GEMEENTE DILBEEK
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 9 november 2015

Openbare reinheid :
Nr :

Tegenwoordig : Willy Segers, burgemeester
Elke Zelderloo, Jef Vanderoost, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Frank De Dobbeleer,
Karel De Ridder, schepenen
Lies Vereecke, OCMW-voorzitter-schepen
Barbara Cornelis,secretaris
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,

Voorwerp :
Uitleenreglement
herbruikbare bekers

punt 8.3.3

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling
van het Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA) en zijn
wijzigingen;
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het ontstaan
van afvalstoffen tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te
zamelen;
Overwegende dat prioriteit dient gegeven aan afvalvoorkoming en hergebruik van
afvalstoffen;
Overwegende dat de organisatie van evenementen heel wat te vermijden afval
veroorzaakt;
Overwegende dat het gebruik van herbruikbare bekers het restafval, dat ontstaat bij
een evenement, sterk kan doen afnemen;
Overwegende dat de gemeente herbruikbare bekers heeft aangekocht om deze ter
beschikking te stellen van particulieren, scholen en verenigingen;
Overwegende dat het wenselijk is om het verlies van herbruikbare bekers te beperken
door het instellen van een retributie;
Overwegende dat het verlies van 3 % van de bekers bij de organisatie van een activiteit
als aanvaardbaar kan worden beschouwd;
BESLUIT:

Artikel 1.- Er worden herbruikbare bekers ter beschikking gesteld voor de
organisatie van activiteiten zoals buurtfeesten, fuiven, vergaderingen, edl. die
plaatsvinden in de gemeente.
Artikel 2.- Het gebruik van de ontleende bekers wordt uitsluitend toegestaan bij
activiteiten die worden georganiseerd door particulieren met domicilie,
verenigingen/organisaties met zeteladres en scholen uit de gemeente Dilbeek.
Artikel 3.- Het uitlenen van herbruikbare bekers vindt plaats op het
gemeentelijk recyclagepark, R. Dansaertlaan z/n te 1702 Groot-Bijgaarden,
tijdens de openingsuren ervan, en is gratis. Bij het ontlenen wordt rekening
gehouden met de beschikbare bekervoorraad en kan het aantal ontleende
bekers beperkt worden.
Artikel 4.- Bij het ontlenen ondertekent de aanvrager een
engagementsverklaring in verband met het zorgvuldig gebruik en
minimalisering van verlies van bekers, door gebruik van een passend uitleen- en
inzamelsysteem. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor ongevallen of eventuele schade aan derden die voortvloeien uit het
gebruik of misbruik van de bekers.

Artikel 5.- De ontleende bekers dienen uiterlijk 1 week na de organisatie van de
activiteit teruggebracht.
Artikel 6.- De herbruikbare bekers dienen onbeschadigd, proper en behoorlijk
gestapeld in de daartoe ter beschikking gestelde transportkisten teruggebracht,
zodat een vlotte controle mogelijk is. De controle wordt uitgevoerd door
gemeentelijk personeel, werkzaam op het recyclagepark, in aanwezigheid van
de aanvrager. Het resultaat van de controle wordt schriftelijk bevestigd.
Artikel 7.- Bij verlies, beschadiging of vervuiling van meer dan 3 % van de
bekers, uitgeleend voor de organisatie van de activiteit van de aanvrager, wordt
een retributie aangerekend ten bedrage van 1,25 euro per verloren,
beschadigde of vervuilde beker. Bij verlies of beschadiging van een
transportkist wordt 50 euro aangerekend. De retributie wordt gefactureerd aan
de aanvrager.
Artikel 8.- Betaling van de retributie moet gebeuren ten laatste 1 maand na
ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling zal de inning van de factuur
gebeuren via invordering tegenover de aanvrager.
Artikel 9.- Door het aanvragen van de herbruikbare bekers verklaart de
aanvrager zich akkoord met alle bepalingen van dit reglement. Het niet-naleven
van 1 of meerdere bepalingen uit dit reglement kan aanleiding geven tot
uitsluiting van de aanvrager voor verdere ontleningen.
Artikel 10.- Geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van dit reglement
worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 11.- Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2016
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De voorzitter,
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