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Afwezig:

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET AANBRENGEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET
CONTAINERPARK TIJDENS OPENINGSUREN VAN PARTICULIEREN

Bevoegdheid:
• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42§3, 43§2 15°, 94 en
253§1.
Wetten en reglementen:
• Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen.
• Het besluit van de de Vlaamse regering d.d. 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (hierna het Vlarema genoemd) en latere wijzigingen.
• Het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardige bedrijfsafval 2016-2022
goedgekeurd door de Vlaamse regering d.d. 16 september 2016.
• Het retributiereglement voor het gebruik van het containerpark voor zelfstandigen,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2002.
• Het retributiereglement voor het ophalen van snoeisel en grof vuil zoals goedgekeurd
in de gemeenteraad van 17 december 2013.
• De gemeenteraadsbeslissing d.d. 20 december 2016 houdende vaststelling van het
politie- en gebruiksreglement voor het containerpark en de afvalophalingen (onder
voorbehoud van goedkeuring ervan).
Feiten:
• Sedert 1 juli 2013 is het gratis aanbieden en ophalen van grof vuil verboden. De
gratis grof vuil ophaling huis-aan-huis werd afgeschaft en het tarief voor de ophaling
van grof vuil aan huis werd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013
vastgesteld op minimaal 39 EUR (voor max. 2 m³) en 20 EUR per bijkomende m³
(boven de 2 m³).
OVAM dringt aan op het betalend maken van grof vuil volgens de regels gesteld in
het VLAREMA, zijnde vork van 0,02 EUR - 0,3 EUR / kg (200 kg=1 m³).
• De hoeveelheid grof vuil in Vlaanderen bedroeg in 2014 27,19 kg per inwoner. In
2014 zat de hoeveelheid in Zulte juist onder de 30 kg per inwoner. In 2015 en
vermoedelijk ook in 2016 is de hoeveelheid gestegen tot boven de 30 kg. In het
nieuwe uitvoeringsplan 2016-2022 staat dat gemeenten met hoge hoeveelheden grof
vuil begeleiding zullen krijgen om een actieplan op te maken.

• De restfractie (huis-aan-huisinzameling van restafval in zakken) ligt rond de 110 kg
per inwoner. Dit is een goed resultaat, gerealiseerd door het invoeren van GFT
inzameling vanaf 2011.
• Tot 2015 was de norm 150 kg restafval (grof vuil op containerpark + restfractie
huis-aan-huis). Sedert 2011 wordt deze norm gehaald.
• In het nieuwe uitvoeringsplan 2016-2022 liggen de doelstellingen tegen 2022 voor
Belfius clusters tussen 116 kg/inwoner (stadsrand) en 258 kg/inwoner
(kustgemeenten). Zulte bevindt zich onder de Belfius cluster "landelijke zones", waar
tegen 2022 de norm 139 kg/inwoner bedraagt. IVM als intercommunale moet
gemiddeld 136 kg halen in 2022.
• In het nieuwe uitvoeringsplan staat dat bedrijfsafval niet meer mag in mindering
gebracht worden bij de hoeveelheid huishoudelijk afval. Hierdoor is het apart
registeren van afval via de zwarte bedrijfsafvalzak niet meer noodzakelijk. Ook het
bedrijfsafval dat ingezameld wordt via het containerpark wordt bij het huishoudelijk
afval geteld. Om die reden zal rekening gehouden worden met volledige
hoeveelheden brandbaar afval die verwerkt werden in de verbrandingsoven van IVM.
• Anderzijds ligt de hoeveelheid ingezameld steenpuin op het containerpark zeer hoog
in vergelijking met de hoeveelheden ingezameld per inwoner per jaar in de ons
omliggende gemeenten en ook t.o.v. andere gemeenten in Vlaanderen. In alle onze
aanpalende gemeenten is steenpuin - ander bouwafval (voorheen "inert afval")
betalend. Alle andere afval gerelateerd aan bouwafval, bv. wit bouwafval, te storten
bouwafval,.... wordt volgens OVAM best ook betalend gemaakt maar aan een ander
tarief dan steenpuin, bv. aan hetzelfde tarief als grof vuil. Voor ander bouwafval
(voorheen "inert afval") is geen vork voorzien. Asbest mag blijvend gratis
aangebracht worden als de hoeveelheid per adres en per jaar niet meer dan 5 platen
bedraagt, zoals nu reeds het geval is.
• Overzicht hoeveelheden steenpuin en wit bouwafval ingezameld op het containerpark
in periode van 2009-2015 in kg/ inwoner.
zuiver steenpuin/kgander bouwafval/kg totaal bouwafval/kg
200974,83
3,68
78,51
201079,75
4,86
84,61
201179,02
4,9
83,92
201284,33
5,73
90,06
201385;27
5,89
91,16
2014102,1
6,72
108,82
201591,42
5,74
97,16
• Overzicht van ingezamelde hoeveelheden brandbaar afval op het containerpark, nl.
grof vuil + restfractie huis-aan- huisinzameling vanaf 2009 tot 2015.
restfractie grof vuil
grofvuil huis-aan- totaal in
kg
CP kg
huis kg
kg
2009138,79
24,14
6,68
169,61
2010138,85
24,36
8,04
171,25
2011109,92
26,90
4,61
141,43
2012109,21
26,83
4
140,04
2013110,46
26,68
0
137,14
2014111,51
29,38
0
140,89
2015112,72
32,11
0
144,83

