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Dierckx C., Meeussen L., Dignef J., Janssen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Dom E., 
Segers D., Matheeussen J., Wouters L., Vangilbergen F., Van Gaver I., Van den Lemmer M., Wouters 
T., Van Assche P., Simons D., Van Dooren R., Bennenbroek J., Anthonissen L., Michielsen R. - 
Raadsleden 
Kerstens L. - Voorzitter OCMW 
Wouters J. - Secretaris 
Verontschuldigd : 
Meeusen V. - Raadslid 
 
 
10 Retributiereglement op het ter beschikking stellen van huisvuilzakken, 

PMD-zakken en GFT-containers 
 Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad d.d. 8.11.2007 houdende 

vaststelling van het retributiereglement op het ter beschikking stellen van 
huisvuilzakken, PMD-zakken en GFT-bakken; 
 
Gelet op de financiële noodwendigheden van de gemeente; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij burgemeester L. Aerts 
stelt dat er een verhoging van de retributie op de huisvuilzakken van 60 liter 
wordt voorgesteld zoals in artikel 2.a. beschreven wordt. 
 
Raadslid L. Meeussen stelt dat hij tegen zal stemmen. Het is geen sinecure 
om een budget rond te maken, maar men had beter elders bezuinigd. 
 
Raadslid J. Janssen meent dat als de prijs van de huisvuilzakken stijgt, ook de 
mogelijkheid tot sluikstorten zal toenemen. 
 
Raadslid M. van den Lemmer meent dat men de containerparken beter gratis 
had kunnen maken. 
 
Raadslid P. Van Assche sluit zich hierbij aan. Huisvuil is restafval. Men kan 
niet zonder. Dit is een verkapte belasting op het leven. 
 
Raadslid L. Nicolaï stelt dat het goedkoper wordt om kleine huisvuilzakken te 
kopen dan grote. Dit is het tegenovergestelde met vroeger. 
 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat men in 2002 de prijs heeft verdubbeld. 
Nu na 7 jaar wordt deze  maar met een kwart verhoogd. In 2010 is er een 
nieuwe huisvuilophaler aan veel duurdere prijzen. In de bijdragen in de 
verwerking aan Igean Milieu wordt ook een duidelijke verhoging voorzien. 
 
Zonder operationele kosten (personeel, vrachtwagen) bedroegen de kosten in 
2007 1.330.000 euro tegen 855.000 euro inkomsten. Dit tekort moet met 
andere middelen gedicht worden. Als men het principe van ‘ De vervuiler 
betaalt’ wil blijven volgen, dringt een verhoging van de retributie zich op. Dit 
geldt niet voor de recycleerbare afvalstoffen (GFT+, PMD, containerparken) 
waarvoor het bestuur  geen financiële sanctionering wenst te voorzien. 



 
Met betrekking tot het sluikstorten repliceert de burgemeester dat het college 
van burgemeester en schepenen er zich van bewust is dat er een potentieel 
gevaar is voor een toename van het sluikstorten, maar er zijn geen 
statistische aanwijzingen die dit staven. In de eerste helft van 2010 zal er een 
nieuw politiereglement in functie van de gemeentelijke administratieve 
sancties ontwikkeld worden. Er zijn bijgevolg vanaf 1 juli 2010 extra 
mogelijkheden om het sluikstorten aan te pakken in gans de politiezone. 
 
Burgemeester L. Aerts vraagt zich af of Vlaams Belang ook pleit voor een 
gratis dienstverlening als zij voor een gratis containerpark pleiten. Ook op de 
containerparken kan men nu met een aantal afvalproducten binnen. Als men 
werkt, betaalt men ook belastingen. Raadslid P. Van Assche meent dat het 
Vlaams Belang een socialere kijk op de samenleving heeft. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat de huidige voorraad van kleine zakken niet 
verkocht geraakt. Op deze wijze komt er mogelijk verandering in. 
 
Raadslid L. Meeussen antwoordt dat het vorig bestuur geen andere 
belastingsverhoging had doorgevoerd en dat zij daarom deze opmerking 
maken. 
 
