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Financiële dienst
Ellen Moonen

besluit
GEMEENTERAAD

143 Financiën

vergadering
16 februari 2021

Tegenwoordig Luc Bouckaert (CD&V-groen), burgemeester
Rodney Talboom (Sp.a-waazienHgeire), voorzitter
Kristien Vingerhoets (Sp.a-waazienHgeire), Koen Scholiers 
(CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van 
Havere (CD&V-groen) en Annick De Wever (CD&V-
groen), schepen
Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden 
(VLAAMS BELANG), Stefan Van Linden (Sp.a-
waazienHgeire), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke 
Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt 
(CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Birgit 
De bondt (OPEN VLD), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), 
Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), 
Kris Verbeeck (CD&V-groen) en Thierry Moeskops (N-VA), 
raadslid
Luc Schroyens, algemeen directeur

TITEL
Agendapunt : Retributie op afgifte van restafvalzakken, GFT containers en GFT 
stickers: 2020 - 2025
 
Motivering

Voorgeschiedenis
gemeenteraardsbeslissing van 17 december 2013
gemeenteraadsbeslissing van 26 december 2019

Feiten en context
De retributies die aan de inwoners opgelegd worden voor de inzameling en 
de verwerking van
huishoudelijke afvalstoffen, kunnen bestaan uit:

- een forfaitaire huisvuilbelasting;
- een variabele invulling (onder meer met retributies, door de verkoop van 
huisvuilzakken,
verkoop van stickers, diftar, betalende fracties op het containerpark,…). 
Dit is wat de gemeente rechtstreeks doorrekent aan de burgers, afhankelijk 
van de hoeveelheid afval die ze produceren.

Juridische grond
• artikel 170, §4 van de Grondwet
• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 

en artikel 41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en 
artikel 330 

• Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen

• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)

• Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, 
goedgekeurd op 16 september 2016 door de Vlaamse Regering
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Advies
niet van toepassing

Argumentatie
toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’

Financiële gevolgen
Financiële gevolgen voorzien op 2025F4-2

Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Sp.a-
waazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), 
Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Eddy De 
Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Stefan Van Linden 
(Sp.a-waazienHgeire), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), 
Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem 
(CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Sp.a-
waazienHgeire), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris 
Verbeeck (CD&V-groen) en Thierry Moeskops (N-VA)
1 onthouding: Birgit De bondt (OPEN VLD)

Artikel 1- algemeen
Met ingang van 01.03.2021 wordt het retributiereglement op afgifte van 
restafvalzakken, PMD zak en GFT, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
26.12.2019 opgeheven en vervangen door onderstaande reglement.

Voor een periode die aanvangt op 01.03.2021 en eindigt op 31.12.2025 
gebeurt de ophaling van restafval uitsluitend en verplicht in restafvalzakken 
die het kenmerk van de gemeente dragen. Het GFT afval moet verzameld 
worden in GFT- containers en aangeboden worden voorzien van de 
voorgeschreven sticker.

Artikel 2 - distributie
De distributie van de voorgeschreven zakken, de GFT-stickers en de GFT 
containers gebeurt op de door het college van burgemeester en schepenen 
aan te duiden plaatsen en tijdstippen.

Artikel 3 - bedrag
De retributie wordt als volgt vastgesteld :
- Huisvuilzak : 1,4€ per grote zak
- Huisvuilzak en 1€ per kleine zak
- Bij terbeschikkingstelling van GFT containers eenmalig 25€ (120 en 40 liter 
inhoud) per stuk.
- gele GFT- sticker : 1,5€ per grote container (120 of 80 l) per ophaling, 
- rode GFT - sticker: 1,0€ per kleine container (40l) per ophaling.
De retributie dient betaald te worden bij het in ontvangst nemen van de 
zakken, de containers of de stickers.

Artikel 4
Handelszaken krijgen voor de verkoop van restafvalzakken voor de periode 
van dit reglement een reductie van 5% op de inkoopprijs. De handelszaak 
wordt verplicht de prijs zoals vermeld in het retributiereglement te handhaven 
aan de eindverbruiker. Aan de handelszaken wordt enkel per eenheid 
verkocht. De eenheid is het aantal rollen per doos, zoals deze afgeleverd 
worden door de fabrikant aan het gemeentebestuur.

Artikel 5
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De retributie wordt contant ingevorderd.

Artikel 6 - Bezwaar
De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het 
college van burgemeester en schepenen. 

Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn 
vertegenwoordiger
•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 
belastingen@hemiksem.be

Artikel 7 - Toezicht houdende overheid
De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017.

Namens de gemeenteraad

(get.) Luc Schroyens
algemeen directeur

(get.) Rodney Talboom
voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Luc Schroyens Luc Bouckaert

algemeen directeur burgemeester
#SIG01_75_115# #SIG02_75_115#
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