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Retributiereglement op de selectieve inzameling en verwerking van huisvuil en gft met diftar -
GRJ2020t231

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: De gemeente Brecht is een propere gemeente waar de burgers milieubewust leven.
Actieplan: ln Brecht wordt de afualberg verkleind door selectief inzamelen en bewustmaking
Actie: Ophaling en venrerking huisvuile.a.

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41
Het gemeentedecreet geeft de bevoegdheden van de gemeenteraad aan.
De gemeente Brecht is lid van IGEAN milieu & veiligheid en heeft beheersoverdracht aan IGEAN milieu &
veiligheid gedaan.
Het Uitvoeringsplan huishoudelijk atualen gelijkaardig bedrijfsatual2016-2022 stelt het beleid in
Vlaanderen vast rond de selectieve inzameling en venverking van huishoudelijk afual en gelijkaardig
bedrijfsafual.Dit Uitvoeringsplan vormt het algemeen kader voor de selectieve inzameling van diverse
fracties.
Het Materialendecreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van
afualstoffen in Vlaanderen.
Gelet op artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft om huishoudelijke
afualstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of
op een andere wijze in te zamelen.
Gelet op artikel 10 van het Materialendecreet dat bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer
van huishoudelijk afual moeten verhalen op de afualproducenten.
Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afualstoffen, VLAREMA,
bevat o.a. voorschriften voor de selectieve inzameling van afualstoffen.
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,
Artikel 5.1 .4 stelt dat de gemeente het bedrag en de voonrvaarden van de bijdrage in de kosten berekent
van het beheer van huishoudelijk afual, rekening houdend met de minima en maxima, opgenomen in
bijlage 5.1.4.
De minima en maxima tarieven zoals vermeld in bijlage 5.1.4 van het VLAREMA worden jaarlijks op 1

januari aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.
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Historiek
Voor de selectieve huis-aan-huisinzameling van gft wordt sinds 18.03.2014 gewerkt met containers
waarbij een diftarsysteem met weging wordt toegepast. Op 01.01.2017 werd ook voor de inzameling van
huisvuil diftar met weging gestart.
Op 25.04.2016 werd door het college beslist geen sociale correcties toe te passen op de diftarrekening
maar om wel diverse flankerende maatregelen te nemen.
De gemeenteraad heeft in zitting van 1211212019 de retributies goedgekeurd voor de gft- en
huisvuilinzameling met diftar.

Motivatie
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een retributie voorgesteld op de
selectieve inzameling van huisvuil en gft met diftar.
Diftar met weging, zoals toegepast wordt voor het huisvuil en gft en een aantal fracties op het
recyclagepark, geeft op een correcte wijze uitvoering aan het principe'de vervuiler betaalt'vermits het
zwaartepunt van de retributie ligt op de aangeboden hoeveelheid afual.
Dankzij de invoering van diftar werd in Brecht een sterke reductie van de hoeveelheid te venverken
huisvuil bekomen. lnwoners worden aangespoord om hun afual te voorkomen, zelf te verwerken,
selectief aan te bieden en het tuinafual naar het recyclagepark te brengen.
De retributie voor huisvuil en gft omvat drie parameters:

1. maandelijks gebruiksrecht van de containers: volgens het volume van de container. Het
gebruiksrecht zorgt ervoor dat elk aansluitpunt, dat gebruikt maakt van een container met chip,
bijdraagt in een deelvan de vaste kosten van de dienstverlening.

2. ledigingskost per aanbieding: volgens het volume van de container. De ledigingskost zorgt ervoor
dat de inwoners de container niet elke keer aanbieden als er nauwelijks afual in zit, maaitoch
regelmatig genoeg om de kwaliteit van het afual te waarborgen en geurhinder te voorkomen.

3. verwerkingskost per kg : volgens de aangeboden hoeveelheid. De veniverkingskost per kg
huisvuil of gft zorgt ervoor dat de inwoners op een bewuste manier omgaan met hun afuai.

De 3 parameters zijn niet gerelateerd aan de kosten voor de gemeente, maar door een goede onderlinge
verhouding sturen ze het sorteergedrag van de inwoners.
De retributies, vastgelegd in 2016, zijn echter steeds ongewijzigd gebleven. Omwille van gewijzigde
contracten, indexaanpassingen, de mobiliteitsproblematiek, enz. zijn de kosten voor de dienstverlening
voor de huisvuil- en gft-inzameling de afgelopen jaren gestegen.
IGEAN startte een adviesgroep om de huidige retributies te evalueren. Tijdens de bijeenkomsten op 30.g
en 3.10.2019 van deze adviesgroep, bestaande uit schepenen van leefmilieu, omgevingsambtenaren en
financieel directeurs, werd besloten dat een aanpassing van de retributies noodzakelijk is om de kosten
voor de gemeenten onder controle te houden. IGEAN heeft samen met de adviesgroep een voorstel
uitgewerkt voor nieuwe uniforme voorkeurstarieven. Een jaarlijkse bijsturing van de retributies is
aangewezen om de algemene kostenstijging te volgen en de verhouding inkomsten/kosten in balans te
houden.
Overzicht van de huidige retributies en het nieuwe voorstel:

