
BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD 
 

Marcel De Vos, voorzitter van de gemeenteraad, verzoekt de leden van de gemeenteraad om volgend punt 
toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 25 januari 2022: 

 

Openbare zitting 

 
BP1 Op voorstel van de h-EERLIJK ZOERSEL-fractie: Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van  

22 juni 2021 tot vaststelling van een retributie voor het gebruiksrecht van de huisvuilcontainer voor  
restafval voor Zoerselse gezinnen en tweede verblijven en opheffing van de 
gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2019 om de middelen die vrijkomen door het niet meer 
verstrekken van gratis huisvuilzakken integraal en bijkomend toe te voegen aan het budget 
gereserveerd voor klimaatbeleid. 
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Toelichting 

De gemeenteraad keurde in juni 2021 een retributiereglement goed voor de ophaling en verwerking 

van restafval. Hoewel het een retributiereglement betrof, bleek het gebruik van de restafvalcontainer 

met chip achteraf verplicht te zijn. Dit betekent dat elk aansluitpunt maandelijks een zogenaamd 

‘gebruiksrecht’ dient te betalen, of de restafvalbak wordt aangeboden voor lediging of niet.    

Vroeger was de situatie anders. Toen kreeg elke burger van de gemeente nog 4 gratis huisvuilzakken 

van 1,8 euro/stuk/per jaar ter compensatie van de hogere kost van de huisvuilzakken in Zoersel ten 

opzichte van andere gemeenten. 

Deze gratis vuilzakken werden afgeschaft in maart 2019. Burgers moeten sindsdien betalen voor élke 

zak. Een compensatie kwam er niet. De tarieven van huidige retributiereglement dat het gebruik van 

de restafvalcontainer omschrijft, werden bepaald aan de hand van simulaties waarin geen rekening 

gehouden werd met de gratis huisvuilzakken die elk gezin vroeger kreeg, aangezien deze ondertussen 

waren afgeschaft.  

h-EERLIJK ZOERSEL stelt daarom voor om het gebruiksrecht van de huisvuilcontainer voor 

ieder Zoersels gezin en tweedeverblijf te schrappen. Zoerselaars moeten op die manier alleen 

nog betalen voor wat ze effectief aanbieden, wat volledig in lijn is met het principe ‘de 

vervuiler betaalt’. 
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◼ PUNT BP1 ◼ 

Punt BP1: Op voorstel van de h-EERLIJK ZOERSEL-fractie: Opheffing van de 

gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2021 tot vaststelling van een retributie voor het gebruiksrecht 

van de huisvuilcontainer voor restafval voor Zoerselse gezinnen en tweede verblijven en opheffing 

van de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2019 om de middelen die vrijkomen door het niet 

meer verstrekken van gratis huisvuilzakken integraal en bijkomend toe te voegen aan het budget 

gereserveerd voor klimaatbeleid. 

MOTIVERING 

Feiten en context 

Gratis huisvuilzakken 

-  De gemeenteraad besliste op 23 januari 2003 tot goedkeuring van een reglement voor het  

  verstrekken van gratis huisvuilzakken. 

-  Het schepencollege van 14 januari 2019 nam de beslissing om de gratis huisvuilzakken stop te  

  zetten omdat deze actie niet strookte met het principe ‘de vervuiler betaalt’. 

-  De gemeenteraad besliste op 19 maart 2019 de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2003 tot  

  goedkeuring van een reglement voor het verstrekken van gratis huisvuilzakken in te trekken. 

-  De gemeenteraad besliste op 19 maart 2019 de middelen die vrijkomen door het niet meer  

  verstrekken van gratis huisvuilzakken integraal en bijkomend toe te voegen aan het budget  

  gereserveerd voor klimaatbeleid. 

Diftar 

-  In Zoersel wordt diftar met weging toegepast voor gft en huisvuil.  

-  Diftar met weging geeft op een correcte wijze uitvoering aan het principe ‘de vervuiler betaalt’  

  vermits het zwaartepunt van de retributie ligt op de aangeboden hoeveelheid afval.  

-  Door het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen, worden inwoners aangezet afvalstoffen die  

  niet worden voorkomen of hergebruikt, maximaal te sorteren aan de bron. 



-  De retributie voor huisvuil en gft omvat volgens de gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2021  

  drie parameters: 

1. maandelijks gebruiksrecht van de containers: volgens het volume van de container 

2. ledigingskost per aanbieding: volgens het volume van de container 

3. verwerkingskost per kg: volgens de aangeboden hoeveelheid 

-  Met ingang van 1 januari 2022 legde de gemeenteraad op 22 juni 2021 volgende retributie vast  

  voor de inzameling en verwerking van huisvuil en gft via het diftarsysteem: 

 40 l 120 l 240 l 1.100 l 

gebruiksrecht huisvuilcontainer (€/maand) 0,2525 0,9090 1,5150 7,2722 

gebruiksrecht gft-container (€/maand) 0,4242 1,6868 - 7,2722 

lediging (€/lediging) 0,1212 0,3030 0,6060 3,0301 

verwerking huisvuil (€/kg) 0,2525 0,2525 0,2525 0,2525 

verwerking gft (€/kg) 0,1010 0,1010 0,1010 0,1010 

- Alle Zoerselse gezinnen die in de gemeente zijn ingeschreven in het bevolkingsregister of in het  

  vreemdelingenregister zijn voor de inzameling van hun huisvuil verplicht gebruik te maken van  

  de huisvuilcontainer met elektronische gegevensdrager. Het gebruik van de gft-container is niet  

  verplicht. 

Juridische grond 

-  de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017  

-  de bepalingen van het Materialendecreet van 23 december 2011 

- de bepalingen van het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en  

  afvalstoffen (VLAREMA) van 17 februari 2012 

-  het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022  

-  het lidmaatschap van gemeente Zoersel bij IGEAN milieu & veiligheid en de beheersoverdracht  

  aan IGEAN milieu & veiligheid 

BESLUIT: 

Artikel 1 

De gemeenteraad heft de retributie voor het gebruiksrecht van de huisvuilcontainer voor restafval op  

met ingang van 1 februari 2022.  

Artikel 2 

De opheffing vermeld in artikel 1 geldt voor alle Zoerselse gezinnen en tweede verblijven. 

Artikel 3 

De gemeenteraad heft de beslissing van de gemeenteraad van 19 maart 2019 op die de middelen die  

vrijkomen door het niet meer verstrekken van gratis huisvuilzakken integraal en bijkomend toevoegt  

aan het budget gereserveerd voor klimaatbeleid. 

Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd en aan IGEAN milieu &  

veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN  

milieu & veiligheid; 


