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09. Retributiereglement huis-aan-huis-ophaling grofvuil
Motivering
Aanleiding en context
De beslissing van de gemeenteraad van heden waarmee aan IGEAN beheersoverdracht is gedaan
voor de inzameling van grof vuil.
Het gemeentebestuur Wijnegem kan hierdoor beroep doen op de intergemeentelijke
overheidsopdracht van IGEAN.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 42 en 43.
Het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015 dat het
beleid in Vlaanderen vaststelt rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
Dit Uitvoeringsplan eveneens het algemeen kader vormt voor de selectieve inzameling van diverse
fracties.
Het Materialendecreet en het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen
en afvalstoffen VLAREMA.
Artikel 26 van het Materialendecreet 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.
Artikel 10 van het Materialendecreet dat bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van
huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten.
Artikel 5.1.1 van het VLAREMA dat bepaalt dat de gemeenten het principe “de vervuiler betaalt”
toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald.
Bijlage 5.1.4 van het VLAREMA dat de minima en maxima tarieven vastlegt voor de inzameling van
grof vuil.
Argumentatie
Grof vuil kan ook naar het recyclagepark gebracht worden.
Voor het achterlaten van grof vuil op het recyclagepark in het kader van de intergemeentelijke
exploitatie moet een bedrag van 0,20 €/kg betaald worden.
Het is billijk is om voor de huis-aan-huisinzameling van grof vuil een vergoeding te vragen.
Besluit
De raad beslist eenparig:
Artikel 1
Met ingang van 01.01.2016 en voor een termijn eindigend op 31.12.2019 wordt een retributie
gevestigd op de huis-aan-huisinzameling van grof vuil.
Artikel 2
Het bedrag van de retributie dat is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de huis-aanhuisinzameling van grof vuil, wordt vastgesteld op 0.22 euro/kg.

Artikel 3
Eenieder die gebruik maakt van de huis-aan-huisinzameling van grof vuil moet de retributie betalen
door middel van overschrijving na ontvangst van de factuur.
Artikel 4
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 253 van het
gemeentedecreet.
Een afschrift van het reglement wordt ter informatie overgemaakt aan IGEAN milieu & veiligheid.
Artikel 6
De geldende retributieregeling van 25 juni 2013 betreffende de aanvullende retributie op het ophalen
van grof vuil wordt met ingang van 01.01.2016 opgeheven.
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