Adviezen:
• Op maandagavond 20 september 2016 vond een overleg plaats met de toezichters
van het containerpark. Zij formuleerden volgende bemerkingen :
o Schatten is zeer vatbaar voor discussie. Graag systeem met zo weinig
mogelijk voer voor discussie.
o Toezichters zijn vragende partij om grote hoeveelheden steenpuin betalend te
maken. Momenteel is de hoeveelheid steenpuin veel hoger dan in de ons
omringende gemeenten. Er is klaarblijkelijk sprake van misbruik.

o Vermijden van lange wachttijden.
o Liefst geen cash geld op het containerpark.
• Bemerkingen milieuambtenaar na overleg met andere gemeentelijke diensten (o.a.
financieel beheerder,…):
o Systeem waardoor bij wijziging van tarieven door OVAM (vorken) gemakkelijk
een aanpassing kan ingevoerd worden.
o Zoveel mogelijk met betaalkaarten laten betalen op het containerpark. Wel
mogelijkheid voorzien voor opladen met cash op bv. milieudienst, voor
personen die niet beschikken over een betaalkaart.
o Zo simpel mogelijk financieel verhaal. Liefst geen terugbetalingen van
tegoeden, wel bedrag gekoppeld houden aan adres zodat bij overlijden
erfgenamen ook gebruik kunnen maken van bedrag dat aan adres gekoppeld
is om zo bv. toe te laten woning leeg te maken en afval te deponeren op
containerpark.
o Niet factureren wegens moeilijkheden bij het innen van niet-betaalde
rekeningen.
o Voor weegbruggen is momenteel geen budget voorzien en is er ook
onvoldoende plaats als alles op het huidig containerpark moet georganiseerd
worden.
• Advies OVAM
o Tarief ander bouwafval (voorheen "inert materiaal") en steenpuin moet
verschillend zijn. Tarief ander bouwafval best gelijkstellen met grof vuil.
o Er moet zowel met minimale als maximale hoeveelheden rekening gehouden
worden bij het vaststellen van het tarief.
o Grof vuil
 Voor wagens, te voet, per fiets, met kruiwagen... moeten
hoeveelheden van afgerond 7,5 kg of minder in principe geweigerd
worden
omdat kleinere hoeveelheden -bij toepassing van het tarief- boven het
maximale tarief zitten.
Indien meer dan 100 kg grof vuil maar minder dan 200 kg grof vuil
aangebracht wordt, moet de toezichter de mogelijkheid hebben om
een bijkomende beurt aan te rekenen, eerder dan te melden dat het
afval terug moet meegenomen worden. Zo blijft voldaan aan de
VLAREMA vork.
 Voor wagens met aanhangwagen moeten hoeveelheden van afgerond
van 15 kg of minder in principe geweigerd worden
omdat kleinere hoeveelheden -bij toepassing van het tarief- boven het
maximale tarief zitten.
Indien meer dan 200 kg grof vuil maar minder dan 400 kg grof vuil
aangebracht wordt, moet de toezichter de mogelijkheid hebben om
een bijkomende beurt aan te rekenen, eerder dan te melden dat het
afval terug moet meegenomen worden. Zo blijft voldaan aan de
VLAREMA vork.
o Ander bouwafval(voorheen "inert materiaal").
 Beperking van hoeveelheid ander bouwafval hoeft niet omdat er op
vandaag geen vork is.
o Zuiver steenpuin:
 Voor wagens, te voet, per fiets, met kruiwagen... moeten
hoeveelheden van afgerond 37,5 kg of minder en
 Voor wagens met aanhangwagen van afgerond 75 kg of minder gratis
toegelaten worden,
omdat kleinere hoeveelheden boven het maximale tarief zitten.
• Voorstel van systeem betalende fracties rekening houdend met
bovenstaande gegevens:
o Aantal aanbrengbeurten blijft gelden: 2 x per dag en 5x per maand.
o Verbod van aanbrengen van afval met andere dan personenwagens en
aanhangwagens met Q of U nummerplaat blijft behouden.
o Betalende en niet betalende fracties blijven op hetzelfde terrein van het
bestaande containerpark staan dus geen onderscheid tussen betalend en nietbetalend gedeelte.

