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BELASTING OP DE OPHALING EN 
VERWERKING VAN RESTAFVAL 

(HUISVUIL) 
 

 
Artikel 1 – Heffingstermijn 
Voor een termijn, die aanvangt op 1 juli 2019 en eindigt op 31 december 2025, wordt ten behoeve van de stad Sint-Niklaas 
jaarlijks een belasting geheven op het ophalen en verwerken van restafval van huishoudelijke oorsprong en met huishoude-
lijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
 
Artikel 2 – Toepassingsgebied 
§ 1. Terminologie 

A. Onder restafval wordt verstaan alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere 
huishouding en/of afvalstoffen onstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zowel naar 
hoeveelheid als naar samenstelling en die in een daartoe bestemde recipiënt kunnen worden aangeboden met 
uitzondering van papier en karton, PMD, glas, textiel, KGA (Klein Gevaarlijk Afval), GFT, snoeihout, oude 
metalen, houtafval, herbruikbare goederen en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 

B. Onder Diftar wordt verstaan gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel 
afval aangeboden wordt op basis van ledigingsgewicht en aanbiedfrequentie, en waarbij de kosten individueel 
en correct toegewezen worden aan de gebruiker. 

C. Onder referentieperiode wordt verstaan de periode van 1 januari tot en met 30 juni of de periode van 1 juli tot 
en met 31 december. 

§ 2. Belastbaar feit 
De belasting wordt geheven per keer dat restafval opgehaald en verwerkt wordt. 

 
Artikel 3 – Berekeningsgrondslag 
§ 1. Ophaling door middel van bovengrondse containers. 

A. De ophaling van restafval gebeurt per ophaalpunt door middel van containers van 40, 120, 240 of 1.100 liter. 
Deze containers zijn eigendom van MIWA. Elke container bevat een ingebouwde elektronische gegevensdrager 
(chip) waardoor de identiteit van de normale gebruiker is gekend. De containers behoren toe aan de fysische 
locatie (gebouw, infrastructuur of domein) van het ophaalpunt.  
De belasting wordt vastgesteld via het Diftar-systeem. 

B. Voor de belastingplichtigen zoals bedoeld in artikel 5 §§ 1 en 2 
a) Voor deze categorie gebeurt de ophaling van restafval met containers van 40, 120 en 240 liter. 
b) Er wordt een belasting aangerekend voor de eerste 100 kilogram aangeboden restafval per gezinslid per 

aanslagjaar, hierna de basisbelasting genoemd. 
Dit betekent een basisgewicht van: 
• 100 kg voor een gezin van 1 persoon (alleenstaande) 
• 200 kg voor een gezin van 2 personen 
• 300 kg voor een gezin van 3 personen 
• enz. 
Voor de vaststelling van de basisbelasting is de gezinssituatie op twee referentiedata bepalend. Deze data 
zijn 1 januari en 1 juli van het aanslagjaar. 
De basisbelasting wordt berekend op basis van het aantal gezinsleden die op die data op het ophaalpunt 
gedomicilieerd zijn, en op basis van de helft van het basisgewicht zoals hiervoor bepaald. 

c) Er wordt een belasting aangerekend voor elke bijkomende kilogram aangeboden restafval per gezin, die 
wordt aangeboden bovenop het basisgewicht zoals in b) hiervoor bepaald, hierna de belasting op meer 
dan 100 kg restafval genoemd. 
De belasting op meer dan 100 kg restafval wordt op de referentiedata zoals in b) hiervoor bepaald, 
berekend bovenop de helft van het basisgewicht. 

d) Per lediging van een container wordt een forfaitaire belasting aangerekend. 
e) Voor de vaststelling van de verminderingen, zoals bedoeld in artikel 6 § 1, is de gezinssituatie op twee 

referentiedata bepalend. Deze data zijn 1 januari en 1 juli van het aanslagjaar. 
De vermindering wordt berekend op basis van het aantal gezinsleden die op die data op het ophaalpunt 
gedomicilieerd zijn. 

