art 15 Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad; overwegende
dat het raadslid bij dit amendement voorstel doet tot invoering sociale correcties t.a.v. bejaarden met
inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en t.a.v. personen met een leefloon;
Gelet op de tekst van het amendement bij dagordepunt 15 inzake belastingreglement op afgifte van
restafvalzakken :
Gelet op art. 42§3 van het Gemeentedecreet dd. 15.07.2005;
Gelet op art. 43§2 15 van het Gemeentedecreet dd. 15.07.2005:
Gelet op art. 15. Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad dd. 25.02.2013. (De amendementen worden voor de hoofdvraag
en de subamendementen voor de amendementen ter stemming gelegd.
De amendementen worden schriftelijk aan de voorzitter aan de gemeentesecretaris overgemaakt, ten laatste voor de behandeling
van het punt)
Navolgend sociale correcties onder de vorm van gratis zakken worden jaarlijks toegepast in het voordeel van hierna
vermelde gezinnen of alleenstaanden, op voorwaarde dat het gezin of de alleenstaande de op naam gevestigde
gemeentebelasting betaald heeft.
1. Bejaarden met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
op voorleggen van een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen waaruit blijkt dat belanghebbende een gewaarborgd inkomen
voor bejaarden geniet, voor zover hij niet meer dan één onroerend goed bezit worden :

40 huisvuilzakken van 60 liter of 80 huisvuilzakken van 30 liter voor gezinnen.

40 huisvuilzakken van 30 liter of 20 huisvuilzakken van 60 liter voor alleenstaanden.,
2. Personen met een leefloon (OCMW)
Op voorlegging van een attest van het OCMW waaruit blijkt dat belanghebbende voor een periode van 6 maanden
gedurende het lopende jaar het leefloon, opleg tot leefloonbedrag of gelijkgesteld (wet van 2 april 1965 of IVT) geniet worden :

40 huisvuilzakken van 60 liter of 80 huisvuilzakken van 30 liter voor gezinnen

40 huisvuilzakken van 30 liter of 20 huisvuilzakken van 60 liter voor alleenstaanden,

Overwegende dat dit amendement na afzonderlijke stemming niet werd weerhouden;
( Het amendement van raadslid Declercq bekomt 11 JA-stemmen (K. DEBUCK, M. PAELINCK,C.
DEPOORTERE, R. NUYTTEN, O. DEBOEL, C. GARREYN, P. MINGELS, H. PONNET, S. PRINGELS, A.
DECLERCQ, E. BAEKELANDT) en 19 NEEN-stemmen (C BONTE-VANRAES, gemeenteraad – voorzitter,M.
FOURNIER, burgemeester, E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAUW, B. BOGAERT, D;
VANHOLME, T. VLAEMINCK – schepenen; C. LECOINTRE, T.PORTE, S. CALLEWAERT, C. DEMAN,
M.WAIGNEIN, J. VANLANGENDONCK, V. DUMORTIER, D.VANDAMME, A.DECALUWE, F. ELGERS).
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22 JA-stemmen ( C. BONTE-VANRAES, gemeenteraad – voorzitter,M.
FOURNIER, burgemeester, E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M.
SYSSAUW, B. BOGAERT, D; VANHOLME, T. VLAEMINCK – schepenen; K.
DEBUCK, R. NUYTTEN, C. LECOINTRE, T.PORTE, S. CALLEWAERT, C.
DEMAN, M.WAIGNEIN, J. VANLANGENDONCK, V. DUMORTIER, D.
VANDAMME, A. DECALUWE, F. ELGERS, E. BAEKLANDT) en 8 NEENstemmen (M. PAELINCK,C. DEPOORTERE, O. DEBOEL, C. GARREYN, P.
MINGELS, H. PONNET, S. PRINGELS, A. DECLERCQ)
ENIG ARTIKEL
Het reglement houdende vaststelling contantbelasting op afgifte van restafvalzakken wordt vastgesteld als
volgt:
Artikel 1.
Voor een periode ingaand op 1 december 2013 en eindigend op 31 december 2018 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-huisinzameling 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 per zak hetzij € 13,00 voor een rol van 10 grote restafvalzakken, voor
huishoudelijke afvalstoffen.
• Voor een kleine restafvalzak: € 0,65 per zak hetzij € 6,50 voor een rol van 10 kleine restafvalzakken, voor
huishoudelijke afvalstoffen.
• Voor een bedrijfsafvalzak: € 1,30 per zak hetzij € 13,00 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 17 december 2012: € 0,30 per sticker,
waarvan:
o € 0,30 dient aangebracht op een grote (groene) restafvalzak en op een (oranje) bedrijfsafvalzak
o € 0,15 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 per zak, hetzij € 2,50 voor een rol van 20 zakken.
• De contantbelasting voor de PMD zakken voor het scholenproject bedraagt € 0,15 per zak, hetzij € 1,5
voor een rol van 10 zakken.
Artikel 3.
De belasting is verschuldigd vanaf 1 december 2013 door elke natuurlijke of rechtspersoon, die om de
aflevering verzoekt van restafvalzakken en/of bedrijfsafvalzakken en/of PMD die verplicht gebruikt zullen
worden vanaf 1 januari 2014.
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 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
Het reglement houdende vaststelling van contantbelasting op verkoop van plastieken huisvuilzakken,
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 17 december 2012 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.
Artikel 8
Als overgangsmaatregel geldt dat voor beperkte tijd, van 1 januari 2014 tot 31 december 2015, het gebruik
van vroegere (groene en/of oranje) restafvalzakken (met sticker) is toegelaten
Vanaf 1 januari 2016 tot 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.
Na 1 januari 2016 is het gebruik van vroegere (groene en/of oranje) restafvalzakken (met sticker) niet meer
mogelijk.

Artikel 9
MIROM Menen wordt gemachtigd de belasting houdende afgifte restafvalzakken te innen met onmiddellijke
ingang tot opheffing van dit reglement.
Artikel 10
Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 en artikel 187 van het
gemeentedecreet.
Artikel 11
Afschrift van dit besluit wordt in drievoud bezorgd aan de toezichthoudende overheid, alsook aan MIROM
Menen, Industrielaan 30 te 8930 Menen.
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