o Ingeslepen “banen/lijnen” detecteren met welk vervoermiddel het afval wordt
aangebracht.
o Bij inkom keuze uit 3 mogelijkheden:
 1. Gratis afval
 2. Grof vuil en ander bouwafval
 3. Zuiver steenpuin.
De eID-kaart wordt ingebracht en er wordt gevraagd welke fracties de bezoeker
mee heeft. Na keuze wordt de eID-kaart teruggegeven samen met een ticket
waarop staat welke keuzes gemaakt werden. De bezoeker mag dan doorrijden.
Tarieven:
Wijze aanbrengen
afval

Grof vuil (tussen 2
cent en 30 cent per
kg)

Ander bouwafval
(voorheen "inert
materiaal")

Zuiver steenpuin
(maximaal 3 cent per
kg)

Wagen/ fiets/ te voet/ vanaf 7,5 kg = 2 EUR
kruiwagen...
Maximaal 100 kg=0,5
m³.
Meer dan 100 kg tot
200 kg = 4 EUR

2 EUR van zodra men ≤ 37,5 kg=gratis
fractie mee heeft
> 37,5 kg= 1 EUR
Meer dan 100 kg tot
200 kg = 4 EUR

Wagen met
aanhangwagen

4 EUR van zodra men ≤ 75 kg=gratis
fractie mee heeft.
> 75 kg= 2 EUR
Meer dan 100 kg tot
200 kg = 4 EUR

Vanaf 15 kg =4 EUR
Maximaal 200 kg=1
m³.
Meer dan 200 kg tot
400 kg = 8 EUR

• De tarieven voor grof vuil / ander bouwafval enerzijds en zuiver steenpuin anderzijds
worden cumulatief toegepast.
• Er wordt een weegtoestel geplaatst om bij eventuele discussie na te gaan of de
hoeveelheden van grof vuil en/of zuiver steenpuin bereikt worden of niet en of ze
boven het maximum zitten.
• Er is geen permanente aanwezigheid aan de toegangszuil vereist.
• Er wordt "betaald" via de eID-kaart, die opgeladen kan worden op het containerpark
(via bancontact) of in het gemeentehuis (milieudienst, via cash).
• Voor betalende fracties wordt het geld onmiddellijk van de eID-kaart gehaald. Is de
eID-kaart die gelinkt is aan het adres niet opgeladen of staat er te weinig geld op,
dan gaat het saldo in min en dan kan men:
o Bedrag onmiddellijk aanzuiveren met bancontact aan betaalautomaat die op
het containerpark geplaatst zal worden. Aan de betaalautomaat kan via
bancontact ook vooraf geld gelinkt worden aan het adres van de eID-kaart.
o In het gemeentehuis kan op de milieudienst cash geld gelinkt worden aan
adres van de eID-kaart.
o Indien men in negatief staat en niet aanzuivert, dan kan men de volgende
keer NIET binnen op het containerpark.
o Het ontvangen ticket moet op het containerpark duidelijk zichtbaar aan de
voorruit geplaatst worden. De toezichters zullen op het containerpark nagaan
of de juiste keuze gemaakt werd. De containers van betalende fracties zullen
gegroepeerd staan zodat men duidelijk kan zien in welke zone men aan het
lossen is. De toezichter kan nagaan of de bezoeker de juiste keuze heeft
gemaakt. Indien de juiste keuze niet gemaakt werd, kan dit door de
toezichter op het terrein gecorrigeerd worden. In geval van misbruik kan de
toegang tot het containerpark verboden worden.
• Advies milieuraad 6 oktober 2016:
