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04. Retributies voor de selectieve inzameling en verwerking van GFT+ met diftar
Motivering
Aanleiding en context
Gemeente Wijnegem organiseert reeds vele jaren een selectieve inzameling van GFT+ in containers.
Volgens artikel 5.1.1 van het VLAREMA moet de gemeente het principe ‘de vervuiler betaalt’ toepassen
bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moeten worden betaald.
Eerder besliste de gemeenteraad van Wijnegem voor diverse taken en opdrachten beheersoverdracht
te doen aan IGEAN milieu & veiligheid,
Heden werd deze beslissing door de gemeenteraad van Wijnegem uitgebreid voor de selectieve
inzameling en verwerking van GFT+, waarbij gebruik wordt gemaakt van containers met chip en de
aangeboden hoeveelheden worden gewogen.
Juridisch
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 42 en 43.
De oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op
de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003.
Alle activiteiten inzake milieu en veiligheid uit IGEAN cv zijn opgenomen in deze opdrachthoudende
vereniging IGEAN milieu & veiligheid.
De publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19
december 2003.
De beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid.
Het lidmaatschap van de gemeente Wijnegem bij IGEAN milieu & veiligheid.
De beslissing van de gemeenteraad van Wijnegem van 15.09.2003, waarmee voor diverse taken en
opdrachten beheersoverdracht wordt gedaan aan IGEAN milieu & veiligheid en de latere beslissingen
tot uitbreiding van deze beheersoverdracht.
Het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015 dat het
beleid in Vlaanderen vaststelt rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
VLAREMA art. 5.1.1 dat bepaalt dat de gemeenten het principe ‘de vervuiler betaalt’ toepassen bij de
berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moeten worden betaald.
Argumentatie
Een selectieve inzameling van GFT+ volgens diftar met weging komt het beste tegemoet aan het
principe ‘de vervuiler betaalt’.
Een stuurgroep binnen IGEAN milieu & veiligheid heeft uitgebreid de verschillende mogelijkheden voor
de toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ onderzocht en vervolgens gekozen voor diftar met
weging.
Er kunnen ook nog andere parameters meegenomen worden in het diftarsysteem.

In het voorbereidend onderzoek van de stuurgroep werden de verschillende diftarsystemen vergeleken
evenals de financiële impact ervan. Daarom stelt de stuurgroep voor om voor het bepalen van de
retributie te werken met drie parameters:
1. gebruiksrecht van de container per maand: volgens het volume van de container
2. ledigingskost per aanbieding: volgens het volume van de container
3. verwerkingskost per kg: volgens de aangeboden hoeveelheid
Er wordt voorgesteld om de ledigingskost per aanbieding zo laag mogelijk te houden om te vermijden
dat de deelnemers het GFT+ afval te lang gaan bijhouden en dan slecht materiaal gaan aanbieden.
Het zwaartepunt van de retributie wordt gelegd op de aangeboden hoeveelheid, wat een correcte
uitvoering inhoudt van het principe ‘de vervuiler betaalt’,
Dit voorstel van retributies zoals geformuleerd door de stuurgroep, werd uitvoerig getoetst aan
bestaande diftarprojecten en aan de richtlijnen van de OVAM,
De raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid besliste op 09.11.2011 de goedkeuring van de
retributies.
Het is de bedoeling in alle gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN milieu & veiligheid
eenzelfde retributie- en diftarsysteem toe te passen.
Hierdoor kan de administratie vereenvoudigd worden en eveneens kan vermeden worden dat aan
afvaltoerisme wordt gedaan.
De retributies zullen geïnd worden met een voorschottensysteem waarvan de gebruikte dienstverlening
zal afgehouden worden.
De voorschotten moeten worden betaald op een rekening van de gemeente.
Besluit
De Raad beslist met 10 stemmen voor, tegen 9 (Liesbeth Verstrepen, Maria Rombouts, Philippe
Michielsens, Inge Carpentier, Guy Beddegenoodts, Dirk Verhaert, Agnes Van Mechelen, Mieke Somers
en Guy Patteet):
Artikel 1
Retributies
Met ingang van 1 januari 2017 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 legt de
gemeenteraad volgende retributie vast voor de inzameling en verweking van GFT+:

gebruiksrecht (per maand)
ledigingskost (per aanbieding)
verwerking (per kg)

