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Zitting van 15 december 2015
Tegenwoordig : Georges De Vliegher,voorzitter
Willy Segers, burgemeester
Elke Zelderloo, Jef Vanderoost, Bernadette Van Coillie, Diane Van Hove, Stijn
Quaghebeur, Frank De Dobbeleer, Karel De Ridder, schepenen
Lies Vereecke, OCMW-voorzitter-schepen
Jef Valkeniers, Stefaan Platteau, Guy Pardon, Jan Margot, Marc De Meulemeester,
Michel Dandoy, Rita Dedobbeleer, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Carine Walravens, Luc
De Backer, Michel Valkeniers, Linsay Schoukens, Nathalie Staquet, Paul Vanden
Meerssche, Anneleen Van den Houte, Dirk Janssens, Jan Erkelbout, Francis Tratsaert,
Karina Peeters, Cedric Dujardin, David De Freyne, raadsleden
Marianne Vanden Houte, secretaris
DE GEMEENTERAAD,
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (afgekort VLAREMA), van kracht sinds 1 juni
2012;
Overwegende dat het aangewezen is de toegang tot het recyclagepark mogelijk te
maken voor niet in de gemeente gedomicilieerde gezinnen, die beschikken over een
tweede verblijf en hiervoor de belasting op tweede verblijven betalen;
Overwegende dat voor nieuwe tweede verblijven eerst een aangifte van tweede
verblijf dient ondertekend te worden zodat er een belasting op tweede verblijf kan
geheven worden;
Overwegende dat het bovendien aangewezen is de toegang tot het recyclagepark
mogelijk te maken voor niet in de gemeente gedomicilieerde familieleden van
overleden bewoners van een woning in de gemeente, dit met het oog op het
opruimen van de woning van de overledene;
Overwegende dat het daardoor nodig is om het retributiereglement voor het
deponeren van afvalsoorten op het recyclagepark, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 25 februari 2014, aan te passen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente
BESLUIT: met 18 ja-stemmen ( Georges De Vliegher, Willy Segers, Elke Zelderloo, Jef
Vanderoost, Bernadette Van Coillie, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Frank De
Dobbeleer, Karel De Ridder, Lies Vereecke, Jan Margot, Rita Dedobbeleer, Anneleen
Van den Houte, Jan Erkelbout, Francis Tratsaert, Karina Peeters, Cedric Dujardin,
David De Freyne ) , tegen 11 neen-stemmen ( Jef Valkeniers, Stefaan Platteau, Marc
De Meulemeester, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Carine Walravens, Luc De Backer,
Michel Valkeniers, Linsay Schoukens, Paul Vanden Meerssche, Dirk Janssens ) bij
3 onthoudingen ( Guy Pardon, Michel Dandoy, Nathalie Staquet ) .
ARTIKEL 1.- Vanaf 1 januari 2016 wordt een retributie gevestigd op het deponeren
van afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark.
ARTIKEL 2.- De retributie is verschuldigd door het hoofd van het gezin, het bedrijf of
de vereniging, waarvan de leden afvalstoffen komen deponeren. De identiteit van de
leden van het gezin, bedrijf of vereniging wordt vastgesteld via de identiteitskaart of

