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AFFLIGEM

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 9 maarl2021

Aanwezig: mevrouw Gerda Van Geite, voorzitter,
de heer Walter De Donder, burgemeester,
de heren en mevrouwen Tim Herzeel, Herman Steppe, Hans Cornand, Greet Van Holsbeeck, Denise
De Paepe, schepenen,
Stijn Stassijns, Guy Uyttersprot, Leen Steenhoudt, Els Van Nieuwenhove, Johan Guns, Jill Rollier,
Belinda Everaert, Bert De Roeck, Jonas Van Vaerenbergh, Aster Van Avermaet, Elke Van den Winckel,
Bart De Maeseneir, Jeroen Roelandt, Rani Berlo, Dirk Geeraerts, Jeroen Trappers raadsleden,
en de heer Frédéric Pipelers, algemeen directeur.

Retributie betreffende inzameling van huishoudelijk afval en het beschikbaar stellen van
recipiënten, aanbieden van afvalcontainers, verkoop van compostvaten en inzamelen van
restfractie via ond
dse containers - aanslagjaren 2020 tot en met 2025 - wijziging
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, artikel 2 en artikel 40 in het bijzonder;
Gelet op de verordening van het Europees Parlement van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95l46lEG (algemene verordening
gegevensbescherming), artikel g in het bijzonder;
Gelet op artikel 173 van de Grondwet aangaande retributies ten behoeve van de gemeente;
Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel
57$1 in het bijzonder;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 november 2020 houdende vaststelling van het
retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval en het beschikbaar stellen van
recipiënten, aanbieden van afvalcontainers, verkoop van compostvaten en inzamelen van restfractie
via ondergrondse containers - aanslagjaren 2O2O ÍoI en met 2025 - wijziging;

Overwegende dat in dit retributiereglement werd geopteerd voor de invoering van gewichtsgebonden
aanrekening van GFT en restfractie;
Gelet op de beheersoverdracht aan het opdrachthoudend samenwerkingsverband Land van Aalst
voor milieu, afgekort lLvA, een publiekrechtelijke rechtspersoon die tot doel heeft'het nastreven van
een vooruitstrevend, duurzaam en integraal afval beleid binnen haar werkingsgebied;

Overwegende de voorafgaande bespreking op de Raad van Bestuur van lLvA op 15lO9l2O2O;
Overwegende dat bepaalde bevolkingsgroepen door de methodiek van afvalweging onvermijdelijk
geconfronteerd zullen worden met een stijging van hun afvalkost;
Overwegende dat dit het geval is voor gezinnen met kinderen jonger dan 2 jaar en voor personen met
een medische aandoening (zoals incontinentie en stomapatiënten) die veel afvalproductie met zich
meebrengt;

Overwegende dat het eerste betalingsverzoek van lLvA, ten bedrage van € 35,00 voor het opladen van
de provisierekening, voor personen met lage inkomens betalingsproblemen met zich mee kan brengen;
Overwegende dat het aangewezen is voor de personen met lage inkomens een jaarlijks voordeel toe te
kennen, om zodoende de gewichtsgebonden afvalophaling bij deze doelgroep vlot te laten verlopen;
Overwegende dat de lijst met begunstigden wordt vastgesteld op 1 april2021 en voor de volgende jaren
I januari wordt vastgesteld;

telkens op

Overwegende de agendering van de aanpassing van dit retributiereglement op de gemeenteraad van 9
februari 2021;

Overwegende dat in de gemeenteraadszitting van 9 februari 2021 opmerkingen gemaakt werden
omtrent de GDPR-wetgeving met betrekking tot het opvragen van medische gegevens voor uitwerking
van de sociale maatregelen voorzien in het retributiereglement;
Overwegende dat er een protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens zal
worden vastgelegd tussen het lokaal bestuur Affligem en intercommunale lLvA;
Gelet op het advies van informatieveiligheidsconsulenUDPO Roman De Schrijver van 12februari 2021,
waaruit blijkt dat met de bepalingen uit het reglement en het vragen van een medisch attest niets
verkeerd is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraad;
Goedgekeurd met volgende stemming:
- Voor - 16 stemmen: Walter De Donder, Tim Herzeel, Herman Steppe, Hans Cornand, Greet
Van Holsbeeck, Denise De Paepe, Leen Steenhoudt, Els Van Nieuwenhove, Johan Guns, Jill
Rollier, Aster Van Avermaet, Bart De Maeseneir, Jeroen Roelandt, Rani Berlo, Dirk Geeraerts
en Gerda Van Geite.
- Onthouding - í stem: Jeroen Trappers
- Tegen - 6 stemmen: Stijn Stassijns, Guy Uyttersprot, Belinda Everaert, Bert De Roeck, Jonas
Van Vaerenbergh en Elke Van den Winckel.