Eenheidsprijs
40 l
€ 0,25
€ 0,10
€ 0,085

Eenheidsprijs
120 l
€ 0,75
€ 0,25
€ 0,085

Eenheidsprijs
1.100 l
€ 6,00
€ 2,50
€ 0,085

De aanrekening van het gebruiksrecht gebeurt maandelijks. Bij een wisseling van volume in de loop van
de maand, zal het maandelijkse bedrag voor het initiële volume aangerekend worden tot het einde van
die maand.
De volgende maand zal het maandbedrag van het nieuwe volume aangerekend worden.
De retributie voor het plaatsen of wisselen van volume na de opstart van diftar met weging of na 30
kalenderdagen na de inhuizing van een nieuw aansluitpunt, bedraagt 15 euro.
De retributie voor het leveren en plaatsen van een kantelslot bedraagt 20 euro.
De retributie voor het plaatsen of wisselen van volume en voor het leveren en plaatsen van een
kantelslot worden van het voorschot afgehouden onmiddellijk na de uitvoering van deze opdracht.
Artikel 2
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door volgende personen of instanties die deel uitmaken van een
aansluitpunt:
- de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister,
- de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke
woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het
gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister en die beroep doet op de dienstverlening,
- iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende
activiteit uitoefent en die beroep doet op de dienstverlening,

- verenigingen, gemeenschapshuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-openbare instellingen, enz.
die beroep doen op de dienstverlening,
Artikel 3
Voorschot
De retributie wordt betaald met voorschotten.
In opdracht van de gemeente wordt er een uitnodiging tot betaling van een voorschot verstuurd.
Elk betaald voorschot blijft verbonden aan het betrokken aansluitpunt dat beroep wenst te doen op de
dienstverlening. Telkens een aansluitpunt beroep doet op de selectieve inzameling en verwerking van
GFT+, wordt het daarmee samenhangend bedrag van de retributies van het voorschot afgehouden.
Drempelbedrag
Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag, ontvangt het aansluitpunt een nieuwe
uitnodiging tot betaling van een voorschot. Dit voorschot kan afwijken van het initiële voorschot en wordt
berekend op het geraamde gebruik van de dienstverlening voor het volgende jaar. Het geraamde
verbruik is gebaseerd op reële verbruik van het aansluitpunt van de afgelopen periode die minstens uit
3 maanden bestaat.
Minimum bedrag
Als het voorschot onder het minimum bedrag daalt, zal er geen dienstverlening meer zijn totdat er
opnieuw een voldoende voorschot betaald werd.
De gemeenteraad legt met ingang van 1 januari 2017 voor een periode eindigend op 31 december 2019
volgende bedragen vast per container:
voorschot
drempelbedrag
minimum bedrag

40 l
€ 20,00
€ 6,00
€ 1,50

120 l
€ 35,00
€ 12,00
€ 3,00

1.100 l
€ 320,00
€ 100,00
€ 25,00

Wanneer een aansluitpunt gebruik maakt van meerdere containers worden de voorschot-, drempel- en
minimumbedragen samengeteld.
Jaaroverzicht
Jaarlijks ontvangt elk aansluitpunt een overzicht van het reëel gebruik van de dienstverlening tijdens het
afgelopen jaar.
Artikel 4
Containers
Het GFT+ wordt aangeboden in groene container(s) die in opdracht van de gemeente door IGEAN
milieu & veiligheid ter beschikking worden gesteld. De containers zijn eigendom van de gemeente
Wijnegem. De containers bevatten een ingebouwde elektronische gegevensdrager waardoor de
identiteit van de normale gebruiker gekend is. De containers behoren toe aan de fysische locatie
(gebouw, infrastructuur of domein) van het aansluitpunt.
Het standaardvolume voor de container is:
- 40 l voor een aansluitpunt bestaande uit maximum 1 persoon
- 120 l voor een aansluitpunt bestaande uit meer dan 1 persoon
Op uitdrukkelijke vraag van het aansluitpunt kan van het standaardvolume afgeweken worden. Per
aansluitpunt worden er maximum 2 containers ter beschikking gesteld.
Slechts in uitzonderlijke omstandigheden en enkel op aanvraag en na goedkeuring van de gemeente,
kan gebruik gemaakt worden van meer dan 2 containers of van een container van 1.100 l.
Artikel 5
Eindafrekening
Bij het beëindigen van de dienstverlening ontvangt het aansluitpunt een eindafrekening en wordt het
eventueel overblijvend saldo van het voorschot terugbetaald.
Het saldo van het voorschot kan eveneens terugbetaald worden op vraag van het aansluitpunt wanneer
er gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden geen gebruik werd gemaakt van de dienstverlening
of wanneer het aansluitpunt geen gebruik meer wenst te maken van de dienstverlening.
Artikel 6
Bij niet-minnelijke regeling zal de inning bij burgerlijke rechtsvordering gebeuren.
Artikel 7
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.

Artikel 8
De beslissingen in het huidig geldende retributiereglement van 16 december 2013 die betrekking
hebben op GFT+’ worden met ingang van 01.01.2017 opgeheven.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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