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Recyclagepark. Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen 2020 tot 2025.
Goedkeuring.
Aanleiding
Uit de dagelijkse werking blijkt dat volgende aanpassingen zich opdringen:
 De term containerpark werd in Vlarem aangepast naar recyclagepark;
 Eigenaars van vakantiewoningen die niet gedomicilieerd zijn in Brakel of Horebeke
hebben momenteel geen toegang -> aanpassen zodat deze wel toegang hebben;
 Bij overlijden van de laatste bewoner van een woning in Brakel of Horebeke was
er geen mogelijkheid voor erfgenamen om gebruik te maken van het
recyclagepark.
Regelgeving
Het belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark d.d.
15 februari 2016;
Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en heft het
belastingreglement op betreffende de inzameling, recyclage en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk
containerpark d.d. 15 februari 2016;
Art. 2: Belasting voor het gebruik van het recyclagepark.
§1 Vanaf invoering van dit raadsbesluit wordt ten behoeve van de gemeente een
belasting geheven op het gebruik van het recyclagepark. Deze belasting wordt als volgt
vastgesteld:
De eerste 15 beurten zijn gratis, behalve voor het aanbieden van grofvuil en
landbouwfolie, daarna betaalt men per beurt volgende tarieven:
a) 16e t.e.m. 18e beurt: 3 euro per beurt;
b) 19e t.e.m. 21e beurt: 5 euro per beurt;

c) vanaf 22e beurt: 10 euro per beurt.
Deze extra beurten worden aangerekend op de diftarfactuur.
§2 Allen, conform artikel 4 van het recyclageparkreglement d.d. 2 december 2019,
hebben toegang tot het recyclagepark mits inbrenging van de eigen elektronische
identiteitskaart of badge. Ter controle kunnen de containerparkwachters de
identiteitskaart vragen en controleren.
Deze gratis beurten zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december.
De gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, zijn
geldig voor het lopende dienstjaar. Deze beurten worden afgeleverd:
a) op basis van de toestand van 1 januari van het desbetreffende jaar, aan:
1) diegenen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of
vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke;
2) hen die belasting betalen op de tweede verblijven in Brakel of Horebeke;
3) voor hen die een vakantiewoning uitbaten en niet gedomicilieerd zijn in Brakel
of Horebeke;
b) aan diegenen die nog niet ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht- of
vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke en die een woning te Brakel
of Horebeke hebben gekocht of gehuurd die dienst doet voor eigen bewoning en mits
voorlegging van een afschrift van een verkoops- of huurovereenkomst of een authentieke
akte:
1) 15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt,
indien de aanvraag gebeurt vóór 1 juli van het desbetreffende jaar;
2) 8 gratis beurten , behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt,
indien de aanvraag gebeurt na 1 juli van het desbetreffende jaar.
Deze personen hebben hierop slechts 2 maal recht en komen niet meer in
aanmerking om gratis beurten bekomen als nieuwe inwoner in hetzelfde jaar.
c) aan diegenen die ingeschreven zijn (nieuwe inwoners) in het bevolkings-, wacht- of
vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke:
1) vóór 1 juli:15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of
landbouwfolie aanbiedt;
2) na 1 juli: 8 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie
aanbiedt.
d) Verenigingen met clublokaal (in eigendom of in huur) kunnen gebruik maken van
het containerpark:
1° na aankoop van een badge van 50 euro. Deze badge is geldig voor één jaar en
kan jaarlijks aangekocht worden. Per vereniging kan jaarlijks slechts 1 badge
worden aangekocht.
2° via een badge waarbij geen gratis beurten worden toegekend zodat
onmiddellijk de belasting wordt toegepast zoals voorzien in artikel 2 §1 a) t.e.m.
c) en voor het aanbieden van grofvuil en/of landbouwfolie geldt de belasting
conform artikel 2 §6.
e) aan erfgenamen van overleden inwoners van Brakel of Horebeke voor het opruimen
van de woning (gedurende 3 maanden na aanvraag en max. 1 erfgenaam)
§3 per aanvoerbeurt wordt het aantal beurten in mindering gebracht waarbij volgende
regels worden gehanteerd:
a) u biedt zich aan binnen categorie 1: 1 beurt;
b) u biedt zich aan binnen categorie 2: 2 beurten;
c) u biedt zich aan binnen categorie 3: 3 beurten.
De zones worden als volgt vastgelegd:
a) Categorie 1: fietsers, voetgangers, personenwagens en andere voertuigen < 1m80
hoogte

