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Titel 

Agendapunt:  Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van compost in 

zakken op het containerpark Hemiksem: 2020 - 2025 

  

Toelichting 

 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 

periode. De retributie op de verkoop van compost in zakken op het containerpark 

wordt verlengd in de komende legislatuur. 

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

gemeenteraadsbeslissing 16 december 2014. 

 

Feiten en context 

De bijdrage in de kosten voor de burger worden berekend op basis van de kostprijs 

van de specifieke dienstverlening. 

IGEAN verwerkt het ingezamelde groenafval en GFT+ afval tot compost en stelt deze 

ter beschikking van de bevolking op het containerpark.  

 

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 

materiaal kringlopen 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) 

 

Advies 

Er is geen advies vereist. 

 

Argumentatie 

Voor het aanbieden van compost in het containerpark wordt een vergoeding 

aangerekend. 

 

Financiële gevolgen 

Financiële gevolgen voorzien op 2025F4-2 

 

Besluit 

 

Artikel 1 - retributieplichtige 

Er wordt voor een periode die aanvangt op 01.01.2020 en eindigt op 31.12.2025 een 

retributie gevestigd op het ter beschikking stellen van compost in zakken op het 

containerpark.  



 

Het bedrag van de retributie is verschuldigd door de persoon die de dienstverlening 

aanvraagt.  

 

Artikel 2 - bedrag 

De retributie wordt vastgesteld op 3 euro per zak. 

 

Artikel 3 - invordering 

De retributie wordt ingevorderd tegen afgifte van de zakken. De betaling gebeurt 

contant en ter plaatse. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie 

burgerrechtelijk ingevorderd worden. 

 

Artikel 4 - 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 5 - 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. 

 

Artikel 6 - afschrift  

Een afschrift van het reglement wordt overgemaakt aan IGEAN milieu en veiligheid 

die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht voor 

de exploitatie van het containerpark aan IGEAN milieu en veiligheid.  

 

 

Opmerkingen algemeen directeur 

 

 