o De milieuraad geeft een positief advies over dit voorstel en vraagt om in de
communicatie naar de burgers toe de regels duidelijk en schematisch voor te
stellen.
o De milieuraad vraagt ook om na te gaan op welke manier de toezichters een
instrument zouden kunnen krijgen om misbruiken i.v.m. aanbrengen van
afval dat niet afkomstig is van Zulte te beteugelen.

Motivatie:
• Zonder het grof vuil betalend te maken, zal de norm van 139 kg / inwoner tegen
2022 hoogstwaarschijnlijk niet gehaald worden. Betalend maken van grof vuil is ook
al verplicht sedert 1 juli 2013. Enkel voor particulieren op het containerpark was dit
nog niet het geval.
• Voor zelfstandigen is grof vuil reeds betalend sedert 2002. De regeling dat de
zelfstandigen op dinsdagnamiddag tussen 13.00-17.00 uur hun afval moeten
aanbrengen volgens de bepalingen opgenomen in gemeenteraadsbeslissing d.d. 28
februari 2002 blijft behouden.
• De hoeveelheid steenpuin is in vergelijking met aanpalende gemeenten een
veelvoud, waardoor het dringend tijd wordt om personen die met hoeveelheden
komen die groter zijn dan de huishoudelijke hoeveelheden en met bouwafval dat niet
afkomstig is van Zultse werven, niet langer te tolereren.
Financiële impact:
• Kostprijs op jaarbasis voor fracties (referentiejaar : 2015):
Vervoer brandbaar afval: 14.014,52 EUR (incl. 21 % BTW)
Verwerken grof vuil containerpark: 501,82 ton. Verwerking: 121 EUR (incl. 21 %
BTW)/ ton. 501,82 X 121 EUR = 60.720 EUR
Vervoer - verwerken wit bouwafval: 10.970,56 EUR (incl. 21 % BTW)
Vervoer - verwerken zuiver puin: 19.997,46 EUR (incl. 21 % BTW)
Vervoer - verwerken stortafval: 1.147,56 EUR (incl. 21 % BTW)
• Ruwe inschatting van impact van invoering van betalende fracties :
o Grof vuil:
Op vandaag per Zultse inwoner : 32,38 kg. Deinze: 22,73 kg (aangerekend
aan 10 cent per kg). Gemiddelde IVM: 26,29 kg.
Een daling van 25 % is realistisch.
Dit komt neer op een besparing van:
 Vervoer: 14.014, 52 X 0,25 = 3.503,63 EUR
 Verwerking: 60.720 EUR X 0,25 = 15.180 EUR
 TOTALE besparing grof vuil: 18.683,63 EUR
o Bouwafval (steenpuin en ander bouwafval):
Een daling van 30 % is realistisch.
 Vervoer - verwerken wit bouwafval: 10.970,56 EUR X 0,3 = 3.291 EUR
 Vervoer - verwerken zuiver puin: 19.997,46 EUR X 0,3 = 6.000 EUR
 Vervoer - verwerken stortafval: 1.147,56 EUR X 0,3 = 345 EUR
TOTALE besparing bouwafval: 9.636 EUR
TOTALE besparing bouwafval + grof vuil: 9.636 EUR +
18.683,62 EUR = 28.319,63 EUR
o Inkomsten milieubelasting 2015 aan 35 EUR/ gezin: 242.280 EUR.
o Conclusie:
Besparing is voor grof vuil (25 % minder kosten) en bouwafval (30 % minder
kosten) ongeveer 4 EUR/ gezin.
Dit zijn geraamde bedragen, afhankelijk van welke hoeveelheden afval er
minder zullen aangebracht / verwerkt worden.
• Inkomsten van grof vuil, steenpuin en ander bouwafval zijn moeilijk in te schatten.
Tarieven:
Wijze aanbrengen
afval

