
 
Provincie Vlaams-Brabant 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  
Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 

  
GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 30 april 2015 

van  
SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  
 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 
Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 
Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmans,  
Joseph Van Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 
Karamanis, Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel 
Miedzinski, Jenny Sleeuwaegen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen 
Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, 
Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Alain Carremans, leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 
Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 

 
Financiële Dienst 
 
Raad nr. Onderwerp 

2015AP064023 Retributiereglement op het verzamelen van afvalstoffen - 2015-2019. 

Goedkeuring. 

 
De Raad, 

 
Aanleiding 

 
Het gebruiksreglement voor het recyclagepark werd herzien en de tarieven voor het 
recyclagepark worden nu in een afzonderlijk retributiereglement opgenomen.  
 
Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 
 
Het gebruiksreglement betreffende het gemeentelijk recyclagepark.  
 
Adviezen en visum 

 
Niet van toepassing. 
 
Motivering 

 
Het is wenselijk de vaststelling van de tarieven in een afzonderlijk document vast te stellen. 

Het gebruiksreglement en de tarieven kunnen immers afzonderlijk van elkaar wijzigen.  
 
Financiële impact  

 
De ontvangsten van toegang tot het containerpark en verwerking van grof vuil worden in de 
gemeenteboekhouding verwerkt op begrotingsartikel 0020/7332500.  

 
 



 

Met algemene stemmen 

 
Besluit 

 
Artikel 1. Er wordt een retributie gevestigd op het verzamelen van bepaalde 

afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark, voor een periode vanaf 01 

juni 2015 tot en met 31 december 2019. 
 
Artikel 2. § 1. Het recyclagepark is toegankelijk voor alle inwoners die ingeschreven zijn 

in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister met hun elektronische 
identiteitskaart of elektronisch verblijfsbewijs. 
§2. Andere personen, zoals vermeld in artikel 3 van het gebruiksreglement van 

het recyclagepark kunnen toegang krijgen tot het recyclagepark mits de 
aankoop van een toegangsbadge. De prijs voor een toegangsbadge wordt 
vastgelegd op € 10,00. 

  
Artikel 3. De toegang tot het recyclagepark is gratis als er uitsluitend volgende fracties 

worden aangebracht en mits het in acht nemen van de maximaal toegelaten 
hoeveelheid per kalanderjaar.  
 

Gratis fracties Maximaal toegelaten 

hoeveelheid/jaar  

PMD / 

Papier en karton / 

Hol glas / 

Oude metalen / 
 

AEEA (afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur) 

 

/ 
 

Autobanden maximaal 4 banden 
 

Piepschuim / 

 

Textiel / 
 

Accu’s maximaal  

 

1 accu 

Batterijen / 
 

KGA (motorolie) 10 liter 
 

KGA (frituurolie) 10 liter 
 

KGA (algemeen) 5 stuks 
 

KGA (TL-lamp, UV-lamp,…) 5 stuks 
 

Herbruikbare materialen, 
kringloopgoederen 
 

/ 

Asbestcement: max 1 m³ per gezin per jaar  
 

Kurk / 

Plastic dopjes / 



 

Gebonden asbest 
 

200 kg 

Grof Vuil Onbeperkt maar er is wel een 

kostprijs van 0,16 euro/kg. 

 
Als er meer dan de maximaal toegelaten hoeveelheid wordt aangebracht 
gelden de toegangsprijzen zoals bepaald in onderstaand artikel.  

 

Artikel 4. De toegang tot het recyclagepark is betalend aan onderstaand tarief, als 
volgende fracties worden aangebracht en mits het in acht nemen van de 

maximaal toegelaten hoeveelheid per aanvoerbeurt en rekening houdend 
met de aanvoerwijze. Een gebruiker van het recyclagepark kan voor 20 
aanvoerbeurten binnen aan onderstaande tarieven:  
 
Tarief I: Voetgangers, één-, twee- en driewielige voertuigen en 

personenwagens – € 2,00/aanvoerbeurt. 
Tarief II: Personenwagens met aanhangwagen en bestelwagens - € 4,00 
aanvoerbeurt. 
Tarief III: bestelwagen met aanhangwagen - € 8,00/ aanvoerbeurt. 
 

Fractie Maximaal toegelaten hoeveelheid/ aanvoerbeurt 

Vlak glas 200 kg 
 

Tuinafval en snoeihout 400 kg 

Houtafval 200 kg 
 

Boomstronken 200 kg 
 

Landbouwfolies 200 kg 
 

Porselein 200 kg 
 

Gips en cellenbeton 200 kg 
 

Harde plastics 200 kg 
 

Plastic folies  200 kg 
 

Plastic bloempotten 200 kg 
 

 
Vanaf de 21e aanvoerbeurt is de toegangsprijs het tarief zoals hierboven 
bepaald vermenigvuldigd met factor 8. 

 

Artikel 5. De toegang tot het recyclagepark is betalend aan onderstaand tarief, als 
volgende fracties worden aangebracht en mits het in acht nemen van de 

maximaal toegelaten hoeveelheid per aanvoerbeurt en rekening houdend 
met de aanvoerwijze. Een gebruiker van het recyclagepark kan voor 5 
aanvoerbeurten binnen aan onderstaande tarieven:  
 
Tarief I: Voetgangers, één-, twee- en driewielige voertuigen en 
personenwagens. 

Tarief II: Personenwagens met aanhangwagen en bestelwagens. 
Tarief III: bestelwagen met aanhangwagen. 
 



 

Fractie Maximaal toegelaten hoeveelheid/ 
aanvoerbeurt 

Bouw- en sloopafval 500 kg 
 

 
Vanaf de 6e aanvoerbeurt is de toegangsprijs het tarief zoals hierboven 
bepaald vermenigvuldigd met factor 8. 

 
In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  
(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 
 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Leeuw, 8 juli 2015 

 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  
 
 
Walter Vastiau Luc Deconinck 
 
  