Besluit
Artikel í.
Het retributiereglement van 10 november 2020 houdende vaststelling van het retributiereglement
betreffende de inzameling van huishoudelijk afval en het beschikbaar stellen van recipiënten,
aanbieden van afvalcontainers, verkoop van compostvaten en inzamelen van restfractie via
ondergrondse containers - aanslagjaren 2020 tot en met 2025 - wijziging, wordt opgeheven.

AÉikel2.
Er wordt met ingang van heden tot en met 31 december 2025 een aangepaste retributie geheven op
het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huishoudelijk afval, op de
verkoop van compostvaten en het inzamelen van huishoudelijk afval via ondergrondse containers, en
voor het verlenen van een aantal dienstverleningen betreffende afvalinzameling en -verwerking.

AÉikel3.
De retributies zijn verschuldigd door de aanbieder van het afval. Onder aanbieder wordt verstaan:
1e) de referentiepersoon van:

-

elk officieel of niet-officieel in de bevolkingsregister van één van de bij lLvA aangesloten
gemeente ingeschreven gezin;

-

elke vereniging waarvoor de gemeente toelating heeft gegeven;
de eigenaars van tweede verblijven waarvoor de gemeente toelating heeft gegeven;
bedrijven en anderen die via het van toepassing zijnde lLvA-reglement van de dienstverlening

gebruik kunnen maken;
2e) een bij lLvA aangesloten gemeentelijke dienst.

AÉikel4.
De retributie wordt als volgt samengesteld:
1e) Voor de verkoop van zakken en stickers:

a.
b.
c.
d.

Tot en met 06/06/202'l : restfractiezakken van 60 liter, per rol (10 stuks): € 15,00;

e.

Tot en met 06/06/2021: gele GFT-stickers bestemd voor de GFT-container van 40 liter, per vel

Tot en met 06/06/2021 : restfractiezakken van 30 liter, per rol (10 stuks): € '10,00;
Blauwe PMD-zakken 60 liter, per rol (20 stuks): € 5,00;

Tot en met 06/06/2021: rode GFT-stickers bestemd voor de GFT-container van 140 liter, per
vel (5 stuks): € 9,00;
(5 stuks): € 4,50;

f.
g.

Bio-zakjes voor het biobakje, per rol (25 stuks): €2,00

Vanaf 0710612021: voor het aanbieden van restfractie enerzijds een forfaitaire kost van € 0,50
per aanbieding van een container van 240liler, € 1,00 per aanbieding van een container van
500 liter, € 1,50 per aanbieding van een container van 750 liter,

€ 2,00 per aanbieding van een container van 1050 liter, of € 0,25 per aanbieding van een
container van 40 liter of 140 liter, en anderzijds een variabele kost van € 0,25 per aangeboden
kilogram restfractie. De te betalen retributie wordt voor elk aanbieding bepaald aan de hand
van twee wegingen van de gepersonaliseerde afvalcontainer, een eerste maal voor de
lediging ervan, een tweede maal na de lediging ervan. Het verschil tussen de tweede en de
eerste weging is de grondslag van de retributie.

h.

Vanaf 0710612021: voor het aanbieden van GFT-afval enerzijds een forfaitaire kost van €
0,125 per aanbieding van een container, en anderzijds een variabele kost van € 0,085 per
aangeboden kilogram GFT. De te betalen retributie wordt voor elk aanbieding bepaald aan de
hand van twee wegingen van de gepersonaliseerde afvalcontainer, een eerste maal voor de
lediging ervan, een tweede maal na de lediging ervan. Het verschil tussen de tweede en de
eerste weging is de grondslag van de retributie.
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2') voor het ter beschikking stellen en ledigen van gezamenlijke afvalcontainers voor het restafval

a.
b.

Tot en met 06/06/2021 per terbeschikkinggestelde inhoud van 1 liter: € 0,20
per lediging:

o

Tot en met 0G10612021: totale inhoud/60 afgerond naar bovenliggend geheel getal
vermenigvuldigd met € í,50;

o

Vanaf

OT 10612021

:

€ 0,25 per kilogram

3") Voor het gebruik van de (ondergrondse) containers voor restfractie gelden tot en met 061062021
dezelfde tarieven als in verhouding per liter voor verkoop van zakken en stickers en vanaf 0710612021
dezelfde tarieven in verhouding tot de prijs per kilogram in artikel 3, 2e, b. Voor het gebruik van
(ondergrondse) containers voor PMD geldt vana'f 11112021 een tarief van €0,125 per inworpvolume
van 30 liter
4

de tot en met 06/06/2021 te kleven stickers

het aanbieden van niet gechipte GFT- containers

lnhoud container

Aantal stickers

40 liter

1 qele

140liter

1 rode

24O liter

2 rode

40 liter

1 iaarsticker ter waarde van € 35,10

l40liter

'1

iaarsticker ter waarde van € 70,20

5") voor het ophalen van grofvuil, snoeiafval en tuinafval aan huis

a.

voor grofvuil

o
o
b.

