
Gemeente Schoten
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VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 17 DECEMBER 2019 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De 
Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, 
Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre 
Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Ilse Stockbroekx, raadslid.

RETRIBUTIEREGLEMENT VOLUMEWISSEL AFVALCONTAINER

De raad,

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval;

Gelet op het Materialendecreet en op het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van 
materialenkringlopen en afvalstoffen VLAREMA;

Gelet op artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft om 
huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige 
tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen;

Gelet op artikel 10 van het Materialendecreet dat bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer 
van huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten;

Gelet op artikel 5.1.1 van het VLAREMA dat bepaalt dat de gemeenten het principe “de vervuiler 
betaalt” toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden 
betaald;

Gelet op het Algemeen Politiereglement Schoten, inzonderheid Afdeling 4.2 Inzameling Afvalstoffen;

Overwegende dat elk aansluitpunt uniek is en bestaat uit een combinatie van een adres en een 
referentiepersoon;

Overwegende dat aan een aansluitpunt afvalcontainers gekoppeld zijn;

Overwegende dat een afvalcontainer een bepaald volume bevat;

Overwegende dat de burgers een volumewissel kunnen aanvragen en dat de gemeente hiervoor 
prestaties levert;

Overwegende dat aan deze prestaties kosten verbonden zijn;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
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Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21 november 2019;

Gelet op het verslag van de dienst der werken d.d. 28 november 2019;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:  met 30 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, 
Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels 
Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smet, 
Véronique D'Exelle stemmen ja.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie geheven op een volumewissel van een afvalcontainer.

Artikel 2

Onder volumewissel wordt verstaan:

- hetzij het wisselen van een gekoppelde afvalcontainer naar een groter of kleiner volume

- hetzij het weghalen van een gekoppelde afvalcontainer indien geen nieuwe afvalcontainer 
gebracht moet worden

- hetzij het brengen van een nieuwe afvalcontainer indien er geen gekoppelde afvalcontainer 
staat.

De aanvragen voor een volumewissel dienen rechtstreeks gericht te worden aan de dienst afvalbeheer 
van de gemeente Schoten.

Artikel 3

De retributie wordt bepaald op een forfaitair bedrag van 15,00 euro per volumewissel.

De volumewissels van de restafvalcontainer en van de GFT-afvalcontainer van een aansluitpunt 
waarvan de referentiepersoon wijzigt, zijn gratis. Bovendien kan per ongewijzigd aansluitpunt één 
keer per kalenderjaar een gratis volumewissel gebeuren van de restafvalcontainer alsook van de GFT-
afvalcontainer.

Artikel 4

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de volumewissel en dient voorafgaandelijk betaald 
te worden uiterlijk drie werkdagen voor de dag van de volumewissel. De betaling gebeurt via 
overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente Schoten. Wanneer de retributie niet betaald 
is, is de gemeente Schoten niet verplicht de volumewissel uit te voeren die de aanvrager vrijwillig 
heeft aangevraagd. Indien de gemeente de volumewissel toch uitvoert, dient de retributie betaald te 
worden binnen de 30 dagen na het toezenden van een factuur.

Artikel 5

Artikel 177, 2° van het Decreet over het Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een 
dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de inning van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 
schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden 
om de retributie in te vorderen.

Artikel 6

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet 
over het Lokaal Bestuur.

Artikel 7
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De toezichthoudende overheid zal op de hoogte worden gebracht van de bekendmaking van het 
reglement overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


