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Toetsing en aanpassing van de huidige tarieven voor de selectieve
inzameling van diverse afvalstoffen aan het VLAREMA.

Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen
2008-2015 dat het beleid in Vlaanderen vaststelt rond de selectieve inzameling en
verwerking van huishoudelijk afval;
Overwegende dat dit Uitvoeringsplan het algemeen kader vormt voor de selectieve
inzameling van diverse afvalstoffen;
Gelet op het Materialendecreet en op het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen VLAREMA;
Gelet op artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft om
huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige
tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen;
Overwegende dat de gemeenten deze bevoegdheid kunnen overdragen aan een
intergemeentelijke vereniging overeenkomstig het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid;
Gelet op artikel 10 van het Materialendecreet dat bepaalt dat de gemeenten de kosten van
het beheer van huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten;
Gelet op artikel 5.1.1 van het VLAREMA dat bepaalt dat de gemeenten het principe
“de vervuiler betaalt” toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de
burger moet worden betaald;
Gelet op bijlage 5.1.4 van het VLAREMA dat de minima en maxima tarieven vastlegt voor de
huis-aan-huis inzameling van een aantal afvalstoffen,
Huis-aan-huis
fractie
minimum en maximum
huisvuil
0,10 – 0,30 euro/kg of
0,375 – 1,125 euro/30 liter
0,75 – 2,25 euro/60 liter
grof vuil
0,05 – 0,60 euro/kg of
10 – 120 euro/m³
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad waarmee de tarieven voor de vuilzakken voor
de inzameling van huisvuil vastgelegd werden;
Overwegende dat het, op basis van het gemiddelde gewicht van de restafvalzakken (ca. 7,5
kg voor de grote restafvalzak, ca. 4 kg voor de kleine restafvalzak), aangewezen is om de
kostprijs van deze zakken zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de tarieven
die ook op het containerpark voor o.a. grofvuil worden gehanteerd (0,20 euro/kg);
Dat op basis daarvan de prijs van de grote restafvalzak (60 liter) dus kan bepaald worden op
1,50 euro/zak en die van de kleine restafvalzak (30 liter) op 0,80 euro/zak;

Overwegende dat deze prijzen in overeenstemming zijn met het VLAREMA;
Overwegende dat deze prijsaanpassing maximaal tegemoetkomt aan het principe “de
vervuiler betaalt”;
Overwegende dat de prijzen van de andere afvalzakken (GFT, PMD), om het sorteren
blijvend te stimuleren, niet worden aangepast;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad waarmee de tarieven voor de inzameling van
grof vuil aan huis vastgelegd werden;
Overwegende dat uit een toetsing van deze tarieven blijkt dat ze niet in overeenstemming
zijn met het VLAREMA en bijgevolg moeten aangepast worden,
Gelet op het voorstel om voor de inzameling van grof vuil aan huis een tarief te vragen
van 10 euro/m³ (dit is het minimum toegelaten tarief van het VLAREMA);
Gelet op het voorstel om voor de ophaling van het grofvuil ook een forfaitaire transportkost
aan te rekenen van 20 euro;
Overwegende dat deze transportkost niet zal worden aangerekend voor alleenstaande
minder-validen en gezinnen waarvan het gezinshoofd ouder is dan 65 jaar;
Overwegende dat het hierbij van belang is de verschillende tarieven goed op elkaar af te
stemmen;
Overwegende dat de tarieven voor de inzameling van grof vuil aan huis zich bovendien op
een correcte manier moeten verhouden tot de tarieven op het containerpark;
Gelet op bijlage 5.1.4 van het VLAREMA dat de minima en maxima tarieven vastlegt voor de
inzameling van een aantal afvalstoffen op het containerpark;
Containerpark
fractie
minimum en maximum
zuiver steenpuin
0 euro/kg - 0,03 euro/kg of
0 euro/m³ - 30 euro/m³
grofvuil
0,02 euro/kg – 0,30 euro/kg of
4 euro/m³ - 60 euro/m³
Gelet op de beheersoverdracht van de gemeente aan IGEAN milieu & veiligheid voor de
exploitatie van het containerpark;
Gelet op de beslissing genomen tijdens de 24ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 20
december 2006, onder punt 7.a., waarmee de betalende fracties en de tarieven voor diftar op
het containerpark vastgelegd werden;
Gelet op de beslissing genomen tijdens de 56ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 30
juni 2010, onder punt 4.a, met een evaluatie van diftar in cluster zuid, waar de gemeente toe
behoort;
Overwegende dat vanaf 1.10.2010 in cluster zuid volgende fracties betalend zijn aan de
daarbij vermelde tarieven uitgedrukt in euro per kg:
euro/kg
fractie
grof vuil
0,20
gemengd bouw- en sloopafval
0,20
gipsafval en cellenbeton
0,03
grond
0,03
zuiver steenpuin
0,03
Overwegende dat uit een toetsing van deze tarieven blijkt dat ze in overeenstemming zijn
met het VLAREMA;
Overwegende dat er echter ook een vrijstelling is voorzien die elk jaar op 1 januari
toegekend wordt volgens de gezinssamenstelling, nl. 50 kg voor een gezin tot 3 personen en
10 kg extra per bijkomend gezinslid;
Overwegende dat het VLAREMA geen vrijstelling toelaat voor grof vuil;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is de vrijstelling niet meer te laten gebruiken
voor het aanbieden van grof vuil op het containerpark;
Overwegende dat de minima en maxima tarieven van het VLAREMA in werking treden vanaf
1 juli 2013,
Gelet op de uitgebreide toelichting en bespreking met de schepenen van leefmilieu op de
bijeenkomst van het adviescomité milieu van 24 april 2013.
Gelet op de volgende tussenkomsten:
- Raadslid Beets vreest, ten eerste, voor meer sluikstort als de vrijstelling voor het grof
vuil vervalt en ten tweede, voor het nog meer fout sorteren in blauwe zakken als de

