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De Paepe, Geert De Feyter, Arno De Paepe, Sandra De Nil, Jochen De Mulder, Anna
Parys, Sophie Claeys, Kris De Meuter, Hannes Verdoodt, Steve Convents, Kristof De
Leeuw, Hilde Van der Cruys, Gemeenteraadsleden
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17. Retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken voor restafual, voor G.F.T., voor
P.M.D. en voor vezamelcontainers voor vuilniszakken voor restafual.
De Raad,

Bevoegdheid
Getet op artikel 173van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 S 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur;

Juridische grond
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 201912 van de Vlaamse Regering;
Gelet op het decreet van 23 december 201'l betreffende het duuzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, hierna genoemd materialendecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duuzaam beheer van materiaalkringlopen en
afualstoffen, gewijzigd bry besluit van 4 mei 2A12;

Considerans
Overuvegende dat het reglement van 25 februari 2014 betreffende de verkoop van

huisvuilzakken voor restafual, voor G.F.T.- en voor P.M.D.- ophaling en voor gebruik van
containers, sociale omkaderingsmaatregelen en gebruik door gemeentelijke diensten van
kracht is tot en met jaar 2019 en dient aangepast;

Financiële impact
Voor haar algemene financiering heft de gemeente Ternat een retributie op de verkoop van
vuilniszakken voor restafual, voor G.F.T.- en voor P.M.D.- ophaling;
Jaarbudgetrekening: JAAR/GBB-CBSi0300-0117021000/cEMEENTE/CBS/lP-GEEN;
Raming opbrengst retributie: € 565.000;
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1. - Er wordt een retributie gevestigd die verschuldigd voor de verkoop van verplicht
gestelde huisvuilzakken voor restafual, voor G.F.T.- en voor P.M.D.- ophaling,
vezamelcontainers voor vuilniszakken voor restafval.

\l

Arrondissement Halle-Vilvoorde
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente TERNAT

TERNAT

Artikel 2. - De retributie is verschuldigd door de persoon of de instelling die de in artikel
vermelde zakken en/of containers aankoopt.
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Artikel 3. - Ðe retributie wordt vastgesteld als volgt:
pêr zak (groot formaat of 60 liter) restafual: €2,20;
pêr zak (klein formaat of 30 liter) restafval: € 1 ,10;
pêr zak G.F.T: € 1,00;
pêr zak P.M.D.: € 0,13;
pêr vezamelcontainer: € 85,00;

o
r
o
o
o

Artikel4. - De retributie wordt betaald bij de aanvraag.
Artikel 5. - De gemeente, het OCMW en hun instellingen worden vrijgesteld van de
retributies beoogd in dit reglement.
Artikel 6. - Als sociale omkaderingsmaatregel voor behoeftigen en sommige
bevolkingsgroepen kunnen de vezamelcontainers gratis in gebruik gegeven worden aan
volgende categorieën van aanvragers:
- erkende onthaalmoeders gedurende de duurtijd van de erkenning;
- begunstigde van een attest uitgeschreven door het OCMW gedurende de geldigheidsduur
van het attest.
Artikel 7. - Het OCMW kan de huisvuilzakken voor restafual (groot en klein), exclusief
bestemd voor leefloners, budgetbegeleiden en andere behoeftigen, aankopen bij het
gemeentebestuur aan € 1,00 per huisvuilzak voor restafual.
Artikel 8. - Voor afuoer van afual, afkomstig van eetfestijnen in één van de Ternatse
feestzalen, mitsvoorafgaandereservering, kunnenafvalcontainersvan 1100 literter
beschikking gesteld worden. Bij reservatie wordt een waarborg van € 60 betaald evenals
een retributie van € 40 voor de ophaling en verwerking van het in de afvalcontainer
achtergelaten vuilnis.
Artikel 9. - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

Artikel 10. - Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
De bekendmaking alsook de inwerkingtreding van deze verordening gebeurt respectievelijk
en overeenkomstig het decreet Lokaal Bestuur.
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