
 

Reglement  
Retributiereglement voor de verkoop van regenwatertonnen 
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;  

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

• Het besluit van de gemeenteraad op 26 oktober 2020 tot goedkeuring van het 
burgemeestersconvenant 2030. 

 
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 verkoop van regenwatertonnen 
op de recyclageparken. 

• De verkoop wordt geregeld via een retributiereglement waarbij de tarieven van verkoop voor de 
ganse cluster Noord waarvan Schilde deel uitmaakt, gelijk is. 

 
Artikel 1 
Met ingang van 1 april 2021 legt de gemeenteraad volgende retributie vast voor de verkoop van 
regenwatertonnen via IGEAN : 

• Regenwaterton 310 liter rond – groen : 50,00 euro 

• Regenwaterton 510 liter rond – groen : 85,00 euro 

• Regenwaterton 400 liter elegance -grijs : 200,00 euro 

• Regenwaterton 350 liter design rond : 375,00 euro 

• Regenwaterton 1.000 liter rond : 215,00 euro 
 
Artikel 2 
Het bedrag van de retributie is verschuldigd door iedere inwoner van Schilde die via IGEAN een 
regenwaterton aankoop op het recyclagepark of bestelling voor een regenwaterton plaatst via de 
website van IGEAN. 
 
Artikel 3 
De betaling gebeurt ter plaatse bij afhaling aan de betaalterminal met betaalkaarten of na bestelling 
via de website van IGEAN. 
 
Artikel 4 
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. 
Gemeenteraadsbeslissing 15 maart 2021 
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