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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 1T-12-2020
Aanweziq:

lnes Swaelens, Gemeenteraadsvoorzitter
Michel Vanderhasselt, Jozef Borremans, christiane servranckx, Schepenen
Timo Schoukens, Gemeenteraadsleden
Gunter Desmet, Marc Faes, Schepenen
Frans Holsters, Fred Dielens, Guido Van Cauwelaert, Astrid Roeges, Rutger Belsack, Sven
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, Stefanie De Roover, Hilde Van der Cruys, Gemeenteraadslid
Koen Vanholder, Algemeen Directeur

8.

Retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken voor restafval, voor G.F.T., voor
P.M.D. en voor verzamelcontainers voor vuilniszakken voor restafvar.
De Raad,

Bevoegdheid
Gelet 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 1 betreffende het duurzáam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (het Materialendecreet);
Gelet op het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen en latere wijzigingen (hierna Vlarema);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van september 2016 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan huishoudelijk afval;
Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen;
Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband ntrad ura ;
Gelet dat het retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken voor restafval, voor
G.F.T., voor P.M.D. en voor verzamelcontainers voor vuilniszakken voor restafval,
goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van igl12l2O1g;
I

Gonsiderans
Ovenvegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval; dat
minstens papier en karton, hol glas en plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons selectief moeten worden ingezameld ;
Ovenruegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het.huishoudelijk
afval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen;
Ovenrrregende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van
afvalstoffen;
Ovenruegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval maximaal selectief dient
ingezameld te worden;
Ovenvegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval in de
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gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met haar gemeentelijke zorgplicht
zoals bepaald in artikel 26 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, het niet aanbieden van huisvuil via de gemeentelijke
inzamelkanalen en bijgevolg ontwijkgedrag (zoals sluikstorten, sluikstoken, afvaltoerisme
naar buurgemeenten, afvaltoerisme naar de werkgever, ... ) maximaal wil voorkomen;
Ovenruegende dat inwoners een huisvuilrecipiënt niet mogen weigeren aangezien elke
inwoner en elk gezin huisvuil produceert, hoe goed ze ook aan preventie doen of selectief
inzamelen;
Overuvegende dat huisvuil huis-aan-huis wordt ingezameld door middel van
intergemeentelijke restafvalzakken (601, 301, 1 5l);
Overuvegende dat groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) selectief huis-aan-huis wordt
ingezameld door middel van intergemeentelijke GFT-zakken (601, 30r, 15r);
Ovenrvegende dat plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
selectief (PMD-afval) huis-aan-huis ingezameld worden door middel van PMD-zakken (60L);
Overuregende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en
veruvijdering van huishoudelijke afvalstoffen zwaar dooruvegen op de gemeentelijke
financiën;
Ovenvegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en
venruijdering van huishoudelijke afvalstoffen verhaald worden op de aanbieders via een
ged ifferentieerde retributie ;
Ovenruegende dat de invoering van een gedifferentieerde retributie de gemeente toelaat het
principe'de vervuiler betaalt'toe te passen van huishoudelijke afvalstoffen, waarbij prioriteit
verleend wordt aan preventie van afval en efficiënter gebruik van materialen, in tweede
instantie voorbereiden van afval voor hergebruik, ten derde recyclage van afval en sluiten
van de materiaalkring en ten slotte andere nuttige toepassingen, zoals energieterugwinning
en inzet van materialen als energiebron;
Overuvegende dat het een doelstelling is van het Vlarema om de retributie op het
voorbereiden van afval voor hergebruik, de recyclage van afval, andere nuttige
toepassingen en ten slotte venrvijdering van huishoudelijke afvalstoffen te harmoniseren;

Adviezen en voorstel
Op advies van het college van burgemeester en schepenen;
Financiële impact
Voor haar algemene financiering heft de gemeente Ternat een retributie op de verkoop van
vuilniszakken voor restafval, voor G.F.T.- en voor P.M.D.- ophaling, en voor
verzamelcontainers;
Jaarbudgetrekening: 2021lACT-1.4.210300-0117021000/cEMEENTE/CBS/IP-GEEN;
Raming opbrengst retributie: € 530.163,00;

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1. - Met ingang op 01/01/2021 wordt een retributie gevestigd op de volgende
inzamelende fracties van huishoudelijk oorsprong:
Haalmethode (huis-aan-huisinzameling):
1. van huisvuil;
2. van GFT;
3. van PMD-afval;
Verzamelcontainer vuilniszakken voor restafval.

a)

b)
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Artikel 2. - De hieronder vermelde retributie is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt
van de intergemeentelijke dienstverlening inzake de huis-aan-huisinzameling van volgende
fracties:

.
.
o
.
o
.
o
o

Huisvuil 601
Huisvuil 301
Huisvuil 151

GFT
GFT
GFT
PMD

Retri

€2,00
€ 1,00
€ 0,50

601

€ 1,00

301

€ 0,50
€0,25
€ 0,15
€ 85,00

151

601

Verzamelcontainer

Artikel
- De personen die gebruik maken van door de gemeente voorgeschreven zakken
zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop ervan op de door lntradura vastgestelde
plaatsen.
Artikel 4. - De gemeente, het OCMW en hun instellingen worden vrijgesteld van de
retributies beoogd in dit reglement.

Artikel 5. - Het OCMW kan de huisvuilzakken voor restafval (groot en klein), exclusief
bestemd voor leefloners, budgetbegeleiden en andere behoeftigen, aankopen bij het lokaal
bestuur aan € 1,00 per huisvuilzak voor restafval.
Artikel 6. - Voor afvoer van afval, afkomstig van eetfestijnen in één van de Ternatse
feestzalen, mits voorafgaande reservering, kunnen afvalcontainers van 1100 literter
beschikking gesteld worden. Bij reservatie wordt een waarborg van € 60 betaald evenals
een retributie van € 40 voor de ophaling en ven¡verking van het in de afvalcontainer
achtergelaten vuilnis.

Artikel 7. - 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 8. - Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021en vervangt de
gemeenteraadsbeslissing van 1911212019 betreffende 'Retributiereglement op de verködp
van huisvuilzakken voor restafval, voor G.F.T., voor P.M.D. en voor verzamelcontainers
voor vuilniszakken voor restafval' dewelke opgeheven wordt.
Artikel 9. - Klachten of betwistingen moeten binnen een termijn van 60 dagen volgend op de
datum van de contantbetaling schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen
gericht worden. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.
Artikel 10. - De bekendmaking alsook de inwerkingtreding van deze verordening gebeurt
respectievelijk en overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
Artikel 11. - Een afschrift van deze belastingverordening wordt toegezondgn aan de
toezichthoudende overheid. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden
toegezonden aan de OVAM.
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NAMENS DE RAAD,
Algemeen Directeur,
(get.) Koen Vanholder

Gem eenteraadsvoo rzitter,

(get.) lnes Swaelens
Voor eensluidend afschrift,
Ternat, 21 december 2020

Koen Vanholder
Algemeen Directeur

lnes Swaelens
raadsvoorzitter