huidige retributie nieuwe retributie
gebruiksrecht 40 I (€Jmaand) 0,25 0,25
gebruiksrecht 120 I (€/maand) 0]5 0,90
gebruiksrechlz4}l(€/maand) 1,25 1,SO
gebruiksrecht 1 100 I (€/maand) 6,00 7 ,20
lediging 40 l(€/lediging) 0,10 0,12
lediging 120 l(€/lediging) 0,ZS 0,30
lediging 240 l(€/lediging) 0,50 0,60
lediging 11001(€/lediging) 2,50 3,00
verwerking gft (€/kg) 0,09 O,1O
veniverking huisvuil (€/kg) 0,22 0,25
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Argumentatie van het nieuwe voorstel:

1. Behoud van de 3 parameters gebruiksrecht - lediging - gewicht;
2. Behoud van het financiële 'gewicht' van de parameters ten opzichte van elkaar;
3. Evenredige stijging van de parameters van gebruiksrecht en lediging.
4. Geen stijging van de parameter'gebruiksrecht 40 I' om het effect van de tariefaanpassing

haalbaar te houden voor alleenstaanden/kleinere gezinnen;
5. Een beperkte stijging van de parameter voor gewicht, ermee rekening houdend dat deze

financieel een grotere impact heeft op de afualfactuur van de inwoner.
Het initiële bedrag wordt als voorschot gevraagd op de eerste betalingsuitnodiging. Als een aansluitpunt
meerdere containers heeft, worden de bedragen opgeteld . Zodra het reëel verbruik van het aansluitpunt
gekend is, wordt gewerkt volgens het principe van de slimme factuur en zijn de initiële bedragen niet
meer van toepassing. De huidige bedragen liggen vrij hoog en worden daarom verlaagd. Hierdoor zullen
inwoners sneller hun volgende betalingsuitnodiging ontvangen waardoor ze meteen ook een zicht hebben
op hun 'verbruik'en hun afualgedrag kunnen bijsturen.
De hoogte van het drempelbedrag bepaalt wanneer een nieuwe betalingsuitnodiging wordt verstuurd aan
het aansluitpunt. Bij de huidige bedragen hebben de meeste aansluitpunten nog meer dan voldoende
voorschot dus worden de bedragen voor de grotere containers naar beneden bijgesteld.
De minimumbedragen blijven ongewijzigd. lndien het voorschot onder dit bedrag zakt, is er geen
dienstverlening meer mogelijk tot het voorschot terug wordt aangevuld.
Het is de bedoeling om in alle gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN eenzelfde retributie-
en diftarsysteem toe te passen. Hierdoor worden de tarieven door de inwoners als eerlijker ervaren en
kan afualtoerisme vermeden worden.
De nieuwe voorkeurstarieven en de jaarlijkse aanpassing aan de gezondheidsindex werden goedgekeurd
door het adviescomite milieu op 16.10.2019 en de raad van bestuur van IGEAN op 23.10.2019.
Ovenvegende dat de retributies verder zullen geïnd worden met het voorschottensysteem waarvan de
gebruikte dienstverlening zal afgehouden worden.
Overwegende dat de voorschotten betaald worden op een rekening van de gemeente.
Na goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad op 12 december 2019, bezorgde het
Agentschap Binnenlands Bestuur enkele opmerkingen.
"ln artikel 9 wordt vastgelegd dat het "zo verkregen getal" naar boven wordt afgerond op vier decimalen.
Als daarmee "de factor" wordt bedoeld, kan dit, maar het spreekt voor zich dat het bedrag niet kan
afgerond worden op 4 decimalen. ln artikel 11 wordt bepaald dat het vorig reglement van 12 mei2016
opgeheven wordt vanaf 1 januari 2017. Dit zal waarschijnlijk een materiële vergissing zijn".
Om aan deze opmerkingen tegemoet te komen, ligt vandaag een gewijzigde versie voor.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.01.38 uur tot 1.03.15
uur.

Stemminq:
Met 20 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, Nathalie Mannaerts, lvan Flebus), 2 stemmen tegen (Joziena Slegers, llse De Beuckelaer), 6
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer,
Ludwig Anthonissen, llse Van Den Heuvel)

Besluit
AÉikel í Termijn
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de selectieve
inzameling en venrverking van huisvuil en gft via het diftarsysteem.
Artikel 2 Toepassingsgebied
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door volgende personen of instanties die deel uitmaken van een
aansluitpunt:
- de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of in het
vreemdelingenreg ister,
- de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke
woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik
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ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister en die beroep doet op de dienstverlening,
- iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit
uitoefent en die beroep doet op de dienstverlening,
- verenigingen, gemeenschapshuizen, openbare en semi-openbare instellingen, enz. die beroep doen
op de dienstverlening.
AÉikel 3 Tarief
De retributie wordt berekend als volgt:

