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Retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken, compostvaten en asbestkits: goedkeuring.
De Raad
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 par. 1 en par. 3 en artikel 41
alinea 2 – 14°.
Juridisch kader
De Grondwet, in het bijzonder artikel 170 par. 3 en par. 4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringen en afvalstoffen
(Materialendecreet).
Het besluit van de Vlaamse regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstromen (VLAREMA).
Het lidmaatschap van de gemeente bij de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking
Meetjesland (IVM).
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Retributiereglement fiscale en niet-fiscale ontvangsten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 mei 2019.
Verwijzingen
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2001 houdende goedkeuring retributie op de verkoop van
huisvuilzakken, gewijzigd bij het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2007.
Het besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2010 houdende vaststelling van de tarieven compostvaten.
Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende goedkeuring van de retributie op de verkoop van
huisvuilzakken en compostvaten.
Motivering
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’ worden inwoners aangezet om bewuster om te gaan met
afvalpreventie, hergebruik en beter sorteren met het oog op optimale recyclage.
De uitbreiding van de PMD-fractie in 2019 leidt tot een reductie van de fractie restafval bij de huishoudens. 60-literzakken raken minder snel gevuld terwijl de ophaalfrequentie ongewijzigd blijft. Om dan alsnog de restafvalzak vol te
kunnen aanbieden, dreigt te sorteren afval in de restafvalzak gedeponeerd te worden, als bijvulling. Om dit effect te
vermijden, is het wenselijk ook 45-liter-zakken aan te bieden.
Conform de Ladder van Lansink is het zinvol GFT- en groenafval thuis te composteren, in plaats van het - al dan niet
selectief - in te zamelen. Met thuiscompostering wordt een afvalstroom op de plaats van ontstaan omgezet tot een
waardevolle grondstof. Belangrijk hierbij is te beschikken over een basiskennis over het composteringsproces en hoe
correct thuis te composteren. Door het gratis ter beschikking stellen van een compostvat of -bak voor wie een cursus
thuiscomposteren volgt, kan het gemeentelijk restafvalcijfer verminderd worden.

De intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking meetjesland – IVM wenst vanaf 2020
een sensibiliserend asbestproject op te starten inzake de ophaling van asbestplaten op afroep aan huis. In een streven
naar een asbestveilige gemeente wenst het gemeentebestuur aan het asbestproject deel te nemen.
Met 14 stemmen voor (Jan Van Wassenhove, Pieter Vanderheyden, Rigo Van de Voorde, Agnes Lannoo-Van
Wanseele, Emiel Verschueren, Marian De Clercq, Nicolas Bosschem, Hans Van Hooland, Filip Christiaens, Filip
Vanparys, Barbara Lannoy, Alexander Daskalides, Anneke De Cock, Bart Verkerken), 5 onthoudingen (Bea Roos, Kristof
Vanden Berghe, Peter Draulans, Joke Scheerder, Inge Vanderhaeghe)
Besluit
Artikel 1:
Met ingang van 1 februari 2020 worden de tarieven voor huisvuilzakken en compostvaten vastgesteld overeenkomstig
onderstaande tabel.
restafvalzak 60 liter
€ 1,50/stuk
restafvalzak 45 liter

€ 1,15/stuk

restafvalzak 30 liter

€ 0,80/stuk

PMD-zakken

€ 0,13/stuk

Compostvat + pook

€ 15,00/stuk

Compostbak + pook

€ 25,00/stuk

Asbestkit
€ 30,00/stuk
Artikel 2:
De retributie dient contant betaald te worden door alle natuurlijke of rechtspersonen die er uitdrukkelijk om
verzoeken.
Artikel 3:
Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigde recht te betalen, geschiedt de invordering overeenkomstig de
burgerlijke rechtspleging voor wat betreft het betwiste deel. Voor de invordering van het niet-betwiste deel kan, naast
de burgerlijke procedure, ook toepassing gemaakt worden van het dwangbevel, in toepassing van artikel 177 van het
decreet lokaal bestuur.
Artikel 4:
Worden vrijgesteld van deze retributie:
 De organisaties van de jaarlijkse officiële kermissen
 De lokale basisscholen en jeugdverenigingen
 De formele kinderopvanginitiatieven a rato van 1 rol (10 stuks) huisvuilzakken en 1 rol (25 stuks) PMD zakken
per 5 kinderen per jaar
 De aanvrager van maximaal 1 compostvat of 1 compostbak per huishouden wanneer de aanvrager een
getuigschrift van deelname aan een Vlaco-cursus thuiscomposteren kan voorleggen. De cursus wordt op
regelmatige basis georganiseerd door het gemeentebestuur in samenwerking met IVM.
Artikel 5:
Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende goedkeuring retributiereglement op de verkoop
van huisvuilzakken en compostvaten wordt opgeheven met ingang van 1 februari 2020.
Artikel 6:
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 par. 1 – 1° van het decreet over het lokaal
bestuur, waarvan de toezichthoudende overheid op de hoogte wordt gebracht overeenkomstig artikel 330 alinea 1
van het decreet over het lokaal bestuur.
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