
 

 

Eerste belastingverhoging voor de Oosterzelenaren. 
 

Restafval verdubbelt van prijs 

 

De CD&V/N-VA meerderheid heeft op de gemeenteraad van woensdag 27 november een 

tariefaanpassing doorgevoerd van de afvalfracties. Zo stijgt de kost voor het aanbieden van een GFT-

container van €1,50 naar €1,80 euro. De kostprijs van de restafvalfractie (grijze container) 

verdubbelt. Het aanbieden van een kleine container kost voortaan € 3,00 (ipv momenteel €1,50), het 

aanbieden van een grote container van 240 liter (zoals er in Oosterzele 4000 in omloop zijn) zal vanaf 

1 januari € 6,00 (ipv €3,00) kosten. 

De raad van bestuur van ILVA geeft aan dat Oosterzele niet voldoet aan de VLAREMA-verplichtingen. 

Het schepencollege volgt ILVA daarin om deze tariefverhogingen door te voeren. 

De Open Vld plus-fractie maakte zelf de berekeningen en stelde vast dat Oosterzele wél aan de 

Vlarema-verplichten voldoet, zonder de tariefverhoging door te voeren (zie ook presentatie in 

bijlage). 

Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels: “Een aantal basisbeginselen waar men in de berekeningen 

van uitgaat kloppen niet. We hebben hierover onze eigen berekeningen gemaakt en deze 

voorgesteld op de gemeenteraad. De meerderheid kon weinig aanbrengen tegen de aangehaalde 

cijfers.  Daaruit blijkt dat er geen verplichting is om de tarieven zo grondig te verhogen, want bij een 

correcte doorrekening van de DIFTAR-inkomsten voldoet Oosterzele wel aan de decretale regels. We 

kunnen begrijpen dat er een tariefaanpassing komt, maar een verdubbeling van de kostprijs voor de 

restafvalfractie komt neer op een belastingverhoging. We hadden een bijstelling tot € 4,50 voor de 

restafvalcontainer van 240 liter voorgesteld. Daardoor zou de kostendekkingsgraad van het totale 

afvalgegeven gelijk komen met het gemiddelde van andere Ilva gemeenten (47,8%). Door de 

tariefverhogingen die nu worden doorgevoerd, wordt de kostendekkingsgraad meer dan 60% in 

Oosterzele. Bij andere gemeenten schommelt dit tussen 45,9% (landelijke Sint-Lievens-Houtem) en 

51,2% (stedelijke Denderleeuw) ” 

Open Vld plus stelde voor om de verhoging van de kostprijs van de restafvalfractie te beperken tot 

€4,50 voor de containers van 240 liter, een tarief van € 2,25 voor de containers van 140 liter en gaat 

akkoord met het vooregsteld tarief van € 1,80 voor de GFT-container. Verder pleit de oppositiefractie 

er nog steeds voor om de werking van het containerpark te herbekijken. Michiels: “Het feit dat er in 

Oosterzele gewerkt wordt met  een container i.p.v. een restafvalzak is niet de reden voor het hoger 

aanbod restafval in onze gemeente. Er zijn andere gemeenten die werken met een afvalcontainer en 



waar het restafval per inwoner minder dan de helft van dat van Oosterzele is. Neem bijvoorbeeld 

Kortenberg. De gemeente met het minst aantal restafval per inwoner in Vlaanderen.” 

De oppositiefractie is bezorgd dat het sluikstorten in Oosterzele zal toenemen. Ze vinden het ook 

jammer dat geen sociale correcties worden toegepast.  

Open Vld plus pleit voor het behoud van de grijze afvalcontainer en wil bovendien nog steeds dat 

“opbrengstafval” gratis kan worden aangeboden op het containerpark. Gemeenten en 

intercommunales die zo werken, zien een opmerkelijke daling van het aantal restafval. “Dat is een 

systeem waar wij ook al jaren voor pleiten, zonder gehoor te krijgen,” besluit Michiels. 

Meer info:  

Filip Michiels 0498 50 01 04 

Bijlage:  

Powerpoint zoals gepresenteerd op gemeenteraad 
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DIFTAR in Oosterzele 

WAAROM tariefverhoging? 
 
• ILVA geeft aan dat Oosterzele momenteel niet voldoet aan de VLAREMA-

verplichting. 
 
 Art. 5.1.4 geeft aan dat er een aantal minimale en maximale tarieven van 
 toepassing zijn.  
 
