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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 17 december  2013 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Burgemeester:                  Claude Van Marcke 

Schepenen:  Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout, Johan 

Delrue, Mia Tack-Defoirdt  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk 

Tack, Anne Marie  Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy 

Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Nicolas Duquesnoy, 

Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Youri Devlaminck, Twighi Detavernier 

Waarnemend secretaris: Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd:  Gemeentesecretaris:  Patrick Vandeputte   

  

Punt 2. Financiën 
2.5. Vaststellen gemeentelijke retributies: 
2.5.1. op het aanbrengen van bepaalde afvalfracties op het containerpark voor een termijn van 
1 januari 2014  tot en met 31 december 2019  
 
De gemeenteraad, 
Gelet op het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd in de gemeenteraad in zitting van 
heden;  
Overwegende dat het passend is dat er een retributie met gedifferentieerd tariefsysteem (DIFTAR) 
geheven wordt op bepaalde afvalfracties die aangeboden worden op de gemeentelijke 
containerparken, volgens het principe “de vervuiler betaalt”; 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 2 december 2008, betreffende de vaststelling van 
een DIFTAR-retributiereglement voor het containerpark, gunstig geadviseerd door de gemeentelijke 
adviesraad voor milieu en natuur op 18 november 2008 en gewijzigd op 6 september 2011; 
Overwegende dat het bestaande DIFTAR-retributiereglement zoals van toepassing tijdens de vorige 
legislatuur opnieuw kan voorgelegd worden en dat het wenselijk zou zijn om het DIFTAR-
retributiereglement vast te stellen voor een periode van 6 jaar; 
Gelet op het algemeen gemeentelijk politiereglement; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke minaraad d.d. 18 november 2008; 
Na bespreking 
BESLUIT: eenparig 
Art. 1: Definities  
Onder categorie 1-voertuigen wordt verstaan:  
alle personenwagens (incl. breaks, monovolumes, jeeps, enz,.. voor zover de hoeveelheid 
aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar is met deze van een gewone personenwagen) en die geen 
aanhangwagen trekken.  
 
Onder categorie 2-voertuigen wordt verstaan: 
- personenwagens die niet vallen onder de categorie 1, in het bijzonder breaks, monovolumes, jeeps, 
enz,… waarvan de laadruimte uitgebreid wordt door het plat leggen, verwijderen of niet aanwezig zijn 
van de achterbank 
- één-assige en twee-assige aanhangwagens 
- lichte bestelwagens  
Categorie 2-voertuigen hebben enkel toegang tot het containerpark van Anzegem, niet tot het 
containerpark van Vichte. 
Personen die om medische redenen verplicht zijn om een categorie-2 voertuig aan te kopen kunnen 
een toelating verkrijgen om hun voertuig als categorie-1 voertuig te beschouwen op voorwaarde dat 
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niet meer dan 1m³ afval aangevoerd wordt met dat voertuig en het aangevoerde afval enkel afkomstig 
is van het huishouden van deze persoon. 
De aanvrager voor deze toelating dient zijn aanvraag schriftelijk in te dienen aan het college en te 
staven met alle relevante documenten. 
Deze toelating wordt enkel verleend via een collegebeslissing en is op naam van de bestuurder van 
het voertuig en het autokenteken en is geldig voor een termijn van 5 jaar.  
Art. 2: Er wordt een retributie geheven op het aanbrengen van bepaalde afvalfracties op het 
containerpark voor een termijn van 1 januari 2014  tot en met 31 december 2019. 

Art. 3.  Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:  

Afvalsoort Categorie 1-
voertuigen 

Categorie 2-voertuigen 

Papier en karton, schroot, pmd, 
batterijen, glas, wit-en bruingoed 
(frigo, tv,…), olie en vetten, tl-
lampen, kga, milieustraatje 
(isomo, kledij, pvc, folies, cd’s, 
tapijten, matrassen, 
bloempotjes, kroonkurken, 
wijnfleskurken…)  

gratis gratis 

Grof vuil (brandbaar, te storten, 
multistromen), boomwortels 

2 euro Minimum 2 euro, 0,20 euro/kg 

Groenafval gratis Minimum 2 euro, 0,07 euro/kg 

Hout 2 euro Minimum 2 euro, 0,07 euro/kg 

Bouw-en sloopafval 2 euro Minimum 2 euro, 0,02 euro/kg 

Asbestcementafval Enkel via weging 
(zie categorie 2-
voertuigen) 

- 1 aanvoer tot 200 kg per gezin per jaar: gratis 
- Boven 200 kg bij de eerste aanvoer per gezin 
per jaar: 0,20 euro per kg boven de 200 kg met 
een minimum van 2 euro 
- Na de eerste aanvoer per gezin per jaar: 0,20 
euro per kg met een minimum van 2 euro  

Bij aanvoer van verschillende betalende fracties wordt het duurste tarief toegepast. 
Art. 4:  De categorie-1 voertuigen betalen vóór het oprijden van het diftargedeelte 2 euro in de 
muntautomaat. 
Categorie-2 voertuigen betalen na de weging op de weegbrug via bancontact, proton of contant.  
Wenst men een factuur om achteraf te betalen wordt een administratieve kost aangerekend van 10 
euro. Indien door technische omstandigheden één van de drie hogervermelde betaalmogelijkheden 
niet in werking is, vervalt de administratieve kost van 10 euro op de factuur. 
Om de fractie asbestcementafval te kunnen aanleveren dient men over een asbestkaart te 
beschikken. De asbestkaart wordt bekomen bij de containerparkwachter. Met deze asbestkaart mag 
enkel asbestcementafval aangeleverd worden.  Naam en adres van de aanvoerder worden genoteerd 
in een register. 
Om de fractie asbestcementafval gratis te kunnen aanleveren dient men deze fractie apart aan te 
bieden op het betalend gedeelte en mag het totaal gewicht samen niet meer dan 200 kg per gezin per 
jaar zijn, vanaf de tweede aanvoer per gezin per jaar is de retributie vermeld in artikel 3 verschuldigd.  
Art. 5 : Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 
Art. 6 : Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat 
in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 
 
Gedaan in zitting als ten hoofde 
 
 
Sonja Nuyttens                                                                          Stephan Titeca 
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Waarnemend gemeentesecretaris.                                                      Voorzitter van de gemeenteraad. 
 

 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem, 30 december 2013 

 

 

 

Sonja Nuyttens Claude Van Marcke 

Waarnemend Gemeentesecretaris Burgemeester 

 