C. Voor de belastingplichtigen zoals bedoeld in artikel 5 § 3 
a) Voor deze categorie gebeurt de ophaling van restafval uitsluitend met containers van 1.100 liter. 
b) De belasting wordt aangerekend voor elke aangeboden kilogram. 
c) Per lediging van een container wordt een forfaitaire belasting aangerekend. 
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§ 2. Voor ophaalpunten waar geen containers voor huisvuil ter beschikking worden gesteld, wordt het huisvuil verzameld 
in ondergrondse containers voor aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, waar via een toegangsbadge toegang verleend wordt tot het systeem en een 
registratie plaats vindt van de hoeveelheid aangeboden huisvuil. Deze ondergrondse containers worden door de 
stad/MIWA ter beschikking gesteld. 
De belasting wordt vastgesteld per inworp. 

§ 3. Een afmelding als referentiepersoon naar aanleiding van een verhuizing, van een overlijden of van een gelijkaardige 
omstandigheid moet schriftelijk gebeuren, waarna het Diftar-systeem wordt afgesloten en de container(s) voor verder 
gebruik word(t)(en) geblokkeerd.  

 
Artikel 4 – Tarieven 
§ 1. Voor aangeboden restafval door middel van bovengrondse containers 

A. Voor de belastingplichtigen zoals bedoeld in artikel 5 §§ 1 en 2 
a) basisbelasting 0,180 EUR per kilogram 
b) belasting op meer dan 100 kg restafval 0,250 EUR per kilogram 
c) voor de lediging van een container van 40 liter 0,150 EUR per lediging 
d) voor de lediging van een container van 120 liter 0,300 EUR per lediging 
e) voor de lediging van een container van 240 liter 0,600 EUR per lediging 

B. Voor de belastingplichtigen zoals bedoeld in artikel 5 § 3 
a) belasting 0,180 EUR per kilogram 
b) van een container van 1.100 liter 2,500 EUR per lediging 

§ 2. Voor aangeboden restafval door middel van ondergrondse containers 
A. Niet op het Sint-Nicolaasplein 0,875 EUR per inworp 
B. Wel op het Sint-Nicolaasplein 2,000 EUR per inworp 

§ 3. Diverse andere tarieven 
A. Omruiling van een container 

a) op vraag van de containergebruiker 25,000 EUR per omruiling 
b) eenmalig voor een nieuwe containergebruiker  gratis 
c) eenmalig bij wijziging van de gezinssituatie  gratis 

B. Aankoop van een bijkomende container: 
a) voor een container van 40 liter 25,000 EUR per container 
b) voor een container van 120 liter 30,000 EUR per container 
c) voor een container van 240 liter 40,000 EUR per container 

C. Plaatsen van een containerslot op verzoek van de 
containergebruiker (eenmalig) 25,000 EUR forfaitair 

D. Toegangsbadge voor gebruik van ondergrondse containers 
a) eerste toegangsbadge  gratis 
b) nieuwe toegangsbadge bij verlies 7,000 EUR per badge 

 
Artikel 5 – Belastingplichtige 
De belasting op de ophaling en verwerking van restafval (huisvuil) is verschuldigd door: 
§ 1. De referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingen-

register. 
§ 2. De referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke woning of gebouw 

in gebruik heeft of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregis-
ters of in het vreemdelingenregister en die beroep doet op de betrokken dienstverlening. 
Onder in gebruik zijn of zich het gebruik voorbehouden wordt verstaan tijdelijk gebruik, gebruik als tweede verblijf, 
gebruik als bedrijfsvestiging … (niet limitatieve opsomming). 

§ 3. Scholen die geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt en per afzonderlijk ophaalpunt van huisvuil als dusdanig gekend zijn. 
 
Artikel 6 – Verminderingen 
§ 1. Er wordt vermindering van de belasting verleend aan volgende sociale gerechtigden: 

A. De personen deel uitmakend van een gezin waarvan een gezinslid het leefloon geniet in toepassing van de wet 
van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, of waarvan een gezinslid gerechtigd was 
op steun die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen van de federale Staat op grond van de artikelen 4 
en 5 van de wet van 2 april 1965. 
Deze gezinnen kunnen hun gezinssituatie bewijzen als zij voorkomen op de lijsten met personen die het 
leefloon genieten of die gerechtigd zijn op steun van de Staat. 

B. De personen deel uitmakend van een gezin waarvan een gezinslid geniet van de voorkeurtarieven inzake 
gezondheidszorg op basis van artikel 25 § 2 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
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Deze gezinnen kunnen hun gezinssituatie bewijzen door middel van een attest van hun ziekenfonds, waaruit 
blijkt dat het gezinslid geniet van de voorkeurtarieven inzake gezondheidszorg. 