 Voor huishoudelijk afval moet minimaal € 0,1/kg en max € 0,3/kg 
 aangerekend worden. 
 
• ILVA zegt, via haar berekeningen, dat Oosterzele daar niet aan voldoet. Het 

gemeentebestuur volgt de intercommunale hierin. 
  



DIFTAR in Oosterzele 

MAAR…. 
 
1. VVSG geeft aan “concreet hebben die minima en maxima o.a. tot gevolg dat een 

restafvalzak van 60 liter in Vlaanderen tussen de € 0,75 en de €2,25 euro moet 
kosten”  

 
Het huidig tarief voor container van 240 liter in Oosterzele is € 3,00 
 

 Volgens regeling VVSG is dit dus minimaal OK  
      (4x60 l = 240 l   -   4x €0,75 = € 3,00) 
 
 Hierbij gaat men er trouwens ook van uit dat restafvalcontainer steeds 

volledig gevuld is    
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MAAR…. 
 
2. ILVA gaat uit van volgende cijfers voor Oosterzele (31/12/2012) 
 
 DIFTAR-inkomsten restafval:    €  146.192,74 
  
 Aangebrachte kg rest huis aan huis (HAH): 1.805.040 kg 
  
 Verhouding    € 0,0809 
 
  Volgens deze cijfers voldoet Oosterzele inderdaad niet aan de      
 VLAREMA-verplichting 
 
 De DIFTAR-inkomsten uit restafval worden echter te laag ingeschat 

 
 
 



DIFTAR in Oosterzele 

ALTERNATIEVE RAMING DIFTAR-inkomsten GFT 
 
Ninove  
€ 145.067,25/ €1,8  = 80.592 containerophaalbeurten 
3.112.428kg / 80.592 ophaalbeurten = 38,61 kg per GFT container 
  
Oosterzele  
€116.680 / €1,5 = 77.786 containerophaalbeurten 
1.440.624 kg / 77.786 ophaalbeurten = 18,52 kg per GFT container 
 
Proef op de som met andere landelijke gemeenten: 
 
Sint-Lievens-Houtem 
€ 46.462,50 / € 1,8 = 25.812 containerophaalbeurten 
1.080.201 kg / 25.812 ophaalbeurten = 41,84 kg per GFT container 
 
Herzele 
€ 84.715,50 / € 1,8 = 47.064 containerophaalbeurten 
1.751.397 kg / 47.064 ophaalbeurten = 37,21 kg per GFT container 
 
 



DIFTAR in Oosterzele 

CONCLUSIE RAMING DIFTAR-inkomsten GFT 
 
Inschatting DIFTAR –inkomsten uit GFT is niet correct aangerekend 
 
Indien we uitgaan van laagste aantal kg per container uit andere voorbeelden                
(Herzele = 37,21kg), verrekend met aantal kg aangeboden GFT in Oosterzele 
1.440.624 kg, betekent dit dat er naar schatting 38.716 containerophaalbeurten zijn 
op jaarbasis in Oosterzele 
 

 Aan huidig tarief GFT (€ 1,50) komt dit neer op een totale  
      DIFTAR-inkomst  GFT van € 58.074 

  
Momenteel schat ILVA hiervoor een bedrag in van € 116.680,00  
  
  € 58.606 te veel  
  meer dan dubbel   
   
Deze te veel aanrekening bij GFT, moet dus ondergebracht worden bij DIFTAR-
inkomsten uit de restafvalfractie. (stickers kunnen zowel op grijze als groene 
container gekleefd worden…) 



DIFTAR in Oosterzele 

DIFTAR-inkomsten restafval 
 
• ILVA schat inkomsten DIFTAR uit restafval nu in op €146.192,74  
 
• Deze raming moet dus verhoogd worden met € 58.606 (te veel geraamd bij GFT) 
 
• Correctere raming inkomsten DIFTAR restafval: €204.798,74. 
 
