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WIJZIGEN VAN HET RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE INZAMELING VAN 
AFVAL AAN HUIS EN DE AANVOER ERVAN OP HET CONTAINERPARK. 

De gemeenteraad, 
Gelet op het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (materialendecreet). 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(Vlarema). 

Gelet op zijn beslissing van 19 december 2013 inzake de retributie op de inzameling 
van afval aan huis en de aanvoer ervan op het containerpark. 
Gelet op het actieplan ‘asbestveilig Vlaanderen 2040’ van de Vlaamse regering. 

Gelet op zijn beslissing van 18 oktober 2018 betreffende de goedkeuring van het 
toetredingscontract ‘asbestovereenkomst gemeenten 2018’. 
Overwegende dat de gemeente na indiening van een subsidiedossier de éénmalige 

subsidie van 20 000 euro ontvangen heeft; - dat hiermee o.a. de kosten van een 
verhoogde aanvoer van asbest op het recyclagepark kan gefinancierd worden en op 
deze manier de verwijdering van asbest op haar grondgebied kan promoten en 

versnellen. 
Overwegende dat ingevolge voormeld retributiereglement er een vrijstelling van 200 
kg per gezin per jaar van kracht is op het recyclagepark bij aflevering van asbest en 

dat vanaf de 201ste kg 0.2 euro/kg betaald dient te worden. 
Overwegende dat in verschillende gemeenten in het werkingsgebied van IGEAN een 
vrijstelling van 1000 kg gehanteerd wordt voor het afleveren van asbest op het 

recyclagepark. 
Overwegende dat bij de afbraak van een bouwwerk met asbestonderdelen er snel 
meer dan 200 kg afval vrijkomt dat mogelijks asbest bevat. 

Overwegende dat het aangewezen is om het vrijgestelde gewicht voor de betalende 
afgifte van asbest op het recyclagepark te verhogen en zo de versnelde afbraak van 
bouwwerken met asbestinhoud te stimuleren. 



Overwegende dat de verhoogde aanvoer van asbest en de verhoogde vrijstelling en 

daarmee gederfde inkomsten gefinancierd kunnen worden met de eenmalige 
subsidie van de Vlaamse Overheid; - dat het aangewezen lijkt om zijn beslissing van 
19 december 2003 in die zin aan te passen. 

Gelet op artikel 41 van het decreet lokaal bestuur. 
 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

Artikel 1. 
In zijn beslissing van 19 december 2013 inzake de retributie op de inzameling van 

afval aan huis en de aanvoer ervan op het containerpark wordt artikel 1 gewijzigd als 
volgt: 

2. het brengen van asbestcementplaten: 

- 0.20 euro per kg vanaf de 201ste kg aangevoerd op het recyclagepark 
gedurende hetzelfde kalenderjaar. 
De retributie is eisbaar op het moment van aflevering op het recyclagepark. 

Wordt geschrapt en vervangen door: 
2. het brengen van asbestcementplaten: 
- 0.20 euro per kg vanaf de 1001ste kg aangevoerd op het recyclagepark 

gedurende hetzelfde kalenderjaar. 
De retributie is eisbaar op het moment van aflevering op het recyclagepark. 

Artikel 2. 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de milieudienst, financiële dienst 
en IGEAN Milieu & Veiligheid. 
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Algemeen directeur 
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Voor eensluidend uittreksel, 

Zandhoven, 18 juni 2019. 
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