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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 14 september 2021

STADSONTWIKKELING

6 2021_GR_00185 Retributiereglement "Gebruik recyclagepark" - Verkoop van 
persoonlijke beschermingsmiddelen en verpakkingen voor 
het omgaan met asbestgebonden afval - Aanpassing - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de 
heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; 
de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de 
heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; de heer Louis Van 
Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie 
Hamelryck; mevrouw Eunice Yahuma; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Brigitte Moyson

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 21 mei 2021 principieel akkoord te gaan met 
het aanbod van Intradura om doe-het-zelf pakketten voor asbestverwijdering te verkopen.
Om dergelijke verkoop te organiseren moet het retributiereglement “Gebruik recyclagepark” 
aangepast  worden.

Advies en motivering
Intradura biedt een intergemeentelijk aanbod om persoonlijke beschermingsmiddelen en 
verpakkingen aan te bieden en beveelt eenvormige verkoopprijzen aan.
We stellen voor om in te tekenen op dit aanbod en de materialen te verkopen via het recyclagepark.
De aankoop van de materialen kan door de stad bij Intradura gebeuren en tegen de indicatieve prijs 
van:

 Kits met persoonlijke beschermingsmiddelen - 15 stuks per doos: € 202,50/doos
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 Plaatzak - 30 stuks per doos: € 37,50/doos
 Kleine zak - 100 stuks per doos: € 50,00/doos

Intradura laat weten dat de aankoopprijs variabel is in functie van de door hen bedongen prijs. Dat 
betekent dat bij elke nieuwe bestelling, de prijs kan afwijken van bovenstaande indicatieve bedragen. 
De uniforme verkoopprijs wordt voorgesteld op:

 Kits met persoonlijke beschermingsmiddelen: € 13,50/stuk
 Kleine zak: € 0,50/stuk
 Plaatzak: € 1,25/stuk

De Raad van Bestuur van Intradura stelt voor om de verkoopprijs uniform te houden, maw. om deze 
niet variabel te beschouwen en het toekomstige prijsverschil tussen aankoop- en verkoopprijs bij te 
laten passen door de vennoten, in dit geval de stad Halle.
Volgende artikels worden toegevoegd/aangepast aan het retributiereglement gebruik recyclagepark:

 Artikel 7: de bezoeker dient een retributie te betalen voor de aankoop van volgend ter 
beschikking gesteld asbestverpakkingsmateriaal en persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM-
kit):

o € 13,50 voor pakket persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM-kit) -een paar 
wegwerphandschoenen, een FFP3 mondmasker, een wegwerpoverall en een 
handleiding omtrent het veilig verwijderen en inpakken van het asbestmateriaal.

o € 0,50/zak voor een kleine transparante asbestzak (80x 120cm) - voor kleine stukken 
asbest, leien, bloembakken,...

o € 1,25/zak voor een grote transparante plaatzak (120x 220cm) - voor 2 à 3 golfplaten 
of andere grote asbestplaten.
                                               

 Artikel 10: Dit reglement wijzigt en vervangt het retributiereglement gebruik stedelijk 
recyclagepark van 9 september 2014.

Juridische gronden
 Gemeenteraadsbeslissing van 16 november 2016 betreffende de oprichting opdrachthoudende 

vereniging voor afvalbeheer.
 Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2016-2022.
 Omzendbrief OMG 2020/O 2020/1 betreffende de wijziging en actualisatie van de omzendbrief 

dd. 27.08.2008 over de inzameling van asbestcement op de recyclageparken in het Vlaamse 
Gewest.

 Besluit gemeenteraad 9 september 2014 - retributiereglement gebruik recyclagepark.
 Collegebeslissing van 21 mei 2021 betreffende de principiële goedkeuring deelname 

samenaankoop doe-het-zelf pakketten - Asbestverwijdering.
 Collegebeslissing van 16 juli 2021.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Noch de inkomsten, noch de uitgaven ervan zijn begroot in het huidige strategisch meerjarenplan. 

Beleidsinformatie
Leefbaar en beleving > Door het verbeteren en vergroenen van onze straten, pleinen en parken, 
creëren we een leefbare stad > Met gerichte acties en sensibiliserings-campagnes verkleinen we de 
Halse afvalberg en het zwerfvuil. > B3.5.3 Inzetten op afvalpreventie en duurzaamheid door het 
behouden van de actieve rol binnen Intradura en uitwerking van de voorstellen in het kader van het 
memorandum #duurzaam