 
UITGAANDE VAN DEZE CIJFERS, betekent dit voor VLAREMA-verplichting: 
 
 €204.798,74 /1.805.040 kg = € 0,11 
  
DUS, zelfs zonder een tariefverhoging, voldoet Oosterzele aan de decreetgeving. 
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Oosterzele inhoud restafvalcontainer 
 
OVAM stelt: 
 
1 huisvuilzak 60 liter = 7,5 kg 
1 recipiënt 120 liter = 15 kg 
1 recipiënt 140 liter = 17,5 kg 
1 recipiënt 240 liter = 30 kg 
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Oosterzele inhoud restafvalcontainer 
 
 Situatie ENKEL 240 liter containers 
 Herberekende situatie :  €204.798,74  DIFTAR-inkomst  
 2 stickers van € 1,50:  €204.798,74 / € 3,00 = 67.026 ophaalbeurten 
 Totale kg restafval:  1.805.040 kg 
 Inhoud per ophaalbeurt: 1.805.040 kg / 67.026 = 26,93 kg 
    26,93 kg   gevuld voor 215 liter (89%) 
 
    
 Situatie ENKEL 140 liter containers 
 Herberekende situatie :  €204.798,74  DIFTAR-inkomst  
 1 sticker van € 1,50:  €204.798,74 / € 1,50 = 136.532 ophaalbeurten 
 Totale kg restafval:  1.805.040 kg 
 Inhoud per ophaalbeurt: 1.805.040 kg / 136.532 = 13,22 kg 
    13,22 kg   gevuld voor 105 liter (75%) 
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KOSTENDEKKINGSGRAAD ALLE AFVAL 
 
 
 

Situatie 31/12/2012     

KOSTEN DIFTAR-INKOMSTEN KOSTENDEKKING 

Aalst 5.487.003,82 € 2.796.759,29 € 50,97% 

Denderleeuw 1.253.799,18 € 642.298,50 € 51,23% 

Erpe-Mere 1.364.976,50 € 627.676,13 € 45,98% 

Galmaarden 620.497,72 € 275.257,08 € 44,36% 

Geraardsbergen 2.094.343,84 € 1.001.572,20 € 47,82% 

Haaltert 1.217.508,36 € 570.866,48 € 46,89% 

Herzele 1.171.174,59 € 535.048,36 € 45,68% 

Kluisbergen 434.845,01 € 190.293,70 € 43,76% 

Lede  1.229.899,88 € 573.142,57 € 46,60% 

Liedekerke 821.564,70 € 417.573,53 € 50,83% 

Ninove 2.305.573,79 € 1.092.771,89 € 47,40% 

Oosterzele 951.509,83 € 346.390,71 € 36,40% 

Sint-Lievens-Houtem 701.272,06 € 321.843,78 € 45,89% 

Zottegem 1.690.970,09 € 812.775,56 € 48,07% 

      

TOTAAL 21.344.939,37 € 10.204.269,78 € 47,81% 
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KOSTENDEKKINGSGRAAD ALLE AFVAL 
 
 
 

Indien we Oosterzele naar niveau van gemiddelde kostendekking brengen (47,8%) 
 
 

 Nog meer is dan andere landelijke (buur)gemeenten zoals vb.  
              Sint-Lievens-Houtem en Herzele 
 
 

 Zou betekenen dat de totale DIFTAR-inkomsten zouden moeten stijgen naar  
€454.821,70  (= stijging van €108.430,98) 

 
  



Situatie 1 (cijfers ILVA) 

• Meeropbrengst te 
realiseren van €85.094,98 
bovenop huidig opbrengst 
van  €204.798,74  

 

 

 

•  stijging van 41% 

  

Situatie 2 (herberekening) 

• Meeropbrengst te 
realiseren van €96.816,18 
bovenop huidig opbrengst 
van  €204.798,74 

 

 

 

•  stijging van 47% 

DIFTAR in Oosterzele 

TE REALISEREN MEEROPBRENGST DIFTAR REST 
 
 
 
 
 
 
 
Nog steeds positieve raming, want hogere kostendekkingsgraad 

dan andere landelijke gemeenten 
 
 
 

   



Situatie 1 (cijfers ILVA) 

• Momenteel € 3,00 / 240 liter 

  

• Met stijging van 41% 

  € 4,23 / 240 liter 

  

Situatie 2 (herberekening) 

• Momenteel € 3,00 / 240 liter  

 

• Met stijging van 47% 

  € 4,23 / 240 liter 
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PRIJS DIFTAR REST 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIJSSTIJGING VAN € 3,00  €4,50 voor restafval 
 

Deze stijging is MEER DAN REALISTISCH, want Oosterzele zal in deze veronderstelling 
beter scoren dan andere landelijke gemeenten.  

  
Stijging van €3,00  € 6,00 is dus zeker €1,50 te veel en is een belastingverhoging 
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Bijkomende opmerkingen 
 
• Probleem sluikstorten 
• Gebruik containers buren 
• Vorm sociale ondersteuning?  
• Studie inhoud containers 
• Werking containerpark (cf. Kortenberg) 
 


