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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 23 februari 2016

FINANCIEEL BEHEERDER

10 2016_GR_00048 Retributiereglement op huisvuilrecipiënten - Aanpassing - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck; 
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; 
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; mevrouw Marie-Rose Harnie; de heer Pieter 
Busselot; de heer Marc Devillé; mevrouw Anne Mattot; de heer Frans Dereymaeker; mevrouw 
Jacqueline Muyldermans; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw 
Anja Deridder; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; mevrouw Joke Ots; de heer Wim 
Demuylder; de heer Marc Sluys; de heer Sven Vranken; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe; 
mevrouw Conny Roekens; de heer Dirk Van Heymbeeck; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard 
Severijns; de heer Dries Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; mevrouw Sonia Christiaens, 
stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Nelly Lanis; mevrouw Brigitte Moyson

Beschrijving
Aanleiding en doel
De (toekomstige) bewoners van residentie Langeveld in de Zijdeweverserf zullen kunnen gebruik 
maken van een ondergrondse restafvalcontainer die zal geplaatst worden door de Intercommunale 
Haviland en hoeven dus geen restafvalzakken meer te gebruiken die door de stad verdeeld worden.
De retributie op het ophalen en verwerken van afvalstoffen zal op een andere manier geheven 
moeten worden. De ondergrondse restafvalcontainer is voorzien van software die toelaat om enerzijds 
de mogelijke gebruikers (bewoners residentie Langeveld) te bepalen en anderzijds een retributie te 
heffen op basis van het aantal keren dat een gezin de inwerpzuil opent. Hiertoe dient het 
retributiereglement ‘Retributie op huisvuilrecipiënten’ aangepast worden.

Advies en motivering
De ondergrondse restafvalcontainer wordt geplaatst in de Zijdeweverserf ter hoogte van het kruispunt 
met de E. Derooverlaan. Deze nieuwe verkaveling leent zich om een nieuwe afvalinzamelwijze toe te 
passen. De inplanting van de gebouwencomplexen en het verkeersluwe karakter van de omgeving 
zorgen er immers voor dat het huis-aan-huis inzamelen van afval niet wenselijk is. Bovendien zijn de 
appartementen eerder bescheiden in oppervlakte waardoor het wenselijk is om bewoners de 
mogelijkheid te bieden restafval te laten deponeren op het ogenblik dat de restafvalzak vol is. Zo 
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wordt vermeden dat een gevulde afvalzak moet bewaard worden in afwachting van de wekelijkse 
inzameling.

De laatste jaren hebben verschillende steden/gemeenten ondergrondse afvalcontainers geïnstalleerd 
en de werking ervan geëvalueerd. Het aanbod op de markt is gestegen waardoor de intercommunale 
Haviland  een raamovereenkomst afsloot ten behoeve van haar vennoten.

De stad kan via Haviland dus ondergrondse afvalcontainers aankopen. De kostprijs voor de aankoop 
en installatie van een restafvalcontainer bedraagt €10.487,98 excl. BTW. Omdat de intercommunale 
Haviland belast is met de opdracht om huishoudelijk afval in te zamelen en aangezien de 
intercommunale enkel opdrachten kan uitvoeren in opdracht van haar vennoten, besliste het college 
om de restafvalcontainer aan te kopen en het integrale bedrag door te rekenen aan de 
VMSW/Woonpunt Zennevallei.

Haviland zal instaan voor de lediging en verwerking van het ingezamelde afval. De kostprijs voor het 
ledigen van de ondergrondse containers bedraagt € 85,00. Aangezien het gebruik van een 
ondergrondse restafvalcontainer in Halle een pilootproject is voor de intercommunale, is het actueel 
onmogelijk om een waarheidsgetrouwe inschatting te maken van het aantal ledigingsbeurten. Na 6 
maanden zal Haviland een eerste evaluatie maken.

Haviland liet wel weten dat ze, op basis van ervaringen bij andere gemeenten, een voorzichtige 
schatting maakt van 1 ledigingsbeurt om de 2 weken. Het verwerken van het restafval maakt deel uit 
van de lopende samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Halle en de intercommunale Haviland.