b) Categorie 2: personenwagens en andere voertuigen >1m80 hoogte of
personenwagens en andere voertuigen met aanhangwagen < 1m80
c) Categorie 3: personenwagens en andere voertuigen >1m80 en met aanhangwagen
of personenwagens en andere voertuigen met aanhangwagen >1m80.
§4 Deze belasting geldt niet indien enkel luierafval wordt aangebracht.
§5 Bij het aanbrengen van grofvuil en/of landbouwfolie (eventueel met ander afval) geldt
deze belasting, zoals hierboven omschreven, niet maar geldt volgende belasting:
a)
b)
c)

u biedt zich aan binnen categorie 1: 5 euro
u biedt zich aan binnen categorie 2: 10 euro
u biedt zich aan binnen categorie 3: 15 euro

Deze tarieven worden aangerekend op de diftarfactuur en u ontvangt een ticket die u
voorlegt aan de toezichter ter controle.
§6 Van zodra de gratis beurten (voor het aanbrengen van ander afval dan grofvuil en/of
landbouwfolie) zijn opgebruikt komt bovenop deze belasting ook nog volgende belasting
bovenop:
a) 16e t.e.m. 18e beurt: 3 euro per beurt;
b) 19e t.e.m. 21e beurt: 5 euro per beurt;
c) vanaf 22e beurt: 10 euro per beurt.
Deze extra beurten worden ook aangerekend op de diftarfactuur.
§7 De toezichters zullen middels een handcomputer toezicht uitvoeren op o.a. het
aanbrengen van grof huisvuil, landbouwfolie en luierafval.
§8 Bij verlies of diefstal van de badge kan het college van burgemeester en schepenen
beslissen om een rechthebbende inwoner het resterende aantal gratis beurten opnieuw
toe te kennen op voorwaarde dat een attest van de lokale politie kan worden voorgelegd
waaruit blijkt dat de badge, van het desbetreffende jaar, samen met andere persoonlijke
documenten werd gestolen of verloren. Deze inwoners hebben dan, na goedkeuring door
het college van burgemeester en schepenen, recht op het resterend aantal gratis beurten
die nog op de badge stonden.
Art. 3: De belasting wordt ingekohierd door middel van een kohier dat jaarlijks
vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier
is
samengesteld uit:
- de belasting voor de geregistreerde gewichten van de ophaling van restafval aan huis,
- de belasting voor de aanbiedingen op het ophaalpunt voor de aangegeven periode,
- de belasting voor de ophalingen op afroep van grofvuil en snoeihout
- de belasting voor de aanbiedingen op het containerpark.
Art. 4: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van
het
aanslagbiljet.
Art. 5: De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college
van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.

Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden
te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na
de
indiening ervan.
Art. 6: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van decreet van 30 mei 2008
betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen,
zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen),
hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie),
6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de
nalatigheid- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist;
strafbepalingen) van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het
uitvoeringsbesluit
van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor
zover zij
met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 7: Bekendmaking.
Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan de ingang van het
recyclagepark en overeenkomstig artikel 285, 286 en 287 van het Decreet Lokaal
Bestuur.
Art. 8: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OVAM, de
intergemeentelijke
vereniging I.VL.A., de griffie van de politierechtbank en de correctionele griffie van de
rechtbank van eerste aanleg, de milieuraad, de financiële dienst, de milieudienst en het
secretariaat.
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