:

voor de eerste 2O kg: € 6,00
voor elke begonnen schijf van í 0 kg boven 20 kg : € 3,00

voor snoeiafval en tuinafval

o
o

:

voor de eerste 20 kg : € 1,00
voor elke begonnen schijf van í 0 kg boven de 20 kg : € 0,50

6") voor weekendophalingen en evenementen:

a.

het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s) tot maximum 2500
liter: tot en met 0610O12021 € 30,00 per ophaalpunt vermeerderd met € 2,50 per 100 liter voor
de veruverking van het aangeboden afval en vanaf 071062021 € 30,00 per ophaalpunt
vermeerderd met € 0,25 per kilogram voor de verwerking van het aangeboden afval;

1

b.

het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s) boven de 2500
liter : tot en met 0610612021 € 90,00 per ophaalpunt vermeerderd met €2,50 per 100 liter voor
de verwerking van het aangeboden afval en vanaf 07/0612021 € 90,00 per ophaalpunt
vermeerderd met € 0,25 per kilogram voor de verwerking van het aangeboden afval;

c.

het ontlenen van afvaleilandjes: tot en met 0610612021 € 12,00 voor de verwerking van de
restfractie per ontleend afvaleilandje, ongeacht de vullingsgraad, en vanaf 07/0612021 € 16,00
voor de verwerking van de restfractie per ontleend afvaleilandje, ongeacht de vullingsgraad.
De verwerking van PMD is gratis op voorwaarde dat het PMD zuiver is en niet vermengd is
met restfractie of andere afvalsoorten. ln geval van verontreiniging wordt het tarief voor
restfractie gehanteerd. De ontlening van de afvaleilandjes zelf is gratis. Een waarborg van €
100,00 wordt wel gevraagd, onverminderd de plicht tot integrale schadevergoeding bij verlies,
diefstal of beschadiging van het ontleende materiaal.

7') voor composteermateriaal :
a. ruilen GFT-container voor een compostvat : gratis
b. ruilen GFT-container voor een compostbak in hout : het bedrag gelijk aan het verschil tussen
de aankoopprijs van een compostbak in hout bij lLvA en een compostvat, namelijk € 20,00
c. ruilen GFT-container voor een compostbak in kunststof : het bedrag gelijk aan het verschil
tussen de aankoopprijs van een compostbak in kunststof bij lLvA en een compostvat
namelijk € 50,00
d. aankoop compostvat: € 20,00
e. aankoop compostbak in hout: € 40,00
f. aankoop compostbak in kunststof : € 70,00
g. aankoop beluchtingsstok : € 5,00
h. ruilen van een GFT-container of restfractie-container voor een ander volume GFT-container of
restfractiecontainer: de eerste wissel binnen het eerste jaar na ontvangst van de container is
gratis, vanaf de tweede wissel: € 50,00 of gratis als de gezinssamenstelling dusdanig is
gewijzigd dat de aanvraag gerechtvaardigd is.
,

i.

na het afstand doen van een GFT-container (zonder tegenprestatie of in ruil voor een
compostvat of compostbak) het opnieuw aanvragen van een GFT-container: € 50,00 of gratis
als de gezinssamenstelling dusdanig is gewijzigd dat de aanvraag gerechtvaardigd is.

8") voor levering gemalen snoeihout : € 90,00 per vracht, waarbij het volume van één vracht op vraag
van het gezin kan variëren van minimaal 15 m3 tot maximaal 30 m3.

9') voor het ter beschikking stellen van kunststof zakken ('1,5 m3) voor piepschuimtransport : € 45,00
per bundel van 5 zakken.
10") voor het ter beschikking stellen van een bedrijvenkaart voor toegang op het recyclagepark : €
40,00 per kalenderjaar.
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voor de aan

van maximaal eén

40 en 140 liter

€ 40,00

240 liter

€ 60,00

komende container:

12') voor de aankoop van een bijkomende afvalpas: € 5,00
13") voor de aankoop van een containerslot met twee sleutels:€ 35,00. Een bijkomende sleutel kost
€ 10,00.

