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Goedkeuren van het retributiereglement op het ophalen en
verwerken van huisvuil

De Raad,
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art. 42 en art. 253;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op Vlarema dat in de bijlage 5.1.4 de minimum- en maximumgrenzen van de tarieven
bepaalt die de gemeenten moeten aanrekenen voor de inzameling van huisvuil en van
sommige fracties van huishoudelijk afval. Voor huisvuil moeten de tarieven liggen tussen 0,1
en 0,3 euro per kg;
Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IVIO voor
het ophalen en verwerken van afval;
Overwegende dat binnen de intergemeentelijke vereniging IVlO een ondernemingsplan
2014-2019 is opgemaakt waarbij bepaalde opties worden genomen, zo onder meer
verhoging van de prijs van de restafvalzak;
Gelet op de goedkeuring van het ondernemingsplan in de raad van bestuur van IVIO van 16
september 2013;
Overwegende dat ons bestuur de kosten voor het ophalen en het verwerken van afval die
door de gemeenschap worden betaald, wil terugdringen en het aandeel dat de burger
rechtstreeks in deze afvalfactuur dient te betalen wenst te verhogen, overeenkomstig het
principe ‘de vervuiler betaalt’;
Gelet op de voorafgaande besprekingen tussen IVIO en afgevaardigden van het
gemeentebestuur;
Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten
worden gehouden en dat hiervoor het vaststellen van deze retributie noodzakelijk is;
Overwegende dat overeenkomstig Vlarema (artikel 26) de gemeenten de intergemeentelijke
vereniging IVIO kan machtigen om de kosten van het beheer van huishoudelijk afval op de
afvalproducenten te verhalen, ook als die kosten in de vorm van belastingen of retributies
worden verhaald;

BESLIST: 21 ja-stemmen

Art.1: Met ingang van 1januari 2014 is een retributie verschuldigd voor het ophalen en
verwerken van huisvuil.
Art.2: Het afval moet worden aangeboden in zakken waarvan de prijs is vastgesteld als
volgt:
per gele huisvuilzak voor restafval (30 liter)
€ 0,90
per gele huisvuilzak voor restafval (60 liter)
€ 1,80
€ 1,80
per grijze huisvuilzak restafval (K)KMO’s (60 liter)
per blauwe PMD zak van 60 liter
€ 0,15
-

-

-

-

Art.3 : De gemeente geeft opdracht aan de intergemeentelijke vereniging IVIO te zorgen
voor de verdeling van de huisvuilzakken in het IVIO werkingsgebied. De burgers
bevoorraden zich bij de verdeelpunten, aangeduid door de gemeente in overleg met
de intergemeentelijke vereniging IVIO.
Art.4: De retributie wordt contant ingevorderd tegen afgifte van de betreffende zakken.
Art.5: De gemeente machtigt de opdrachthoudende vereniging IVIO om de retributie
inkomsten, verschuldigd voor het ophalen en verwerken van huisvuil, te innen.
Art.6: Overgangsmaatregel
§1: Tot de uitputting van de voorraad mogen de oude modellen zijnde de rode en
zwarte restafvalzakken met inhoud 60 liter voorzien van een trekbandsluiting en met
het opschrift IVIO verder worden gebruikt mits ze voorzien zijn van twee door IVIO
ter beschikking gestelde stickers met een totale waarde van € 0,30 (twee stickers met
waarde van € 0,15/sticker)
§2: Hetzelfde geldt voor de oude modellen zijnde de rode restafvalzakken met
inhoud 30 liter voorzien van een trekbandsluiting en met het opschrift IVIO die
verder mogen worden gebruikt mits ze voorzien zijn van één door IVIO ter
beschikking gestelde sticker ter waarde van € 0,15.
Art.7: Dit retributiereglement vervangt de voorgaande retributiereglementen betreffende
ophaling en verwerking van huisvuil.
Namens de gemeenteraad
De Secretaris
D. Pillaert (get.)

De Voorzitter,
K. Callens (get.)

Voor eensluidend afschrift
Afgeleverd op 26 november 2013
De Secretaris
D. Pillaert

De Burgemeester
K. Callens