40 I 1201 2401 1.100 |
gebruiksrecht (€/maand) 0,25 0,90 1,S0 T,2O
lediging (€/lediging) 0j2 0,30 0,60 3,00
venrerking huisvuil(€/kg) 0,25 0,25 0,25 0,25
veruverking gft (€/kg) 0,10 0,10 0,10 0,10
De aanrekening van het gebruiksrecht gebeurt maandelijks. Bij een wisseling van volume in de loop van
de maand, zal het maandelijkse bedrag voor het initiële volume aangerekend worden tot het einde van
die maand. De volgende maand zal het maandbedrag van het nieuwe volume aangerekend worden
AÉikel 4 Tarief omruiling container
De retributie voor het plaatsen of wisselen van volume na 30 kalenderdagen na de inhuizing van een
nieuw aansluitpunt, bedraagt 15 euro.
Artikel 5 Tarief plaatsen slot
De retributie voor het leveren en plaatsen van een kantelslot bedraagt 20 euro. De retributie voor het
plaatsen of wisselen van volume en voor het leveren en plaatsen van een kantelslot worden van het
voorschot afgehouden onmiddellijk na de uitvoering van deze opdracht.
Artikel 6 Eindafrekening
Bij het beëindigen van de dienstverlening ontvangt het aansluitpunt een eindafrekening en wordt het
eventueel overblijvend saldo van het voorschot terugbetaald.
AÉikel 7 Evenementencontainers
Voor evenementen kunnen tijdelijk containers aangevraagd worden voor huisvuil. Dit voor een minimum
periode van 1 dag en een maximum periode van 1 maand.
De aanvrager heeft geeft aan hoe de containers overhandigd worden. Of de containers worden op de
gevraagde datum door de gemeentelijke diensten geplaatst en na lediging terug opgehaald. Voor deze
dienstverlening wordt een vast bedrag van 25 euro per container aangerekend. Of de containers worden
door de organisator van het evenement op de afgesproken datum opgehaald bij de gemeentelijke
diensten en na lediging onmiddellijk terug gebracht. Voor deze dienstverlening wordt geen bedrag
aangerekend.
De lediging met weging gebeurt tijdens de ophaalronde van de huis-aan-huisinzameling. De retributie:
ledigingskost (per ophaling) en verwerkingskost (per kg) zoals vastgelegd in artiket 1 zijn hier op van
toepassing. Na de huurperiode wordt er een factuur opgemaakt aan de organisator van het evenement.
Artikel I Wijze van betaling
Voorschot
De retributie wordt betaald met voorschotten. ln opdracht van de gemeente wordt er een uitnodiging tot
betaling van een voorschot verstuurd.
Elk betaald voorschot blijft verbonden aan het betrokken aansluitpunt dat beroep wenst te doen op de
dienstverlening. Telkens een aansluitpunt beroep doet op de selectieve inzameling van huisvuil of gft,
wordt het daarmee samenhangend bedrag van de retributies van het voorschot afgehouden
Drempelbedrag
Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag, ontvangt het aansluitpunt een nieuwe uitnodiging
tot betaling van een voorschot. Dit voorschot kan afwijken van het initiële voorschot en wordt berekená o-p
het geraamde gebruik van de dienstverlening voor het volgende jaar. Het geraamde verbruik is
gebaseerd op reële verbruik van het aansluitpunt van de afgelopen periode die minstens uit 3 maanden
bestaat.
Minimum bedrag
Als het voorschot onder het minimum bedrag daalt, zal er geen dienstverlening meer zijn totdat er
opnieuw een voldoende voorschot betaald werd.
De voorschot-, drempel- en minimumbedragen zijn:
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huisvuil
voorschotbedrag (€)
drempelbedrag (€)
minimumbedrag (€)

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

401
30
6

1,5

240 I

80
12
5

120
50
8
5

I ,100
350
80
25

gft 40 I 1201 2401 1.í00 |

voorschotbedrag (€) 20 20 - 250
drempelbedrag(€) 6 8 - 80

minimumbedrag (€) 1,5 3 - 25

Als een aansluitpunt gebruik maakt van zowel een huisvuilcontainer als een gft-container, worden de

voorschot-, drempel- en minimumbedragen samengeteld
Artikel9
Oe retriOuties, vermeld in artikel 3, worden jaarlijks op I januari aangepast op basis van de evolutie van

de afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in

de teÍer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat
voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte
gezonàheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling

Ían het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal (factor) wordt naar boven afgerond op vier decimalen'
Artikel í0
Bij niet-minnelijke regeling zalde inning bij burgerlijke rechtsvordering gebeuren.

AÉikel íí
Oe ge,meenteraadsbeslissing van 12,12,2019 met betrekking tot de retributies voor de inzameling en

verwerking van huisvuil en GFT+ met diftar wordt opgeheven vanaf 1 ianuari2021.
AÉikel 12
Het gemeentebestuur van Brecht geeft de opdracht aan IGEAN Milieu en Veiligheid en IGEAN

dienátverlening om exploitatiekosten permanent te monitoren, te optimaliseren en te verantwoorden

middels een rapportage aan het gemeentebestuur van Brecht.
AÉikel í3
eep afscfrrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd en aan IGEAN milieu &

veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN

milieu & veiligheid.

Namens de Gemeenteraad,

Els Eelen
Algemeen ur wnd.

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1

8-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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