AÉikel 5.
De retributie is als volgt verschuldigd
- De retributie vermeld in de artikelen 4, 1' a tot en met f en 4, 9o is verschuldigd bij de aankoop.
- De retributie vermeld in de artikelen 4, 1" g en h; 4,2"; 4,8"; 4,10", 4,11", 4,12" en 4,13" dient
vooraf betaald te worden.
- De retributie vermeld in de artikelen 4,2"; 4,3';4,5' en 4,6" is betaalbaar na ontvangst van de
retributienota. De betaling geschiedt binnen de zeven dagen. lndien de betaling niet is geschied
binnen deze termijn, zal de retributie verhoogd worden met € 5,00 voor de administratiekosten van
:

elke herinnering.

Artikel 6.
1') Onverminderd de bepalingen uit artikel 5 kunnen de retributies vermeld in de artikelen 4, 1' g en h; 4,3";
4,5"; 4,6";4,8'; 4,9'; 4,10" , 4,11" , 4,12" en 4,13" betaald worden door middel van een provisierekening.
2") Een provisierekening kan steeds op het eigen initiatief van de hieraan gekoppelde
referentiepersoon worden aangezuiverd middels overschrijving van een saldo op de provisierekening
Voor elk gezin, elk bedrijf dat via het van toepassing zijnde lLvA-reglement van dienstverlening kan
gebruik maken of elke vereniging erkend door de gemeente geldt een natuurlijk referentiepersoon als
verantwoordelijke voor de betaling van de retributie. Het eerste betalingsverzoek voor de
provisierekening bedraagt € 35,00.
3") Wanneer het resterende saldo op de provisierekening van de referentiepersoon de eerste limiet
van € 12,50 bereikt - d.w.z. als het saldo gelijk aan of kleiner dan € 12,50 is - zal aan de
referentiepersoon eerst een betalingsuitnodiging worden gezonden. Dit laat de gebruiker toe tijdig de
nodige betalingen te laten uitvoeren, opdat de dienstverlening niet in het gedrang zou komen.
4") Wanneer het resterende saldo op de provisierekening van de referentiepersoon geen krediet meer
bevat - d.w.z. als het saldo kleiner dan € 0,00 is - zal vervolgens:
- de referentiepersoon en het eventueel daaraan gekoppelde gezin, vereniging, tweede verblijf of
bedrijf geen gebruik meer kunnen maken van de dienstverlening zoals bedoeld in de artikelen 4, 1"
g en h; 4,3";4,5";4,6";4,8";4,9'; 4,10", 4,11",4,12" en 4,13".
Deze maatregel wordt tevens toegepast bij niet betaling binnen de zeven dagen van de
retributienota vermeld in de artikel 5.
- De verschuldigde retributie zal verhoogd worden met € 5,00 voor de administratiekosten van elke
herinnering als het saldo op de provisierekening meer dan zeven dagen geen krediet meer
bedraagt.

5') lndien de referentiepersoon ten slotte nalaat het provisiekrediet aan te zuiveren of nalaat

een

retributienota te betalen , zal een aangetekende aanmaning met betalingstermijn van zeven dagen aan
de betreffende referentiepersoon worden toegezonden. ln deze aangetekende aanmaning worden de
volgende bijkomende kosten verrekend:
1. Administratieve kost: € 20,00;
2. Verwijlintresten.

6")

1' Bij afmelding van een referentiepersoon wordt de dienstverlening stopgezet. Het nog beschikbare
krediet wordt van de provisierekening teruggestort op het rekeningnummer van de referentiepersoon

2' Bijvaststellen van een overlijden van een referentiepersoon wordt het nog beschikbare krediet
teruggestort, en wel in deze volgorde, op:
De provisierekening van de nieuwe referentiepersoon;
De door de beheerder van de nalatenschap of nazaten aan te geven rekening. De dienstverlening op
de provisierekening van de overleden persoon wordt zes weken na de vaststelling van het overlijden
stopgezet.

AÉikel7.
Bijwijze van sociale correcties worden volgende tegemoetkomingen toegestaan :
1") Aan de scholen (inclusief muziekschool) gevestigd op Affligems grondgebied

a.
b.

:

de kostprijs voor het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van
restafvalcontai ners wordt niet aangerekend ;
1 maal per jaar, op het einde van de grote vakantie, wordt er gratis een ophaling van grof vuil
bij de scholen van Affligem gedaan;

2") Aan alle kinderdagverblijven aangesloten bij de dienst Pavok (Pajottenlandse voorziening voor
kinderopvang) en/of erkend door Kind en Gezin :
per in aanmerking komend kinderdagverblijf wordt een bedrag van € 47,50 van de globale afvalkost
gefactureerd aan de gemeente in plaats van aan het kinderdagverblijf.
3") Aan de jeugdverenigingen erkend door de gemeentelijke jeugddienst en aan jeugdhuis Avilo:
per jeugdvereniging wordt een bedrag van € 35,00 van de globale afvalkost gefactureerd aan de
gemeente in plaats van aan de jeugdvereniging.

