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Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter

Theo Francken, Burgemeester
Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Pieter Verheyden, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Jolien Vissers, Ellen Lammens, Jo Pierson,
Liesbeth Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Rina Robben, Pascale Alaerts, lvan
Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem,
Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur

Retributie op de inzameling van asbest aan huis
Classificatiecode: 484 Belastingen. Taksen

Feiten en context
Op 19 november 2003 is de gemeente toegetreden tot Ecowerf, lntergemeentelijk milieubedrijf
Oost-Brabant.
Met ingang van 19 november 2003 deed de gemeente beheersoverdracht aan EcoWerf voor de
inzameling van verschillende afvalfracties en voor de exploitatie van het recyclagepark.
Op 3 decemb er 2O2O keurde de Vlaams minister de projectaanvraag van EcoWerf goed om via huisaan-huis-inzameling de asbestafbouw in Vlaanderen te versnellen.
EcoWerf richt zich op asbesthoudende golfplaten en leien van particulieren met een maximum van 5
platen- of kuubzakken (komt neer op ongeveer 150 m2 dak). De werkwijze is als volgt:

1.
2.
3.

De inwoner vult op de website een formulier in of belt naar de Groene Lijn van EcoWerf.
De asbestcoach contacteert de inwoner en gaat op huisbezoek, bekijkt de situatie ter
plaatse, geeft informatie over een veilige afbraak, verkoopt de plaatzakken, spreekt een
plaats af waar de zakken moeten gezet worden en plant de ophaaldatum in.

EcoWerf komt deze ophalen op de afgesproken datum en levert de zakken aan de verwerker.

Ook KMO's en verenigingen kunnen deelnemen aan het project.

Met ingang van 1 juni 2021 wordt een tarief geheven voor natuurlijke personen, rechtspersonen
en/of verenigingen die de ophaling aan huis van plaatzakken (1 m3) of kuubzakken (1 mt), welke door
de intercommunale EcoWerf ter beschikking van de bevolking worden gesteld via de asbestcoach van
EcoWerf.
Bij de aankoop van minstens één asbestzak zijn twee veiligheidskits inbegrepen. De aanvrager kan
een bijkomende veiligheidskit aankopen.
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De organisatie van de dienstverlening kadert in het versneld asbestafbouwbeleid zoals uitgewerkt
door de OVAM dat streeft naar een versnelling in de afbouw van alle risicovolle asbesthoudende
materialen u¡t onze leefomgeving binnen het Vlaamse gewest.
De organisatie van de aanvraag en de inzameling van de plaatzakken of kuubzakken voor asbest
gebeurt door EcoWerf waarbij de aanvraag- en aanbiedingsvoorwaarden zoals vastgelegd door
EcoWerf dienen nageleefd te worden.

Het project start op 7juni2O2t en heeft een totale duur van 3 jaar.

Juridische gronden
De Grondwet:

o

artikel 173

Decreet lokaal bestuur van22 december 2017:

o
o

artikel, 40 $3
artikel

4L,lid2,t4'

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Ecowerf voor een project in het kader van
het asbestafbouwbeleid (perceel bronophaling).
Advies commissie
De commissie beleidsdomeinen d.d. 11 mei 2021verleent een gunst¡g advies.

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslult
De gemeenteraad beslist dat er een

retributie op de verkoop van kuubzakken en
plaatzakken voor het inzamelen van asbestleien en/of -platen wordt gevestigd vanaf 1 iuni 2021

Artikel 1.

voor de duur van het project, zijnde 3 jaar.

Art.2.
$1. De retributie bedraagt voor een:

-

kuubzak (1 m3): 30,00 euro
plaatzak (1 m3): 30,00 euro

52. Er kunnen jaarlijks maximum vijf kuubzakken of vijf plaatzakken (of een combinatie van zakken
beperkt tot 5 stuks) per adres aangekocht worden. Hierbij zijn twee veiligheidskits en het ophalen
van de kuub- of plaatzakken aan huis inbegrepen.

Art. 3. De procedure verloopt als volgt:

t.
2.
3.

De inwoner vult een webformulier in of belt naar de Groene Lijn van EcoWerf
De asbestcoach neemt telefonisch contact op met de inwoner en maakt een afspraak voor
een huisbezoek
De asbestcoach geeft ter plaatse informatie over veilige afbraak, verkoopt de zakken aan de

inwoner en maakt een afspraak voor ophaling

4.
5.

De inwoner vult de zak(ken) korte tijd voor de ophaaldag

EcoWerf komt de zakken ophalen
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te innen. De
via
met
name
wijze
wijze van betaling gebeurt uitsluitend op de door EcoWerf voorgeschreven
Bancontact bij aflevering van de zakken.
Art. 4.

De gemeenteraad machtigt EcoWerf om de retributies, zoals vermeld in artikel 2,

Art. 5. Deze beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 over het decreet
lokaal bestuu r van 22december 2017.

Namens de gemeenteraad
De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Klaas Gutschoven

Hugo Simoens

Voor éénsluidend afschrift,
Lubbeek, 26 mei 202t

De Algemeen directeur,
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