Grof vuil (tussen 2
cent en 30 cent per
kg)

Wagen/ fiets/ te voet/ vanaf 7,5 kg = 2 EUR
kruiwagen...
Maximaal 100 kg=0,5
m³.
Meer dan 100 kg tot
200 kg = 4 EUR

Ander bouwafval
(voorheen "inert
materiaal")

Zuiver steenpuin
(maximaal 3 cent per
kg)

2 EUR van zodra men ≤ 37,5 kg=gratis
fractie mee heeft
> 37,5 kg= 1 EUR
Meer dan 100 kg tot
200 kg = 4 EUR

Wagen met
aanhangwagen

Vanaf 15 kg =4 EUR
Maximaal 200 kg=1
m³.
Meer dan 200 kg tot
400 kg = 8 EUR

4 EUR van zodra men ≤ 75 kg=gratis
fractie mee heeft.
> 75 kg= 2 EUR
Meer dan 100 kg tot
200 kg = 4 EUR

Indien elk gezin / adres (+/- 6.500 in Zulte) op jaarbasis beroep doet op het
containerpark voor het deponeren van een betalende fractie ten belope van 1 EUR, dan
genereert dit 6.500 euro.
• Eindconclusie: Minder kosten voor vervoer en verwerking en meer opbrengsten door
het invoeren van betalende fracties kunnen voor de gemeente een daling van de
uitgaven van 5 EUR per gezin tot gevolg hebben.
De milieubelasting wordt ieder jaar vastgelegd door de gemeenteraad. Zo kan ieder
jaar nagegaan worden welk bedrag er effectief jaarlijks bespaard kan worden door
het invoeren van betalende fracties op het containerpark.
Bespreking:
• Het dossier werd uitgebreid toegelicht op de gemeenteraadscommissie Milieu die
plaatsvond op maandag 19 december 2016.
• Schepen Annabel Van Poucke licht het agendapunt ter zitting toe aan de hand van
een PP-voorstelling. Hierbij worden agendapunten 5, 6 en 8 inhoudelijk samen
toegelicht. Artikel 6 van het retributiereglement (agendapunt 6) wordt als volgt
gewijzigd (in vergelijking met ontwerpbesluit) : "De gestorte bedragen blijven in alle
omstandigheden gekoppeld aan het adres waaraan het bedrag gekoppeld werd.
Openstaande bedragen worden enkel terug betaald na het indienen van een
gemotiveerde aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen, die hierover
een collegebeslissing neemt en deze voorlegt aan de financieel beheerder met vraag
tot uitbetaling."
• Raadslid Stijn Van de Wiele merkt op dat het voorstel eigenlijk al eerder diende/kon
behandeld (te) worden op de gemeenteraad. De milieucijfers zijn verslechterd
(stijging afvalfracties) en moeten zeker en vast aangepakt worden. De hogere
regelgeving verplicht dit ook reeds geruime tijd voor grof vuil. In de uiteenzetting
van schepen Van Poucke wordt gesteld dat men niet wil overgaan tot een systeem
van schatten. De CD&V-fractie is evenwel van oordeel dat de voorgestelde
werkwijze toch een manier van schatten inhoudt. Hoe kan het gewicht ingeschat
worden zonder het op de weegschaal te leggen? Anderzijds is het niet de bedoeling
om alle hoeveelheden af te wegen, enkel in geval van discussie. De methode om tot
de aanrekening te komen is omslachtig. Raadslid Stijn Van de Wiele stelt dan ook
dat de CD&V-fractie zich bij de stemming over de agendapunten 5, 6 en 8 zal
onthouden.

