RETRIBUTIE OP HET LEVEREN VAN DIVERSE FRACTIES AFVAL IN HET GEMEENTELIJK
CONTAINERPARK
GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2013 houdende vestiging van een
retributie op het leveren van diverse fracties afval in het gemeentelijk containerpark;
Overwegende dat via het containerpark volgende fracties worden ingezameld: wit en groen
glas, gemengde plastic (via groene zakken), PMD-afval (via blauwe zakken), papier en karton,
piepschuim, kleding en textiel, autobanden, kringloopgoederen, metalen, gemengd snoeihout,
Klein Gevaarlijk Afval, motorolie, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA),
toners en inktpatronen, videobanden, vlak glas, herbruikbaar en niet-herbruikbaar houtafval,
harde kunststoffen, gips, kalk en cellenbeton, roofing, steenpuin, asbesthoudend afval, luiers,
tuinafval en groenafval, snoeihout, landbouwfolies, boomstronken en grof vuil;
Gelet op de gemeentelijke bevoegdheid inzake de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
met o.m. de bepalingen uit het ‘Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval’, dat verplicht om verschillende fracties in te zamelen op het containerpark;
Overwegende dat het ‘Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’
bepaalt dat wanneer er betaalsystemen worden ingevoerd op een containerpark, het grof vuil
steeds duurder moet zijn dan recycleerbare afvalfracties;
Overwegende dat een aantal fracties verplicht gratis door de gemeente moeten worden
ingezameld;
Overwegende het algemene principe ‘de vervuiler betaalt’, dat voor afvalstoffen die belangrijke
kosten veroorzaken voor de verwerking en/of afzet, deze niet enkel door de gemeenschap
moeten worden gedragen en het billijk is de aanbrenger ervan een redelijke vergoeding te
laten betalen om deze kosten te helpen dekken;
Overwegende dat het aanplanten van groen ter versiering van particuliere eigendom een extra
stimulans verdient; dat het daarom aangewezen is een uitzondering te voorzien voor bladeren
en snoeiafval;
Overwegende dat asbestcement (eterniet) selectief wordt ingezameld op het containerpark;
dat de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) aanbeveelt om inwoners toe te
laten jaarlijks een gratis hoeveelheid asbestcement aan te leveren, zijnde: 200 kg per gezin
per jaar, 1 m3 per gezin per jaar of 10 asbestcementplaten per gezin per jaar;
Gelet op de minimale en maximale afvaltarieven opgelegd in Vlarema;
Gelet op de tarieven van de omliggende gemeenten;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019
wordt ten behoeve van de gemeente een retributie gevestigd op het leveren van steen- en
betonpuin, groen- en tuinafval, gras, boomstronken, houtafval, harde kunststoffen, roofing,
cellenbeton, gyproc, gips, kalk, vlak glas, asbesthoudend afval, professioneel AEEA en grof vuil
in het gemeentelijk containerpark.
Artikel 2. De retributie bedraagt 0,20 euro per kg voor grof vuil en asbesthoudend afval.
Artikel 3. De retributie bedraagt 0,125 euro per kg voor niet-herbruikbaar houtafval (C-hout),
roofing, kalk, gips, gyproc en cellenbeton.
Artikel 4. De retributie bedraagt 0,075 euro per kg voor gemengd tuinafval, gras,
boomstronken, herbruikbaar houtafval (A+B hout), harde kunststoffen en vlak glas.
Artikel 5. De retributie bedraagt 0,02 euro per kg voor steenpuin en beton.
Artikel 6. Op het aanleveren van professioneel AEEA door particulieren wordt een retributie
gevestigd van 25 euro per stuk.
Artikel 7. Er wordt een vrijstelling verleend van de retributie voor het aanleveren op het
gemeentelijk containerpark van:
 gevallen bladeren;
 snoeihout met een maximale diameter van 20 cm;
 200 kg of 10 asbestcementplaten per gezin per jaar.
De volgende afvalfracties kunnen gratis worden aangeboden: PMD (aangeleverd in de blauwe
zak), gemengd plastic (aangeleverd in de groene zak), papier en karton, Klein Gevaarlijk Afval,

frituuroliën en vetten, glazen flessen en bokalen, oude metalen, piepschuim, autobanden
(maximum 4 stuks per aflevering), afgedankte elektrische en elektronische apparaten,
herbruikbare goederen en herbruikbaar textiel.
Artikel 8. De retributie is verschuldigd door diegenen die het afval aanleveren op het
gemeentelijk containerpark. De retributie wordt eisbaar op het ogenblik van de levering in het
containerpark. Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd.
Artikel 9. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de
niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.
Artikel 10. Het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2013 houdende vestigen van een
retributie op het leveren van diverse fracties in het gemeentelijk containerpark wordt
opgeheven met ingang van 1 januari 2017.