Haviland engageert zich om gedurende het eerste jaar alle administratieve taken op zich te nemen 
voor wat betreft het innen van de retributie. Haviland zal naar analogie met de werkwijze op het 
recyclagepark de betalingen innen, groeperen en per trimester door middel van elektronische storting 
de gelden overmaken op rekening van de stad. Na afloop van het jaar zal de stad zelf alle 
administratieve formaliteiten moeten regelen.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om te werken met een inwerpzuil van 30 liter 
in plaats van een inwerpzuil van 60 liter.  De prijs voor het ombouwen van de vulschuif/trommel op 
het ondergronds systeem bedraagt 1.064 euro + 21% BTW waarin zijn begrepen: de nieuwe trommel 
van 30 liter, het nieuw slot voor de 30 liter trommel en de werkuren en verplaatsingskosten.

Het voorstel is om de retributie per inworp te baseren op de prijs van een huisvuilzak van 30 liter 
namelijk € 1,13.

Het gebruik van ondergrondse restafvalcontainers dient geformaliseerd te worden in een 
retributiereglement bij wijze van invoeging in het retributiereglement op de huisvuilrecipiënten.

Juridische gronden
Decreet 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie 
en gemeentebelastingen en latere aanpassingen.

Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen d.d. 14 december 
2011.

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Halle en de intercommunale Haviland inzake ophaling en 
verwerking van afvalstoffen.

Overeenkomst inzameling van huishoudelijke restafval, grofvuil, snoeihout en GFT (bijlage 1 & 2 bij de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Halle en de intercommunale Haviland inzake ophaling en 
verwerking van afvalstoffen).
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Raamovereenkomst - leveren en plaatsen van ondergrondse containers en toebehoren in verschillende 
gemeenten in het werkingsgebied van de intercommunale Haviland.

Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen d.d. 17 februari 
2012.

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de diverse uitvoeringsbesluiten.

Gemeenteraadsbeslissing retributie op huisvuilrecipiënten d.d. 10 september 2013.

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 9/09/2012 - Dossier nr. BB/2011/258 
op naam van: Woonpunt Zennevallei CVBA.

Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 december 2015, 28 december 
2015 en 29 januari 2016. 

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid

Besluit
Artikel 1
De retributies voor huisvuilrecipiënten worden vanaf 1 maart 2016 als volgt vastgesteld:
1,88 euro/stuk voor restfractiezakken van 50 liter
1,13 euro/stuk voor restfractiezakken van 30 liter
9,40 euro/stuk voor restfractiezakken van 250 liter
0,40 euro/stuk voor GFT-zakken van 50 liter
0,20 euro/stuk voor GFT-zakken van 30 liter
0,12 euro/stuk voor PMD-zakken

Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen duidt de verkoopspunten van de recipiënten aan.

Artikel 3
De geleverde zakken worden gefactureerd aan de verkoopspunten. De retributie is contant betaalbaar 
bij levering. Bij minimumaankoop van 500 recipiënten wordt een reductie toegestaan van 5%.

Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen duidt de locaties aan waar de bewoners verplicht 
gebruik moeten maken van ondergrondse afvalcontainers. Deze worden verder benoemd als 
bewoners van aansluitpunten.

Artikel 5
Bewoners van aansluitpunten ontvangen een badge die het gebruik zal registeren en toelaat om een 
retributie te heffen.

Artikel 6
Voor het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer met een inwerpzuil van 30l wordt de 
retributie vastgesteld op € 1,13 per inworp. De retributie wordt geïnd tegen afgifte van een factuur.

Artikel 7
De registratie van het gebruik van de ondergrondse container en de inning van de retributie gebeurt 
tot 28/02/2017 door de Intercommunale Haviland, voor rekening van het stadsbestuur en wordt 
driemaandelijks doorgestort aan het stadsbestuur.
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Artikel 8
Huidige raadsbeslissing vervangt de gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2013 houdende 
vaststelling van de retributie op huisvuilrecipiënten vanaf 1 maart 2016.

Bijlagen
1. Beslissing gemeenteraad 10 september 2013 - retributiereglement huisvuilrecipienten.pdf
2. Collegebeslissing 28 december 2015 - ondergrondse restafvalcontainer Zijdeweverserf.pdf
3. Collegebeslissing 29 januari 2016 - aanpassing retributiereglement huisvuilrecipienten.pdf
4. Collegebeslissing 18 december 2015 - aanpassing retributiereglement huisvuilrecipienten.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 



5/5

1500 Halle, 23 februari 2016

De secretaris van de gemeenteraad De voorzitter van de gemeenteraad

 

mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris de heer Bertrand Demiddeleer