-

prijs van de restafvalzak verhoogt. Volgens schepen Vindevogel heeft het college
verhoogde aandacht van de politie gevraagd voor het probleem van sluikstort bij het
ingaan van de nieuwe tarieven. De schepen haalt ook aan dat de vorige
tariefverhoging niet tot meer sluikstort heeft geleid en dat het probleem van sluikstort
een complex gegeven is dat niet uitsluitend wordt veroorzaakt door een verhoging
van de prijs van de afvalzak. Volgens schepen Vindevogel worden er de laatste tijd
meer rode stickers geplakt op de blauwe afvalzak omdat Fost Plus een boetesysteem
voor de ophaler toepast. Sommige van de foutsorteerders kan men toewijzen en
andere niet. Na een paar dagen halen de werklieden de fout gesorteerde zakken op.
Raadslid Coemans vindt het vreemd dat nu al een belastingverhoging wordt
ingevoerd. Zij verwijst in dit verband naar een artikel in de pers, waarin werd
aangegeven dat mogelijk een belastingsverhoging nodig is. De prijsstijging van de
restafvalzak is volgens haar niet nodig, vermits het huidige tarief voldoet aan de
bepalingen van het Vlarema. Verder heeft zij nog enkele informatieve vragen over de
concrete preventiemaatregelen, over de berekening van de transportkost, de
voorraad afvalzakken en de datum van het verval van de vrijstelling van de ophaling
van het grof vuil. Schepen Vindevogel bevestigt dat de prijsstijging van de
restafvalzak binnen de normen van het Vlarema valt. De verhoging van de prijs was
wel nodig om deze in overeenstemming te brengen met de prijs op het containerpark.
Wat de sensibilisering betreft, wordt op dit moment een communicatieplan in drie
stappen uitgewerkt. Schepen Vindevogel beantwoordt verder alle informatieve
vragen van raadslid Coemans.

Besluit: met 16 stemmen voor (W. Kiebooms, K. Casier, K. Van de Velde, M. Vermeiren, R.
Schouppe-Moons, A. Dehaen, A. Van den Bulck, K. Goossens, I. Verbeeck, D. Van
Berckelaer, J. Heirbaut, G. Van de Laar, R. Verdickt, P. Vindevogel, T. Verboven, P. Van
Hoof), 3 stemmen tegen (L. Vlaeymans, A. Coemans, W. Somers) en 2 onthoudingen (R.
Beets, S. Janssens)

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het Materialendecreet en het VLAREMA en de
daarin opgenomen minima en maxima tarieven die vanaf 1 juli 2013 in werking treden.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het resultaat van de toetsing van de huidige
tarieven aan de minima en maxima tarieven van het VLAREMA.
Artikel 3
De gemeenteraad legt de nieuwe tarieven voor de restafvalzakken als volgt vast:
- 0,80 euro voor een kleine restafvalzak (30 liter)
- 1,50 euro voor een grote restafvalzak (60 liter)
Het belastingsreglement “Belasting op het weghalen van sommige huishoudelijke
afvalstoffen” wordt in die zin aangepast.
Artikel 4
De gemeenteraad legt de tarieven voor de huis-aan-huis inzameling van grof vuil als
volgt vast:
- 10 euro per m³
- 20 euro transportkost per ophaaladres en per ophaling
- deze transportkost zal niet worden aangerekend voor alleenstaande minder-validen
en gezinnen waarvan het gezinshoofd ouder is dan 65 jaar.
Het belastingsreglement “Retributie voor het ophalen van grof huisvuil” wordt in die
zin aangepast.
Artikel 5

Deze prijsaanpassingen worden doorgevoerd vanaf 15/07/2013. Communicatie
daarover gebeurt via persberichten en de gemeentelijke website.
Artikel 6
De gemeenteraad bevestigt de beslissingen van de raad van bestuur van IGEAN milieu &
veiligheid waarmee de tarieven voor de aanvoer van bepaalde afvalstoffen op het
containerpark als volgt vastgelegd zijn:
fractie
euro/kg
grof vuil
0,20
gemengd bouw- en sloopafval
0,20
gipsafval en cellenbeton
0,03
grond
0,03
zuiver steenpuin
0,03
Jaarlijks geldt er een vrijstelling van 50 kg per gezin tot 3 personen en 10 kg extra per
bijkomend gezinslid. Deze vrijstelling wordt elk jaar op 1 januari toegekend volgens de
gezinssamenstelling op 1 januari van het desbetreffende jaar.
Vrijstellingen zijn op geen enkele wijze overdraagbaar.
De vrijstelling kan niet gebruikt worden voor het aanbieden van grof vuil op het
containerpark.
De bedragen zijn verschuldigd door éénieder die gebruik maakt van het containerpark
voor de aanvoer van afvalstoffen op het containerpark.
De betaling dient ter plaatse te gebeuren door middel van betaalkaarten of met munten.
Bij ontstentenis van betaling kan de toegang tot het containerpark geweigerd worden.
Artikel 7
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
evenals aan IGEAN milieu & veiligheid.

Gedaan in zitting datum als boven.
Voor eensluidend uittreksel
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