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Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
 
Het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke 
Afvalstoffen 2008-2015 stelt het  beleid in Vlaanderen vast rond de selectieve 
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. 
 
Dit Uitvoeringsplan vormt eveneens het algemeen kader voor de werking en 
exploitatie van een containerpark, 
 
Het Materialendecreet en het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer 
van materialenkringlopen en afvalstoffen VLAREMA is in deze van 
toepassing. 
 
Artikel 26 van het Materialendecreet geeft aan de gemeenten de opdracht 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, 
 
Artikel 10 van het Materialendecreet bepaalt dat de gemeenten de kosten van 
het beheer van huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten, 
 
Artikel 5.1.1 van het VLAREMA 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, 
 
Bijlage 5.1.4 van het VLAREMA legt de minima en maxima tarieven vast voor 
de inzameling van een aantal afvalstoffen op het containerpark, 
 
Het besluit van de Vlaamse regering van 7 januari 2007 tot vaststelling van 
het uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 
en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het uitvoeringsplan Gescheiden 
inzameling Bedrijfsafval van Kleine ondernemingen is eveneens van 
toepassing; 
 
Historiek 
 
Ter bescherming van het leefmilieu is het noodzakelijk het huishoudelijk afval 
en het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval  



 
 
 
 
maximaal selectief in te zamelen. 
 
De prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van 
afvalstoffen. 
 
De inzameling van bedrijfsafval door de gemeente moet georganiseerd 
worden aan marktconforme voorwaarden. 
 
OVAM merkte d.d.7 november 2013 op dat de inzameling van landbouwfolies 
niet aan marktconforme voorwaarden gebeurt; 
 
Igean Milieu & Veiligheid adviseerde 3 februari 2014 om voor landbouwfolie 1 
beurt van de toegangsprijs voor landbouwers aan te rekenen zodat de 
inzameling op een marktconforme manier gebeurt. 
 
Adviezen 
 
De landbouwraad werd d.d. 30 januari 2014 ingelicht over het 
retributiereglement op de recyclageparken dat aangepast moet worden. 
 
Motivatie 
 
Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de 
gemeenteraad. 
 
Raadslid J. Slegers  vraagt of er advies werd gevraagd aan de landbouwraad. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat de landbouwers liever niet betalen, maar 
dat men mogelijk zal moeten uitzien naar andere oplossingen. Alternatieve 
inzameling van landbouwfolie zal misschien mogelijk zijn. 
 
Raadslid J. Slegers vraagt waarom men het nu al moet goedkeuren. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat OVAM actie vraagt omdat men geen 
afvalstoffen gratis mag aanvaarden conform het VLAREMA. Men kan beter 
geen aanmaning afwachten. 
 
Raadslid R. Matthé stelt dat er een firma in Hoogstraten is die zich bezig 
houdt met verwerking van landbouwfolie. Burgemeester L. Aerts repliceert dat 
er in onze gemeente ook een mogelijke kandidaat is, weliswaar onder 
bepaalde omstandigheden. De landbouwers moeten niet naar het 
containerpark komen. Zij mogen die folie ook inleveren bij derden verwerkers. 
De landbouwers zullen zelf wel voor oplossingen kiezen. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat de landbouwers niet zomaar geneigd zijn om 
andere wegen te zoeken dan deze die ze gewend zijn. Burgemeester L. Aerts 
repliceert dat er ook moderne alternatieven zijn die mogelijk hun weg zullen 
vinden. 
 
Besluit: Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Meeusen V., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van 
Assche P., Vochten M., Bresseleers M., Van Looveren K., De Groof E., de 
Hoog K., Vandekeere T., Smouts L.: 18 stemmen voor 
Slegers J., Geysen K., Van De Mierop B., Peeters E., Michiels M., Deckers S., 
Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S. : 11 
stemmen tegen 
 
 



 
 
 
 
Artikel 1: Het retributiereglement op de recyclageparken dat d.d. 12 
december 2013 werd goedgekeurd door de gemeenteraad wordt ingetrokken 
op 28.02.2014 en aangepast. 
 
