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Retributiereglement voor de verpakking bestemd voor de inzameling van
asbestcement op de recyclageparken.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
Het decreet lokaal bestuur bepaalt de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De gemeente Aartselaar is lid van IGEAN milieu & veiligheid en heeft beheersoverdracht aan IGEAN
milieu & veiligheid gedaan voor de exploitatie van het recyclagepark.
Omzendbrief LNE/2008/2 over de inzameling van asbesthoudend afval via de recyclageparken.
AANLEIDING:
De inzameling van asbesthoudend afval via de recyclageparken gebeurt conform de bepalingen van de
Omzendbrief LNE/2008/2. Deze Omzendbrief adviseert reeds dat bij de inzameling van
asbesthoudend afval stofvorming maximaal dient vermeden te worden. Een nieuwe geactualiseerde
Omzendbrief, die in voorbereiding is, voorziet dat asbesthoudend materiaal door bezoekers alleen nog
verpakt zal mogen aangeleverd worden op het recyclagepark.
De raad van bestuur van IGEAN heeft op 9.09.2020 beslist dat het asbesthoudend afval per 1.01.2021
alleen verpakt mag worden aangeleverd in verpakkingen die via het recyclagepark worden verdeeld.
Op deze manier wordt het asbest steeds goed verpakt aangeboden in uniforme verpakkingen over alle
recyclageparken heen en is er zekerheid dat dit aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Zo is het
belangrijk dat de nodige asbestlogo’s vermeld worden en dat de dikte van het verpakkingsmateriaal
steeds aan alle minimumeisen voldoet.
Afhankelijk van de grootte en de hoeveelheid van het asbestmateriaal zullen er 2 soorten verpakkingen
aangeboden worden:
1. Buisfolie: de buisfolie is een transparantie LDPE-folie met een dikte van 100 micron. De folie
dient voor het verpakken van asbestplaten en worden aangeboden in 3 verschillende lengtes
(m): 1,25 – 2,25 – 3,25 m. In de buisfolie passen 2 à 3 golfplaten.
2. Minibag: de minibag is een transparante LDPE-folie met een dikte van 100 micron. De folie
dient voor het verpakken van losse stukken asbest (bloembakken, dakleien, …). De minibag
heeft een afmeting van 1 x 1,2 m. De inhoud is 150 liter
Om te vermijden dat er onterecht en voor andere doeleinden folies worden afgehaald, besliste de raad

van bestuur van IGEAN om een uniforme retributie per verpakking te vragen. De retributie vermijdt
misbruiken maar blijft laag genoeg om op het recyclagepark het nodige materiaal aan te kopen. De
retributie dekt louter de kosten voor aankoop van de verpakkingen.
MOTIVERING:
De retributie voor de verpakking dekt louter de kosten voor aankoop van de verpakkingen.
BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2021 volgende retributie vast te leggen voor de verpakking bestemd voor de
inzameling van asbestcement op de recyclageparken: 1 euro per verpakking, ongeacht het type en de
grootte.
Artikel 2
Het bedrag van de retributie is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van het recyclagepark
voor de aanvoer van asbesthoudend afval.
Artikel 3
§1. De gemeentelijke diensten en de diensten van andere lokale openbare instellingen (zoals het
OCMW, de politie, de brandweer, de gemeentelijke IVA’s en EVA’s) gevestigd op het grondgebied
van de gemeente Aartselaar worden vrijgesteld van de retributie.
§2. Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Aartselaar en die een lokaal
in eigendom of in beheer bezitten kunnen tevens vrijgesteld worden van de retributie. Het college van
burgemeester en schepenen oordeelt gemotiveerd over deze vrijstelling.
Artikel 4
De betaling gebeurt ter plaatse bij afhaling aan de betaalterminal met betaalkaarten. Bij ontstentenis
van betaling kan de toegang tot het recyclagepark geweigerd worden. Bij gebrek aan betaling in der
minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Artikel 5
Dit reglement valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald in artikel 286 van het decreet
lokaal bestuur.
Een afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd en aan IGEAN milieu &
veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN
milieu & veiligheid.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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