Stemming:
Met 13 stemmen voor (Simon Lagrange, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël
Vandemeulebroecke, Annabel Van Poucke, Frederic Hesters, Tony Boeckaert, Herman De
Vos, Michaël Devriendt, Hendrik De Waele, Philippe Van Steenberghe, Pieter Verhalle, Tania
Verpraet), 10 onthoudingen (Nathalie Colpaert, Sally Cosijns, Ugo Den Tandt, Monique De
Smet, Henk Heyerick, Lieven Lippens, Christophe Menu, Luc Millecamps, Geraldine Van den
Weghe, Stijn Van de Wiele)

Beslissing:

Artikel 1: Voor het aanbrengen van onderstaande afvalstoffen door particulieren op het
containerpark worden een retributie geheven.

Wijze aanbrengen
afval

Grof vuil
(tussen 2 cent en 30
cent per kg)

Ander bouwafval
(voorheen "inert
materiaal")

Zuiver steenpuin
(maximaal 3 cent per
kg)

Wagen/ fiets/ te voet/ vanaf 7,5 kg = 2 EUR
kruiwagen...
Maximaal 100 kg=0,5
m³.
Meer dan 100 kg tot
200 kg = 4 EUR

2 EUR van zodra men ≤ 37,5 kg=gratis
fractie mee heeft
> 37,5 kg= 1 EUR
Meer dan 100 kg tot
200 kg = 4 EUR

Wagen met
aanhangwagen

4 EUR van zodra men ≤ 75 kg=gratis
fractie mee heeft.
> 75 kg= 2 EUR
Meer dan 100 kg tot
200 kg = 4 EUR

Vanaf 15 kg =4 EUR
Maximaal 200 kg=1
m³.
Meer dan 200 kg tot
400 kg = 8 EUR

Artikel 2:
Het tarief, afhankelijk van de wijze van aanbrengen (wagen, met fiets, te voet, met
kruiwagen,... enerzijds en wagen met aanhangwagen anderzijds) wordt automatisch
gedetecteerd op basis van de ingeslepen banen / lus.
Indien een aanhangwagen wordt gedetecteerd (automatisch, op basis van ingeslepen
banen), dan worden alle aangebrachte betalende fracties aangerekend volgens het tarief
"wagen met aanhangwagen", ook al zit de betalende fractie in de wagen en/of is de
aanhangwagen leeg en/of gevuld met gratis fractie.
Artikel 3:
Indien zowel grof vuil / ander bouwafval als zuiver steenpuin wordt aangebracht, worden de
resp. tarieven cumulatief aangerekend.
Artikel 4:
Elke bezoeker van het containerpark dient zich aan te melden door middel van zijn / haar
identiteitskaart en moet zelf aanduiden welke fracties en hoeveelheden hij of zij mee heeft.
Bij de inkom heeft de bezoeker de keuze uit 3 mogelijkheden:
o 1. Gratis afval
o 2. Grof vuil en ander bouw afval (voorheen "inert materiaal")
o 3. Zuiver steenpuin
De eID-kaart wordt ingebracht en er wordt gevraagd welke fracties de bezoeker mee heeft.
Na keuze wordt de eID-kaart teruggegeven samen met een ticket waarop staat welke
keuzes gemaakt werden. De bezoeker mag dan doorrijden.
Dit ticket moet bij wagens (al dan niet met aanhangwagen) duidelijk zichtbaar aan de
voorruit gelegd worden.
Fietsers, voetgangers, ... moeten het ticket voorleggen aan de toezichters als er naar
gevraagd wordt.
Er wordt "betaald" via de eID-kaart, die opgeladen kan worden op het containerpark (via