Artikel 2: 
Met ingang van 1 maart 2014 en eindigend op 31 december 2016 wordt een 
retributie gevestigd op de aanvoer van volgende  afvalstoffen op het 
containerpark: 
- asbesthoudend afval (alleen in containerpark Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor); 
- boomstronken 
- gemengd bouw- en sloopafval 
- groenafval; 
- grofvuil; 
- grond (alleen in Sint-Lenaarts en Sint-Job-in-‘t-Goor); 
- harde kunststoffen; 
- houtafval; 
- kalkplaten en cellenbeton; 
- plastic bloempotjes en plantentrays: 
- piepschuim - zuiver; 
- textiel; 
- vlak glas 
- zachte plastics; 
- zuiver steenpuin; 
- landbouwfolie 
 
Het bestaan van dit retributiereglement kan door de gebruikers van de 
containerparken van de gemeente Brecht niet ingeroepen worden om de 
gemeente te verplichten de aangevoerde afvalstoffen te aanvaarden 
wanneer : 
1. het voor het gemeentebestuur materieel onmogelijk is de aangevoerde 

afvalstoffen te aanvaarden. 
2. de aangevoerde hoeveelheid afval onredelijk is. 
3. de uitvoering van de normale werkzaamheden in het gedrang brengt. 
  
Bij betwisting tussen gebruiker en de dienst duurzaamheid en milieu van de 
gemeente, zal de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
bepalend zijn. 
 
Artikel 3: 
De retributie voor het brengen van afval naar de containerparken van de 
gemeente Brecht wordt geheven d.m.v. een controlesysteem met de 
elektronische identiteitskaart. Gezinnen die nog een oude magneetkaart 
hebben kunnen de retributie hiermee betalen. Indien de retributies op deze 
magneetkaart opgebruikt zijn wordt deze kaart ingeleverd bij de 
containerparkwachter. 
 
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld: 
1.  Huisgezinnen 

- 1,2 euro per beurt van maximum 1 m³ 
- 1,2 euro per beurt van maximum ¼ m³ voor grofvuil 
Het aantal beurten dat gekocht wordt is zelf te kiezen. 
Elk gezin mag jaarlijks ¼ m³ cementgebonden asbesthoudend afval gratis 
naar het containerpark brengen. 

2.  Landbouwers en zelfstandigen 
- 8,5 euro per beurt van maximum 1 m³. 
Het aantal beurten dat gekocht wordt is zelf te kiezen. 



 
 
 
 
 
3. Weekendverblijvers 

- 8,5 euro per beurt van maximum 1 m³. 
 Het aantal beurten dat gekocht wordt is zelf te kiezen. 
 
Artikel 4: 
§1. De retributie is verschuldigd door éénieder die gebruik maakt van het 
containerpark voor de aanvoer van de in artikel 2 genoemde afvalstoffen. 
§2. De gemeentelijke diensten, diensten van andere lokale openbare 
instellingen (zoals het OCMW, de politie, de brandweer, de kerkfabriek, de 
gemeentelijke IVA’s en EVA’s) en de onderwijsinstellingen gevestigd op het 
grondgebied van de gemeente Brecht worden vrijgesteld van de retributie. 
§3. Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk 
belang waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied 
van de gemeente Brecht en die een lokaal in eigendom of in beheer bezitten 
kunnen tevens vrijgesteld worden van de retributie. Het college van 
burgemeester en schepenen oordeelt gemotiveerd over deze vrijstelling. 
 
Artikel 5: 
De betaling gebeurt ter plaatse aan de betaalterminal met proton / bancontact 
/ kredietkaart of contant (enkel munten met een waarde van 0,10 euro t/m 2 
euro). 
Bij ontstentenis van betaling kan de toegang tot het containerpark geweigerd 
worden.  
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk 
ingevorderd worden. 
 
Artikel 6: 
§1. De toegelaten gebruikers die niet beschikken over een elektronische 
identiteitskaart dienen zich te registreren op het containerpark en verwerven 
maximaal één toegangskaart per gezin gratis om het containerpark te 
betreden. 
§2. Voor elke bijkomende toegangskaart wordt een retributie gevraagd van 5 
euro met uitzondering van een defect van de toegangskaart dat niet te wijten 
is aan het verlies of misbruik door de gebruiker op voorwaarde dat de defecte 
kaart overhandigd wordt aan het containerpark. 
 
Artikel 7: 
Dit reglement valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald in 
artikel 253 van het gemeentedecreet. 
 
Artikel 8: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
milieu en duurzaamheid. 
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