4") Aan de sportverenigingen erkend door de gemeentelijke sportraad, die wekelijks een activiteit
inrichten en mits voorlegging van een toepasselijk attest afgeleverd door het dagelijks bestuur van de
sportraad :
- € 35,00 voor de in aanmerking komende sportverenigingen die gebruik maken van eigen
infrastructuur, of op jaarbasis hun infrastructuur huren (van de gemeente) en zodoende zelf
moeten instaan voor hun afvalbeheer;
- € 5,00 voor alle andere in aanmerking komende sportverenigingen, die tijdens hun
sportactiviteiten gebruik kunnen maken van de afualvoorzieningen van de gemeente;

5') Aan gezinnen met kinderen jonger dan twee jaar wordt jaarlijks een premie van € 25,00 per kind
jonger dan2 jaar toegekend. Om voor deze premie in aanmerking te komen, moet op 1 april 2021 en
vanaf dienstjaar 2022 telkens op 1 januari van elk jaar een kind tot de leeftijd van 2 jaar op het adres
van de aanvrager ingeschreven zijn.

6') Aan personen met incontinentieproblemen of een andere medische aandoening (stoma,
nierdialyse,...) die veel afvalproductie met zich meebrengt, wordt jaarlijks een premie van € 75,00
toegekend. Om voor deze premie in aanmerking te komen, moet op 1 april 2021 en vanaf dienstjaar
2022 telkens op 1 januari van elk jaar een persoon met chronische incontinentieproblemen of een
andere aandoening (stoma, nierdialyse,...) ingeschreven zijn op het adres van de aanvrager. De
persoon met medische problemen mag niet in een residentiêle voorziening, serviceflat,
assistentiewoning, ziekenhuis, woonzorgcentrum of centrum voor kort verblijf verblijven. De medische
aandoening moet aangetoond worden door voorlegging van een medisch attest.
7') Aan personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming inzake terugbetaling medische
kosten, conform de voorwaarden gehanteerd door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en
lnvaliditeitsverzekering), wordt jaarlijks een premie van € 35,00 toegekend. Om voor deze premie in
aanmerking te komen, moet op I april 2021 en vanaf dienstjaar 2022 telkens op 1 januarivan elk jaar
minstens één persoon op het adres van de aanvrager ingeschreven zijn die recht heeft op de
verhoogde tegemoetkoming inzake terugbetaling medische kosten. Voor toekenning van deze premie
wordt door het OCMW Affligem jaarlijks een geactualiseerde lijst opgevraagd bij de KSZ
(Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).
De hoofd maatschappelijk werkster van het OCMW Affligem wordt gemachtigd om deze geactualiseerde
lijst op te vragen bij de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). Het OCMW Affligem staat in voor
de administratieve verwerking van deze gegevens en het toekennen van dit sociaal voordeel.
De gegevens die uit het bevolkingsregister en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid worden opgevraagd, zullen
enkel gebruikt worden voor het toekennen van dit sociale voordeel en zullen daarna vernietigd worden.
De kostprijs voor deze sociale correcties wordt door lLvA aangerekend aan de gemeente Affligem. De
sociale correcties worden toegekend op de provisierekening die de betreffende aanvrager bij lLvA aanhoudt.

AÉikel 8.
De burgemeester maakt dit besluit en de inhoud ervan conform de artikelen 286 en 287 van het
Decreet Lokaal Bestuur binnen de tien dagen nadat het is aangenomen bekend via de webtoepassing
van de gemeente, met vermelding van de datum waarop het is bekendgemaakt en de vermelding van
de datum waarop het is aangenomen. De webtoepassing vermeldt de wijze waarop het publiek inzage
kan krijgen in de besluiten op de lijst en vermeldt de mogelijkheid om klacht in te dienen bijde
toezichthoudende overheid.

AÉikel9.
De toezichthoudende overheid, het opdrachthoudend samenwerkingsverband Land van Aalst voor
milieu, de gemeentelijke financiële dienst en de gemeentelijke milieudienst worden op de hoogte
gebracht van dit besluit.
Namens de raad,
Gerda Van Geite
Fréderic Pipelers
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Voor eensl uidend afschrift,
Affligem, 11 maart2O21
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