De bepalingen van artikel 3 § 1.B.e zijn van toepassing. 
Het bedrag van de vermindering is vastgesteld op 5,00 EUR per referentieperiode en per gezinslid dat op de 
referentiedata van 1 januari en/of 1 juli van het aanslagjaar gedomicilieerd is op het ophaalpunt. 

§ 2. Er wordt vermindering van de belasting verleend aan: 
A. Personen die in aanmerking komen voor de incontinentietoelage van de verplichte ziekteverzekering voor zover 

zij verzorgd worden in een thuiszorgsituatie (namelijk personen die op de Katzschaal een score hebben van 3 
tot 4 punten voor het criterium incontinentie), 
en 
Zwaar zorgbehoevende personen in de thuiszorg die in aanmerking komen in het kader van de zorgverzekering 
voor tussenkomst professionele zorg voor zover het incontinentiemateriaal betreft (namelijk personen die op de 
BEL-schaal een score hebben van 2 tot 3 punten voor het criterium incontinentie), 
en 
Personen die in het kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) omwille van een 
lichamelijk letsel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming incontinentie (leeftijd tussen 4 en 65 jaar). 
Deze personen moeten via een attest van de zorgkas, het ziekenfonds of het VAPH bewijzen dat zij in het 
aanslagjaar voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

B. Personen die niet behoren tot § 2.A hiervoor, maar door hun ziekte veel huisvuilzakken nodig hebben. 
Deze personen moeten in het aanslagjaar hun situatie bewijzen door middel van een attest van een specialist-
geneesheer, dat geacht wordt geldig te zijn in de lopende referentieperiode en in de daarop volgende 
referentieperiode. 

Het bedrag van de vermindering is vastgesteld op 10,00 EUR per persoon per referentieperiode. 
§ 3. Deze verminderingen worden niet verleend aan sociale gerechtigden of personen die ingeschreven zijn in de 

bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister in een pand waar het ophalen en verwerken van restafval 
gebeurt door middel van bovengrondse containers groter dan 240 liter. 
Deze verminderingen worden niet verleend aan sociale gerechtigden of personen die om het even welke woning of 
gebouw in gebruik hebben of zich het gebruik ervan voorbehouden zonder nochtans ingeschreven te zijn in de 
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister, wanneer deze woning of gebouw gevestigd is in een pand waar 
het ophalen en verwerken van restafval gebeurt door middel van bovengrondse containers groter dan 240 liter. 

§ 4. De verminderingen worden verrekend op het aanslagbiljet voor het ophalen en verwerken van restafval van huis-
houdelijke oorsprong en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen door middel van 
bovengrondse containers. 
De verminderingen worden verrekend op de toegangsbadge voor het ophalen en verwerken van restafval van 
huishoudelijke oorsprong en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen door middel van 
ondergrondse containers. 

 
Artikel 7 – Invordering van de belasting 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college 
van burgemeester en schepenen, voor de ophaling en verwerking van restafval, zoals bedoeld in artikel 4 § 1. 
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs voor de ophaling en verwerking van restafval, zoals 
bedoeld in artikel 4 §§ 2 en 3. 
 
Artikel 8 – Betaling van de belasting 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet, voor de belasting, zoals 
bedoeld in artikel 4 § 1. 
Als de contante inning van de belasting, zoals bedoeld in artikel 4 §§ 2 en 3, niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting 
een kohierbelasting. 
 
Artikel 9 – Bezwaren- en beroepsprocedure 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaar indienen bij het college van burge-
meester en schepenen. 
Het bezwaar moet ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de 
kennisgeving van de aanslag, of vanaf de datum van de contante inning. Wanneer de contantbelasting een kohierbelasting is 
geworden, start de bezwaartermijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van 
het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het moet per brief, per e-mail of per fax worden ingediend.  
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op de hoorzitting waarop het bezwaar-
schrift zal behandeld worden, moet hij dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift. 
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Binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd naar de 
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger. 
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of bij gebrek aan een beslissing binnen een termijn van 
zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift (negen maanden als de betwiste aanslag 
ambtshalve werd gevestigd) kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
 
Artikel 10 – Andere algemene bepalingen 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, met latere aanvullingen en wijzigingen, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 
tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover zij niet specifiek de belastingen op de 
inkomsten betreffen. 