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de besproken aanpassing en keurt het retributiereglement goed: 
Artikel 1: Er wordt een retributie geheven voor het gebruik van het recyclagepark bij het aanbieden 
van afvalstoffen gecatalogeerd onder categorie 2 en categorie 3 van dit reglement. Alle particulieren 
evenals éénmans- en kleinhandelszaken die gebruik maken van het recyclagepark vallen onder dit 
reglement.
Artikel 2: Enkel huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden aanvaard in 
het recyclagepark. Dit betekent dat enkel afvalstoffen gegenereerd uit een regulier werkend 
huishouden of afvalstoffen gelijkgesteld daaraan aanvaard worden. 
Onder categorie 1 worden de volgende afvalstoffen ingedeeld:
plastic flessen & flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD), papier en karton, glazen 
flessen en bokalen, Klein Gevaarlijk Afval (KGA), herbruikbare goederen, frituurolie en afgewerkte olie,
 afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), plastic folies en PVC, piepschuim, afvalba
nden, textiel, oude metalen, kurk, plastic dopjes en asbestcementhoudende afvalstoffen.
Onder categorie 2 worden de volgende afvalstoffen ingedeeld:
groenafval, snoeihout, steenpuin, zuivere grond, hout en vlak glas.
Onder categorie 3 wordt de volgende afvalstoffen ingedeeld:
grofvuil
Artikel 3: Het retributiebedrag wordt vastgesteld op basis van massa en de categorie van het afval:

 Categorie 1: gratis
 Categorie 2: € 0,03/kg
 Categorie 3: € 0,16/kg

De massa’s worden bepaald door middel van het gebruik van geijkte weegbruggen.
Artikel 4: Alle eenmans- en kleinhandelszaken die hun bedrijf te Halle gevestigd hebben worden 
onder dezelfde voorwaarden als particulieren toegelaten op het recyclagepark mits ze vooraf overgaan 
tot de betaling van een jaarlijkse forfaitaire som van € 62. Van deze forfaitaire vergoeding is 
vrijgesteld, voor wat betreft zijn huishoudelijk afval, de handelaar 
en zelfstandige die woonachtig is in Halle.
Toegang wordt enkel verleend bij het gebruik van de door de stadsdiensten ter beschikking 
gestelde toegangskaart.
Andere bedrijven en KMO’s worden niet toegelaten.
Artikel 5: Alle eigenaars van een 2de verblijfplaats in Halle, verenigingen/organisaties/scholen die 
gevestigd zijn in Halle worden onder dezelfde voorwaarden als particulieren toegelaten op het 
recyclagepark. Enkel afval gegenereerd uit activiteiten eigen aan de werking binnen Halle mogen 
worden aangeboden.
Hiertoe dient de belanghebbende een toegangsbadge aan te vragen bij de stadsdiensten. Deze blijft 
actief tot het einde van het jaar waarin de kaart werd aangevraagd. De aanvrager dient voor het jaar 
daaropvolgend zelf een verlenging aan te vragen die opnieuw loopt tot het einde van het 
kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
Na verkoop van het goed, ontbinding van de vereniging, … en wanneer de voorwaarden vervallen om 
de toegangskaart te gebruiken dient de aanvrager op eigen initiatief de toegangskaart terug te bezorg
en aan de stadsdiensten.
De toegangskaart wordt kosteloos ter beschikking gesteld.
Artikel 6: Familieleden van overleden Hallenaren kunnen een tijdelijke toegangskaart van 3 
maanden aanvragen binnen het jaar na het overlijden. De aanvraag gebeurt bij de stadsdiensten. De 
toegangskaart wordt kosteloos ter beschikking gesteld.
Artikel 7: De bezoeker dient een retributie te betalen voor de aankoop van volgend ter beschikking 
gesteld asbestverpakkingsmateriaal en persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM-kit):
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 € 13,50 voor pakket persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM-kit), bestaande uit: een paar 
wegwerphandschoenen, een FFP3 mondmasker, een wegwerpoverall en een handleiding 
omtrent het veilig verwijderen en inpakken van het asbestmateriaal.

 € 0,50/zak voor een kleine transparante asbestzak (80x 120cm) - voor kleine stukken asbest, 
leien, bloembakken,...

 € 1,25/zak voor een grote transparante plaatzak (120x 220cm) - voor 2 à 3 golfplaten of 
andere grote asbestplaten.

Artikel 8: Het verschuldigde bedrag wordt contant betaald aan de uitbater van het stedelijk 
recyclagepark tegen de afgifte van een ontvangstbewijs.
Artikel 9: Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Artikel 10: Dit reglement wijzigt en vervangt het retributiereglement gebruik stedelijk recyclagepark va
n 9 september 2014.
Artikel 11: Onderhavige beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
1. Samenaankoop doe-het-zelf-pakketten - aanbod.pdf
2. Besluit gemeenteraad 9 september 2014 - retributiereglement gebruik recyclagepark.pdf

Gekoppelde besluiten
 2021_CBS_00689 - Samenaankoop doe-het-zelf pakketten - Asbestverwijdering - Goedkeuring
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


