UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 23 december 2013.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D.
Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, L. Willemsen, D. Cleiren,
S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: J. Oerlemans en J. Vercraeye, raadsleden.
Onderwerp: Punt 6.B.22: Goedkeuring retributie op het aanbieden van medisch afval van
landbouwbedrijven op het containerpark.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 betreffende het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen VLAREMA, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2007 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari
2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine
Ondernemingen;
Gelet op de beheersoverdracht van de gemeente aan IGEAN milieu & veiligheid voor de
exploitatie van het containerpark met ingang van 1 januari 2010;
Gelet op de IGEAN-bijeenkomst met betrekking tot de containerparken op 28 november 2013;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de inzameling van
medisch afval van landbouwbedrijven verder te zetten conform het voorstel van IGEAN milieu &
veiligheid (Doornstraat 60 te 2160 Wommelgem) opgenomen in het verslag van 28 november
2013 waarbij:
- de geldende tarieven van 2012 behouden zouden blijven, daar ze marktconform zijn;
- 2 inzamelperioden per jaar worden voorzien en dit telkens gekoppeld aan de
inzamelperioden van de landbouwfolies;
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Gelet op het verslag van de raad van bestuur van de IGEAN van 23 oktober 2013 waarbij de
opdracht voor inzameling van medisch afval van landbouwbedrijven voor 2013 na prijsvraag
werd toegewezen aan Vanheede Environmental Services NV;
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk
afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal
selectief in te zamelen;
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van
afvalstoffen;
Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval
maximaal selectief dienen ingezameld te worden;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het
vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeente zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;
Overwegende dat op landbouwbedrijven vaak medische handelingen worden verricht door de
dierenarts én door de landbouwer;
Overwegende dat een landbouwer zelf verantwoordelijk is voor het medisch afval, dat
ontstaat als hij zelf verzorging aan zijn dieren toekent;
Overwegende dat het afval dat hieruit voortvloeit medisch bedrijfsafval is en bijgevolg op een
aangepaste wijze moet worden ingezameld en verwerkt;
Overwegende dat dit afval niettemin vaak bij het huishoudelijk afval gesorteerd wordt en als
dusdanig aangeboden wordt;
Overwegende dat de gemeente deze problematiek in overleg met de landbouwers wil
aanpakken;
Overwegende dat voor de inzameling van het medisch afval gebruik wordt gemaakt van
plastic vaatjes van 30 liter en 60 liter;
Overwegende dat de landbouwers op het containerpark een leeg vaatje kunnen bekomen dat
ze dan kunnen vullen en op verschillende tijdstippen in het jaar gevuld weer kunnen afleveren
op het containerpark;
Overwegende dat het aanvaarden van bedrijfsafval op het containerpark toegelaten is op
voorwaarde dat het wordt aangeboden aan de totale en reële kostprijs van inzameling en
verwerking;
Overwegende dat aan deze voorwaarde kan worden voldaan door het ter beschikking stellen
van een vaatje te koppelen aan een gedifferentieerde retributie;
Overwegende dat gemeenten over de mogelijkheid beschikken om een retributie in te stellen
voor een gemeentelijke dienstverlening;

2/4

Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde retributie toelaat het principe ‘de
vervuiler betaalt’ toe te passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, in
tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van afval wordt gestimuleerd;
Gezien het huidige retributiereglement betreffende het aanbieden van medisch afval op het
containerpark vervalt op 31 december 2013;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
BESLUIT: met 13 jastemmen van Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René Francken,
Dirk Van Peel, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers en Lukas Jacobs, 9
neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck,
Liliane Willemsen, Veerle De Block, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx en Bianca Veraart en
1 onthouding van Hans De Schepper.
Artikel 1.Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op de aanvoer op het containerpark van volgend medisch afval van
landbouwbedrijven:
- afvalstoffen
- scherpe voorwerpen (pincet, schaar, wegwerpmesjes, …)
- gebruikte naalden
- spuiten zonder naald
- lege flacons en andere niet recycleerbare verpakkingen van geneesmiddelen
- katheters
- lege bloedzakken
- sondes
- lege infusen en infuusleidingen.
Art. 2.Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
Plastic vaatje

prijs per vat

60 liter
30 liter

€ 30
€ 20

Art. 3.De retributie is verschuldigd door elke landbouwer die gebruik maakt van het containerpark voor
de aanvoer van de in het artikel 1 genoemde afvalstoffen.
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Art. 4.De retributie is verschuldigd op het ogenblik dat de landbouwer een leeg vaatje op het
containerpark afhaalt.
Art. 5.Bij ontstentenis van minnelijke betaling zal de inning van het bedrag bij burgerlijke
rechtvordering geschieden.
Art. 6.Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan
IGEAN milieu & veiligheid (Doornstraat 60 te 2160 Wommelgem) die instaat voor de verdere
uitvoering hiervan.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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