Raadslid C. Van Akeleyen vraagt aan de raadsleden van de meerderheid hoe 
ze dit moet uitleggen aan haar kiezers. Thans hoort ze geen reacties meer. 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT:  Aerts L., De Veuster D., Vochten M., Van Dyck A., Kenis K., Van 
Puymbroeck W., Schrijvers P., Dignef J., Dom E., Matheeussen J., Wouters 
L., Vangilbergen F., Van Gaver I., Wouters T., Simons D., Van Dooren R., 
Bennenbroek J., Anthonissen L., Michielsen R.: 19 stemmen voor 
Meeussen L., Janssen J., Van Akeleyen C., Van den Lemmer M., Van Assche 
P.: 5 stemmen tegen 
Dierckx C., Van Hoeck R, Nicolaï L. , Segers D.: 4 onthoudingen 
 
Art. 1: Vanaf 1 januari 2010 voor een periode eindigend op 31 december 
2013 wordt voor het ophalen van huishoudelijk restafval door middel van ter 
beschikking gestelde huisvuilzakken, waartoe men gebonden is deze te 
gebruiken, benevens de kostprijs (zijnde 0,15 euro) een gemeentelijk 
ophaalrecht gevorderd. 
 
Art. 2: Het totaal bedrag van de retributie wordt derhalve vastgesteld: 
a) 2 euro per huisvuilzak van 60 liter 
b) 1 euro per huisvuilzak van 40 liter 
 
Art. 3: Vanaf 1 januari 2010 en voor een periode eindigend op 31 december 
2013 wordt voor het ledigen van de ter beschikking gestelde GFT-bakken, 
waartoe men gebonden is deze te gebruiken, een gemeentelijke retributie 
gevorderd 
a) GFT-bak 120 liter : 1,50 euro 
 
Art. 4: Vanaf 1 januari 2010 en voor een periode eindigend op 31 december 
2013 wordt voor het ophalen van PMD door middel van ter beschikking 
gestelde PMD-zakken, waartoe men gebonden is deze te gebruiken, een 
gemeentelijke retributie gevorderd: 
a) 10 PMD-zakken : € 1,25  
b) 20 PMD-zakken: € 2,50 
 
Art. 5: Vanaf 1 januari 2010 en voor een periode eindigend op 31 december 
2013 wordt voor het ter beschikking stellen en ophalen van steenpuinzakken 



een gemeentelijke retributie gevorderd van 72 euro per zak. 
 
Art. 6: Vanaf 1 januari 2010 en voor een periode eindigend op 31 december 
2013 wordt voor het huishoudelijk verwerken van GFT-afval compostvaten ter 
beschikking gesteld waarvoor een retributie gevorderd zal worden van 14 euro 
per stuk. 
 
Art. 7: Het bedrag van de retributie zal betaald worden bij de financieel 
beheerder of de gemeentelijke aangestelde bij het in ontvangst nemen van de 
zakken, compostvaten en/of stickers voor het ledigen van de GFT-bakken. Bij 
gebrek aan betaling wordt de inning ervan burgerrechtelijk gevorderd. 
 
Art. 8: Dit reglement wordt aan een onderzoek van commodo en incommodo 
onderworpen. Zo er geen bezwaren worden ingediend of wanneer de 
bezwaren die tijdens het onderzoek  worden ingediend door de gemeenteraad 
verworpen worden, zal deze beraadslaging definitief worden. 
 
Art. 9: De gemeenteraadsbeslissing d.d. 8.11.2007 houdende het 
retributiereglement op het ter beschikking stellen van huisvuilzakken, PMD-
zakken en GFT-bakken wordt ingetrokken en vervangen door huidige 
gemeenteraadsbeslissing. 
 
Art. 10: Onderhavig reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de 
hogere overheid. 
 

 
 
 
 
Namens de gemeenteraad 
 
get. Wouters J.  get. Aerts L.
Secretaris  Burgemeester-Voorzitter
 
Voor eensluidend uittreksel 
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