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Retributie op het afleveren van bouw- en sloopafval: aanpassing 

 

Zitting van 29 april 2014 

 

Tegenwoordig: 
R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; 
P. De Bock – M. Fruytier – T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; 
E. Coppens - L. Dieleman-van De Vijver – F. Dierinck – C. Francis - K. Mertens – I. Mertens – J. 
Vandamme – M. Cooreman – G. Van Hoecke – C. Clerc, raadsleden; 
R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; 
B. Put, secretaris. 
Verontschuldigd: 
S. Aper – K. Van Poucke, raadsleden. 
 
De notulen van de zitting van 25 maart worden unaniem goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29/04/2014 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreft coördinatie van de onderrichtingen 

over de gemeentefiscaliteit;  

Overwegende dat sinds 1 januari 2008 de inwoners op het containerpark terecht kunnen voor het 
afleveren van bouw- en sloopafval; 

Overwegende dat de gemeenteraad sinds 1 januari 2008 een tarief hanteert van € 12,50 per kubieke 
meter, een tarief dat lager ligt dan de werkelijke kostprijs voor het inzamelen van bouw- en 
sloopafval; 

Overwegende dat de gemeenteraad sinds jaren een retributie hanteert dat deze kost voor een 
acceptabel deel dekt, laatst goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 17 december 2013;  

Overwegende dat het retributiereglement voorzag dat er voor asbesthoudende materialen geen 
retributie werd geheven (=gratis); 

Gelet op de brief van 8 april 2014 van de intercommunale Durme-Moervaart aangaande de steeds 
oplopende verwerkingskosten van de aangevoerde hoeveelheden asbesthoudend bouw- en 
sloopafval (eterniet) met de vraag het bestaande retributiereglement te willen aanpassen; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente, 

Besluit met unanimiteit van stemmen. 

 

Art. 1. Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 op het afleveren van bouw- en sloopafval 

aan te passen voor wat betreft de aflevering van asbesthoudend bouw- en sloopafval als volgt: 

Voor het jaar 2014 een retributie te heffen voor de aflevering van de steenachtige inerte fractie van 

het bouw- en sloopafval (met uitzondering van asbesthoudende materialen) op het containerpark 

van € 12,50 per kubieke meter. 

De gratis hoeveelheid asbesthoudend bouw- en sloopafval is beperkt per gezin tot 10 

asbestcementplaten per jaar.  

Indien deze hoeveelheid wordt overschreden dient het asbesthoudend bouw- en sloopafval 

afgevoerd te worden naar de site IDM – Moortelstraat waar deze afvalfractie aanvaard wordt tegen 

betaling van een tarief van € 0,1 per kg excl.btw. 

 

Art. 2. De retributie is verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van het afval. 

 

Art. 3. De invordering van de retributie gebeurt volgens de modaliteiten van de burgerlijke 

rechtspleging voor wat het betwiste gedeelte betreft. Voor het niet-betwiste gedeelte geldt artikel 

94 van het gemeentedecreet. 

 

Art. 4. Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het 

gemeentedecreet en ter kennis gebracht aan de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via 

de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252 §1 en door toezending van besluit. 


