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11 Toetsing 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 
opdacht 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; 
Raadslid M. Bresseleers verlaat de zitting. 
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, 
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 in 
overeenstemming zijn met het VLAREMA; 
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 van de gemeenteraad waarmee de tarieven voor de 
inzameling van diverse afvalstoffen op het containerpark vastgelegd werden, 
Overwegende dat uit een toetsing van deze tarieven blijkt dat ze voor de 
fractie grof vuil niet in overeenstemming zijn met het VLAREMA aangezien er 
gewerkt wordt met een tarief van 1,2 euro per beurt en per beurt maximaal 1 
m³ mag worden aangevoerd of 1,2 euro/m³, 
Overwegende dat het daarom aangewezen is de aanvoer van grof vuil op het 
containerpark te beperken tot ¼ m³ per beurt wat overeenkomt met een tarief 
van 4,8 euro/m³, 
Overwegende dat deze aanpassing bij wijze van overgangsmaatregel geldt in 
afwachting van de invoering van diftar met weging; 
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 bespreking in de gemeenteraad waarbij een gepaste toelichting 
wordt verstrekt door schepen L. Torfs. Het materialendecreet bepaalt o.a. dat 
de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijk afval moeten 
verhalen op de afvalproducenten. Het VLAREMA (= Vlaams reglement voor 
het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen) bepaalt dat de 
gemeenten het principe ‘de vervuiler betaalt’ moeten toepassen bij de 
berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moeten worden 
betaald. 
Het Vlarema legt de minima en maxima tarieven vast voor de huis-aan-
huisinzameling van huisvuil en grof vuil, alsook voor de inzameling van zuiver 
steenpuin en grof vuil op het containerpark.  Deze tarieven zijn van toepassing 
vanaf 1 juli 2013. De gemeenteraad dient kennis te nemen van de toetsing 
van de huidige tarieven aan de minima en maxima tarieven zoals bepaald in 
het Vlarema. 
Raadslid M. Bresseleers neemt terug deel aan de zitting. 
Voor onze gemeente betekent dit concreet het volgende: 

- het huidige tarief voor een vuilzak van 60 l. bedraagt 2€het huidige 
tarief voor grof vuil dat aan huis wordt opgehaald bedraagt 25€/m3 



 

 

 

 

Deze tarieven zijn in overeenstemming met het Vlarema en blijven dus 
ongewijzigd. 
De inzameling van zuiver steenpuin op het containerpark bedraagt nu 1,2€/m³ 
wat overeenkomt met 1 beurt.  Dit is ook in overeenstemming met de minima 
en maxima tarieven van het Vlarema. 
Wat betreft het inzamelen van grof vuil op het containerpark blijkt dat de tarief 
van 1,2€/m3, zijnde 1 beurt, niet in overeenstemming is met de Vlarema-
tarieven.  Hier wordt een minimum tarief van 4€/m3 en een maximum tarief 
van 60€/m3 opgelegd. 
Daarom is het aangewezen dat vanaf 1 juli 2013 grof vuil op het containerpark 
voor een beurt, zijnde een bedrag van 1,2€, de hoeveelheid van 1/4m3 mag 
aangevoerd worden.  Wanneer men bv. 1m3 grof vuil aanvoert, worden er 
omgerekend 4 beurten aangerekend.   Dit komt dan overeen met een tarief 
van 4,8€ / m3.  Vanaf de 11° beurt wordt het tarief ook 1,2 € per beurt. 
Gelet op de tussenkomsten van raadsleden B. Bellens, J. Slegers, B. Van Riel 
en K. Geysen; 
Deze aanpassing is tijdelijk en bij wijze van overgangsmaatregel in afwachting 
van de invoering van diftar met weging. 
Tot zover de kennisgeving en de aanpassing van de huidige tarieven aan het 
Vlarema. 
BESLUIT: 28 stemmen voor 
Art. 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. 
Art. 2: De gemeenteraad neemt kennis van het resultaat van de toetsing van 
de huidige tarieven aan de minima en maxima tarieven van het VLAREMA. 
Art. 3: De gemeenteraad bevestigt de eerdere beslissingen van de 
gemeenteraad waarin de tarieven voor de huis-aan-huis inzameling van 
huisvuil en grof vuil werden vastgelegd. 
Art. 4: De gemeenteraad bevestigt de eerdere beslissingen van de 
gemeenteraad waarin de tarieven voor de inzameling van diverse afvalstoffen 
op het containerpark werden vastgelegd. 
De aanvoer van grof vuil op het containerpark wordt beperkt tot ¼ m³ per 
beurt wat overeenkomt met een tarief van 4,8 euro/m³.   
Vanaf de 11e beurt blijft ook 1,2 euro/ ¼ m³ behouden. 
Art. 5: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid evenals aan Igean milieu & veiligheid , de 
diensten duurzaamheid en milieu. 
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