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6. Goedkeuring retributiereglement verkoop compostvaten en -bakken ,

aanbouwelementen, beluchtingsstokken, geventileerde afvalbakjes en composteerbare
zakjes

Voorgeschiedenis
o De gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019: Goedkeuring retributiereglement op de

verkoop van geventileerde afvalbakjes, composteerbare zakken, compostbakken,
aanbouwmodules en compostvaten met beluchtingsstok - 2020-2025.

o De beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 13 oktober 2021.

Feiten en context
o De verkoop van gevehtileerde keukenafvalbakjes, composteerbare zakken, compostbakken,

aanbouwmodules en compostvaten met beluchtingsstok gebeurt momenteelvia het onthaal
van het administratief centrum.

c Geventileerde keukenafvalbakjes en composteerbare zakjes: deze zijn te koop aan het
onthaal en kunnen na betaling onmiddellijk meegenbmen worden.

o Compostbakken, aanbouwmodules en compostvaten met beluchtingsstok: deze worden
' besteld en betaald aan het onthaal op de dienst Leven. De burger heeft dan de keuze om de

bestelde goederen thuis te laten leveren of zelf af te halen op de technische dienst.
o Bij de uitrol van het "Masterplan Recyclageparken" is opgenomen dat EcoWerf in haar parken

bepaalde artikelen zal verkopen.
o EcoWerf wil dan ook in 2O22 slarÍen met de verkoop van compostbakken, aanbouwmodules

en compostvaten met beluchtingSstok in de recyclageparken.
o EcoWerf streeft ernaar om te werken met een uniform tarief dat van toepassing is op alle

lokale besturen, Dit vergemakkelijkt de communicatie en maakt het duidelijker voor d'e burger.
o De voorgestelde tarieven zijn de volgende:

- € 30 voor een compostvat (incl. 1 beluchtingsstok)
- € 6 voor een extra beluchtingsstok
- € 60 voor een compostbak (kunststof)
- € 40 voor een aanbouwmodule (kunststof)

o De geventileerde keukenafvalbakjes en de composteerbare zakjes blijven te koop aan het
onthaal van het administratief centrum.
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Juridische gronden
o Arikel 40 $3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017: De

gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast, waaronder de gemeentelijke
belasting- en retributiereglementen.

o Artikel 41, tweede lid, 14" van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017: De
bevoegdhèid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het
vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voonvaarden ervan, is niet
delegeerbaat aan het college van burgemeester en schepenen.

o Artikel 286 S1 , 1 
o en artikel 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december

2017:De reglementen worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente. De

. bekendmaking van de besluiten zoals bepaald in artikel 286 S1 , 1' gebeurt binnen tien dagen
nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop zevia de webtoepassing
worden bekendgemaakt en de datum waarop zeziin aangenomen.

o Artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017: De
gemeenteoverheid brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking
Dit gebeurt op dezelfde dag als de bekendmaking van de reglementen op de webtoepassing
van de gemeente.

. Omzendbrief KB/ABB 2O1gtO2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Argumentatie
o De inzameling van het huishoudelijk afual kan verminderd worden als de inwoners van de

gemeente overgaan tot het composteren van het organisch afval. Dit resulteert in een
vermindering van de verwerkingskost voor de gemeente.

o De verkoop van deze artikelen door EcoWerf heeft een aantalvoordelen. Het lokaal bestuur
dient de verkoop niet meer zelf te organiseren wat tot een ontlasting van de eigen diensten
leidt. Uit cijfers van drie lokale besturen waar vandaag reeds een verkoop in het park
plaatsvindt, blijkt dat de verkochte aantallen aanzienlijk.hoger zijn dan bij verkoop op andere
locaties bij het lokaal bestuur. Met een verkoop in het recyclagepark zullen bijgevolg meer
burgers de weg naar thuiscomposteren vinden.

o De administratieve werkwijze verloopt als volgt: het lokaal bestuur maakt een bestelbon
rechtstreeks aan de leverancier en betaalt ook de factuur aan deze leverancier. De inkomsten
van de ontvangen retributies in het recyclagepark gaan integraal naar het lokaal bestuur.
EcoWerf stort de verkregen subsidies integraal door naar het lokaal bestuur. Dè operationele
flow verloopt volledig via EcoWerf

o De houten compostbakken verdwenen vorig jaar reeds uit het aanbod van EcoWerf. De
gemeente had nog een beperkte voorraad maar ook deze is ondertussen uitgeput.

o Enkel voor de kunststof compostbakken is er een prijsverhoging. De andere prijzen blijven
ongewijzigd. De kunststof compostbak stijgt van 56 euro naar 60 euro.

Besluit

Na beraadslaging,
24 stemmen voor: Jelle Wouters, Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele
Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, Herwig Pierre, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla D'Hooghe, Mia Van
Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert
Heylen, Lieve De Bondt en Gunther Dereze
Artikel 1:
Er wordt een retributie geheven voor de doorverkoop aan de inwoners van de gemeente van
compostvaten, compostbakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken. Deze retributie wordt als
volgt vastgesteld:
- € 30 voor een compostvat (inclusief 1 beluchtingsstok)
- € 6 voor een extra beluchtingsstok
- € 60 voor een compostbak (kunststof)
- € 40 voor een aanbouwmodule (kunststof)
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Artikel2:
Er zijn geen verminderingen of vrijstellingen mogelijk met betrekking tot dit retributiereglement.
Artikel3:
De artikelen zoals opgesomd in artikel 1 worden verkocht in het recyclagepark.
Artikel4:
De door de gemeente verkochte compostvaten, compostbakken, aanbouwmodules en
beluchtingsstokken mogen enkel gebruikt worden op het door de koper opgegeven adres, gelegen op
het grondgebied van de gemeente.
Artikel 5:
De retributie is verschuldigd door de persoon die het compostvat, de compostbak, de beluchtingsstok
of de aanbouwmodule ontvangt. De retributie wordt betaald via de Difïar-rekening of via bancontact in
het recyclagepark.
Artikel6:
Er \/ordt een retributie geheven op de verkoop van geventileerde keukenafvalbakjes en
composteerbare zakjes. Deze retributie wordt als volgt samengesteld:
- € 3 voor een geventileerd keukenafualbakje
- € 3,50 per rol van 50 composteerbare zakjes
ArtikelT:
De artikelen zoals opgesomd in artikel 6 worden verkocht en onmiddellijk afgerekend aan het onthaal
van het administratief centrum.
ArtikelS:
Oit regtement treedt in werking op I februari 2}22en eindigt op 31 december 2025.

Opgemaakt op 26 januari 2O22

An Craninckx
algemeen directeur

Werner Mertens
voorzitter
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