bancontact) of in het gemeentehuis (milieudienst, via cash).
Voor betalende fracties wordt het geld onmiddellijk van de eID-kaart gehaald. Is de eIDkaart die gelinkt is aan het adres niet opgeladen of staat er te weinig geld op, dan gaat het
saldo in min en dan kan men:
1. Bedrag onmiddellijk aanzuiveren met bancontact aan betaalautomaat op het
containerpark. Aan de betaalautomaat kan via bancontact ook vooraf geld gelinkt
worden aan het adres van de eID-kaart en dit steeds in veelvouden van 1, 2 en 4
EUR. Deze tegoeden worden via de eID gekoppeld aan het adres op het grondgebied
van de gemeente Zulte.
2. In het gemeentehuis kan op de milieudienst cash geld gelinkt worden aan adres van
de eID-kaar en dit steeds in veelvouden van 1, 2 en 4 EUR.
De toegang met betalende fractie kan 1 keer zonder dat er geld gekoppeld is aan het adres.
Men kan het bedrag dat men in negatief staat dan onmiddellijk aanzuiveren via de
betaalterminal op het containerpark.
Indien men in negatief staat en niet aanzuivert, dan kan men de volgende keer NIET
binnen op het containerpark.

De toezichters zullen op het containerpark nagaan of de juiste keuze gemaakt werd. De
containers van betalende fracties zullen gegroepeerd staan zodat men duidelijk kan zien in
welke zone men aan het lossen is.
Indien de juiste keuze niet gemaakt werd (verkeerde fracties en/of hoeveelheden), kan dit
door de toezichter onmiddellijk gecorrigeerd worden. De toezichters hebben het recht de
bezoeker bij het niet naleven van de richtlijnen en/of bij misbruik de toegang tot het
containerpark te weigeren of de toegang tot het containerpark voor een bepaalde termijn te
blokkeren.

Artikel 5: De retributie is hoofdelijk verschuldigd door het adres gekoppeld aan de
aanbrenger van het afval.
Artikel 6: De gestorte bedragen blijven in alle omstandigheden gekoppeld aan het adres
waaraan het bedrag gekoppeld werd. Openstaande bedragen worden enkel terug betaald na
het indienen van een gemotiveerde aanvraag bij het college van burgemeester en
schepenen, die hierover een collegebeslissing neemt en deze voorlegt aan de financieel
beheerder met vraag tot uitbetaling."
Artikel 7: Bij weigering van betaling van de retributie behoudt het college van
burgemeester en schepenen zich het recht voor
o de invordering van het betwiste gedeelte te laten geschieden langs burgerrechterlijke
weg;
o de invordering van het niet-betwiste gedeelte te laten geschieden overeenkomstig
artikel 94 van het gemeentedecreet.
Artikel 8: Dit retributiereglement treedt in werking op 1 maart 2017.

Artikel 9: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Het besluit wordt ter kennis gebracht van de financieel beheerder en opgestuurd naar de
gouverneur, IVM en OVAM.

Voor eensluidend uittreksel:

Sylvie Bohez
secretaris

Philippe Van Steenberghe
gemeenteraadslid