via een elektronische toegangskaart, uitgereikt door de daartoe aangestelde
gemeentelijke dienst.
Van deze elektronische toegangskaart kunnen volgende groepen gebruik maken :
- zelfstandigen en kleine KMO’s met vestiging in Dilbeek, in Dilbeek actieve
verenigingen en instellingen, nieuwkomers in de gemeente en inwoners zonder
elektronische identiteitskaart maar met een geldige verblijfskaart of een document
met toelating tot duurzaam verblijf. De elektronische toegangskaart voor deze
categorieën blijft geldig tot ze de gemeente verlaten.
- niet in de gemeente gedomicilieerde eigenaars van een gekend tweede verblijf en
die hun belasting op tweede verblijven betaald hebben. Voor nieuwe tweede
verblijven dient eerst de aangifte van tweede verblijf ondertekend te worden zodat
er een belasting op tweede verblijf kan geheven worden.
De elektronische toegangskaart voor deze categorie is slechts 1 jaar geldig maar
hernieuwbaar mits betaling van de kostprijs van de elektronische toegangskaart.
- niet in de gemeente gedomicilieerde erfgenamen in de eerste of tweede lijn van
overleden inwoners van de gemeente Dilbeek. De aanvraag van een toegangskaart is
voor deze categorie beperkt tot 1 jaar na het overlijden en de toegangskaart blijft
geldig gedurende 3 maanden.
ARTIKEL 3.- De retributie bedraagt :
 Voor het deponeren van niet-recycleerbaar afval : € 0,30 met een minimum van
€ 2,00 per aanvoerbeurt
 Voor het deponeren van recycleerbaar afval : € 0,05/kg met een minimum van
€ 2,00 per aanvoerbeurt
 De kostprijs van een elektronische toegangskaart bedraagt € 20,00.
ARTIKEL 4.- Voormelde gewichtshoeveelheden voor niet-recycleerbaar en
recycleerbaar afval kunnen apart gewogen worden door geijkte weegbruggen,
gecontroleerd door de parkwachter, waarbij - tijdens de wegingen – alle gezinsleden
in de wagen plaatsnemen. Als de parkbezoeker er de voorkeur aan geeft een globale
gewichtshoeveelheid te laten wegen, dan geldt het tarief voor niet-recycleerbaar
afval.
ARTIKEL 5.- Volgende afvalstoffen worden vrijgesteld van elke retributie : AEEA, KGA,
PMD (aangeboden in een gemeentelijke PMD-zak), hol glas, papier en karton,
kroonkurken, kurken, printerafval, batterijtjes, textiel, zuiver piepschuim, motorolie,
frituurolie, metalen, autobanden van personenwagens, asbestafval en zuiver
steenpuin.
ARTIKEL 6.- Conform het algemeen politiereglement Dilbeek kan diegene die de
bepalingen van dit retributiereglement overtreedt, voor zover door wetten,
decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties
zijn voorzien, bestraft worden met een administratieve geldboete. Onderstaande
overtredingen zullen gesanctioneerd worden door een gemeentelijke administratieve
sanctie :
 Als de parkbezoeker niet over de weegbrug(gen) is gestapt of gereden maar toch
te betalen afval mee had, vastgesteld door de parkwachter
 Indien de parkwachter vaststelt dat niet alle gezinsleden deelnemen aan de
wegingen aan de in- en uitgang
 Als de weging op de weegbrug aan de uitgang een groter gewicht aangeeft dan
deze aan de ingang
 Indien de parkbezoeker zich toegang heeft verschaft tot het recyclagepark
zonder zich aan te melden bij de identiteitscontrole aan de ingang
 Indien de parkbezoeker afvalstoffen deponeert naast een container of in een
niet daartoe bestemde container
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete,
dient de overtreder bij sluikstorten en/of bevuiling van de openbare ruimte de zaken

onmiddellijk te reinigen, zo niet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen
op kosten en op risico van de overtreder.
ARTIKEL 7.- De aangeboden hoeveelheden per gezin of bedrijf per maand worden
beperkt tot volgende maxima :
 1 ton bouwafval, asbestcement, roofing, glas, papier/karton, PMD, hout en
metalen
 40 kg grofvuil en klein gevaarlijk afval, met inbegrip van afgewerkte olie en
frituurolie en –vet.
Indien in één maand de maximumhoeveelheid afval niet wordt aangeboden, is het
saldo niet cumuleerbaar met het toegelaten maximum van een volgende maand.
ARTIKEL 8.- De retributies moeten contant betaald worden bij vaststelling van de
gewichtshoeveelheid. De bezoeker ontvangt hiertoe op het recyclagepark een
vereenvoudigde factuur (ticket). De betaling geschiedt binnen de 24 uur.
Mogelijkheden tot betaling:
 De betaling kan onmiddellijk gebeuren via bancontact op het recyclagepark of
via een vooraf geladen identiteits- of toegangskaart;
 of op de daartoe aangestelde gemeentelijke dienst (cash of bancontact) voor
betaling factuur of oplading krediet;
 of via overschrijving op de bankrekening van het gemeentebestuur.
Betalingen via bancontact op het recyclagepark of vooraf geladen identiteits- of
toegangskaart verschaffen onmiddellijk nieuwe toegang tot het recyclagepark. Voor
betaling via overschrijving is er een verwerkingsperiode van 5 bankwerkdagen
waardoor men pas na deze termijn opnieuw toegang bekomt tot het recyclagepark.
De parkbezoeker kan ook, met het oog op een vlotte afhandeling van weeg- en
betalingsmodaliteiten, een bepaald krediet vooraf betalen en hiervan gebruik maken
tot dit krediet is opgebruikt.
ARTIKEL 9.- Bij niet tijdige betaling binnen de 24 uur na het vorig parkbezoek wordt
de toegang tot het recyclagepark automatisch geweigerd en wordt de bezoeker
verzocht eerst ter plaatse via bancontact of cash op de daartoe aangestelde
gemeentelijke dienst, de betaling te verrichten vooraleer opnieuw toegang te krijgen.
ARTIKEL 10.- Elke inning van een retributie, die niet werd betaald, zal gebeuren zoals
bepaald in artikel 94, 2° van het Gemeentedecreet of via een burgerlijke
rechtsvordering.
ARTIKEL 11.- Dit reglement vervangt het reglement van 25 februari 2014.
ARTIKEL 12.- Overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet, wordt dit
retributiereglement bekendgemaakt via de gemeentelijke website.
ARTIKEL 13.- Dit reglement wordt overeenkomstig artikel 253 van het
Gemeentedecreet aan de provinciegouverneur overgemaakt.
Namens de raad:
De secretaris,
(get.) Marianne Vanden Houte

De voorzitter,
(get.) Georges De Vliegher

Voor gelijkvormig afschrift 10 oktober 2016

De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Marianne Vanden Houte

Georges De Vliegher

