
 

Reglement  
Retributiereglement voor de verpakking bestemd voor de 
inzameling van asbestcement op de recyclageparken 
 
Juridische gronden 

• Artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet; 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 279, 286 
t.e.m. 288 en 326 e.v.;  

• Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;  

• Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, met latere wijzingen;  

• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, met latere 
wijzigingen;  

• Het uitvoeringsplan van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 voor het huishoudelijk afval 
en gelijkaardig bedrijfsafval;  

• Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

• Omzendbrief LNE/2008/2 over de inzameling van asbesthoudend afval via de recyclageparken. 
 
Feiten en context 

• IGEAN milieu & veiligheid staat via een beheersoverdracht in voor de exploitatie van het 
recyclagepark. Het recyclagepark in Schilde wordt interregionaal uitgebaat. 

• IGEAN milieu & veiligheid heeft een voorstel ingediend voor de aanpassing van het 
retributiereglement voor de interregionale recyclageparken. 

• Het retributiereglement is uniform voor de ganse cluster Noord waarvan Schilde deel uitmaakt. 
 
Besluit 

Artikel 1  
Met ingang van 1 januari 2021 legt de gemeenteraad volgende retributie vast voor de verpakking 
bestemd voor de inzameling van asbestcement op de recyclageparken: 1 euro per verpakking, 
ongeacht het type en de grootte. 

 
Artikel 2 
§1. Het bedrag van de retributie is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van het 
recyclagepark voor de aanvoer van asbesthoudend afval. 
 
Artikel 3 

• §1. De gemeentelijke diensten en de diensten van andere lokale openbare instellingen (zoals het 
OCMW, de politie, de brandweer, de gemeentelijke IVA’s en EVA’s) gevestigd op het grondgebied 
van de gemeente Schilde worden vrijgesteld van de retributie. 

• §2. Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Schilde en die een 
lokaal in eigendom of in beheer bezitten kunnen tevens vrijgesteld worden van de retributie. Het 
college van burgemeester en schepenen oordeelt gemotiveerd over deze vrijstelling.  



 

Artikel 4 
De betaling gebeurt ter plaatse bij afhaling aan de betaalterminal met betaalkaarten. Bij ontstentenis 
van betaling kan de toegang tot het recyclagepark geweigerd worden. Bij gebrek aan betaling in der 
minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden. 
 
Artikel 5 

• Dit reglement valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald in artikel 286 van het 
decreet lokaal bestuur. 

• 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. 
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