Lokaal bestuur AARTSELAAR
(Datum afdruk:23/12/2020)

UITTREKSEL
van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen
van 21 december 2020

Aanwezig: Sophie De Wit, burgemeester-voorzitter
Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, Eddy Vermoesen, René Lauwers, Hilde Heyman, schepenen
Peter van Mechelen, Algemeen directeur

Retributiereglement op het ter beschikking stellen aan inwoners van vuilnisrecipiënten voor de
ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en op de ophaling van grof huisvuil. Wijziging.
Het college van burgemeester en schepenen,
RECHTSGROND:
De grondwet artikel 170 §4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals laatst gewijzigd.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen, verder Materialendecreet genoemd, zoals laatst gewijzigd, en meer bepaald artikel 26 dat
aan de gemeenten de opdracht geeft om huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of
te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen.
Gemeenten kunnen deze bevoegdheid overdragen aan een intergemeentelijke vereniging
overeenkomstig het decreet op de intergemeentelijke samenwerking.
Het besluit van de Vlaamse regering van 17.2.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder VLAREMA
genoemd, zoals laatst gewijzigd, en meer bepaald artikel 5.1.1 waarin wordt bepaald dat de gemeenten
het principe "de vervuiler betaalt" toepassen.
Het uniform gemeentelijk politiereglement – politiezone HEKLA.
AANLEIDING:
Het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid.
De gemeente Aartselaar is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van
retributies voor diensten en prestaties.
De invoering van diftar voor restafval en gft op 1 april 2021.
Er nog een grote hoeveelheid kleine restafvalzakken in stock is.
MOTIVERING:
De bijdrage in de kosten voor de burger worden berekend op basis van de kostprijs van de specifieke
dienstverlening.
BESLUIT:
Artikel 1
Met ingang van 21.12.2020 en voor een termijn eindigend op 1.04.2021 de retributie gevestigd op het
ter beschikking stellen aan inwoners van vuilnisrecipiënten voor de ophaling van huishoudelijke

afvalstoffen en op de ophaling van grof huisvuil te wijzigen:
- 2 stuks restafvalzakken klein : 1,50 euro.
Artikel 2
Vanaf 1.04.2021 volgende retributies te schrappen:
- GFT+zak groot: 0,20 euro
- GFT+zak klein : 0,12 euro
- Restafvalzak groot : 1,50 euro
- Restafvalzak klein : 0,90 euro
Artikel 3
Onderhavig reglement treedt in voege op 21 december 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering
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