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MANDÀAT INNEN BELASTINGEN DOOR ECO-WERF.

Gelet op de gemeentewet;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het decreet van23 december 201 I betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afualstoffen (hierna Materialendecreet);

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering yan 1"7 februari 201-2 tot vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;

Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afual en gelijkaardig bedrijfsafual dd. l6 september 20l6;

Overwegende dat de gemeente op 13 november 2013 is toegetreden tot EcoWerf, lntergemeentelijk milieubedrijf
Oost-Brabant;

Dat met ingang van 13 november 20 I 3 de gemeente beheersoverdracht aan EcoWerf deed voor de inzameling
huis-aan-huis;

Dat het aanbieden van huisvuil en gft huis-aan-huis geschiedt volgens het DifTar-principe van de vervuiler
betaalt;

Dat het aanbieden van grofuuil en oude metalen huis-aan-huis geschiedt op afroep en dat de aangeboden
hoeveelheid en een eventuele voorrijkost wordt aangerekend via een factuur aan de aanbieder;

Dat de betaling van de daaraan verbonden contantbelasting gebeurt volgens volgend schema: de inwoner betaalt
op een rekening van de gemeente; EcoWerf registreert en rapporteert naar de gemeente; de gemeente betaalt
maandelijks een werkingsbijdrage aan EcoWerf;

Dat de opvolging van wanbetalers thans de verantwoordehjkheid is van de gemeente;

Overwegende dat artikel 26 van het Materialendecreet toelaat dat gemeenten het innen van retributies en
belastingen toevertrouwen aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband;

Dat de betaling van de contantbelasting dan zou gebeuren volgens volgend schema: de inwoner betaalt
rechtstreeks aan EcoVy'erf; EcoWerf factureert de werkingsbijdrage voor haar dienstverlening aan de gemeente
maar maakt tegelijk een creditnota over aan de gemeente voor de ontvangen inkomsten; het eventueel saldo zal
dan worden overgemaakt hetzrj door EcoWerf hetzij door de gemeente;

Dat EcoWerf dan eventuele wanbetalingen kan opvolgen;

Dat deze procedure eenvoudiger en efficiënter is;

Overwegende dat de gemeente EcoWerf wenst te machtigen om in haar naam en voor haar rekening de
contantbelasting te innen die door de burger verschuldigd is voor de inzameling aan huis;



B E S L U I T: met algemeen akkoord
ARTIKEL 1:

Met ingang van I januari 2018 wordt EcoWerf gemachtigd de contantbelasting die door de burger verschuldigd is

voor het aanbieden van afualfracties aan huis, te innen in naam en voor rekening van de gemeente.

ARTIKEL 2:
Hiertoe wordt het belastingreglement van de gemeente gewijzigd.

ARTIKEL 3:
Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals geregeld door het gemeentedecreet.
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