
 
 
 
 

GEMEENTE BRECHT   PROVINCIE ANTWERPEN 
 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
donderdag 12 december 2013 

Aanwezig : 
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen 
Meeusen V., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., Geysen K., Van De 
Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van 
Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts 
L. - Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
Wouters J. - Secretaris 
Verontschuldigd : 
 
15 Aanpassing retributiereglement inzameling medisch afval 

landbouwbedrijven op de containerparken 
 Gelet op het gemeentedecreet; 

 
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, 
 
Gelet op het Materialendecreet en op het Vlaams Reglement voor het 
duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen VLAREMA, 
 
Gelet op het advies d.d. 30 oktober 2013 van de dienst toezicht om het 
retributiereglement voor de inzameling van medisch afval landbouwbedrijven 
op de containerparken dat d.d. 30 oktober 2013 werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad aan te passen. 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een passende toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts. Hij stelt dat er verwezen moet 
worden naar de VLAREMA. 
 
BESLUIT :  29 stemmen voor 
 
Art. 1: Het retributiereglement voor de inzameling van medisch afval van 
landbouwbedrijven op de containerparken dat d.d. 10 oktober 2013 werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad wordt ingetrokken en aangepast.  
 
Art. 2.: Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 
december 2019 wordt een retributie gevestigd op de aanvoer van volgend 
medisch afval van landbouwbedrijven op het containerpark:  
 

afvalstoffen 

Scherpe voorwerpen (pincet, 
schaar, wegwerpmesjes, …) 
Gebruikte naalden 
Spuiten zonder naald 
Lege flacons en andere niet 
recycleerbare verpakkingen van 
geneesmiddelen 



 
katheders 
Lege bloedzakken 
sondes 
Lege infusen en infuusleidingen 

 
Art. 3: Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld: 
 

Plastic vat prijs per vat 

60 l € 30 
30 l € 20 

 
Art. 4: De retributie is verschuldigd door elke landbouwer die gebruik maakt 
van het containerpark voor de aanvoer van de in artikel 2 genoemde 
afvalstoffen. 
 
Art. 5: De retributie is verschuldigd op het ogenblik dat de landbouwer een 
leeg vat op het containerpark afhaalt. 
 
Art. 6: Onderhavig besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de 
provinciegouverneur en aan IGEAN milieu & veiligheid die instaat voor de 
verdere uitvoering hiervan.  
 
 

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


