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Punt A.9: Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2009 tot goedkeuring 
van een politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en goedkeuring van een politieverordening betreffende het 
beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
- In Zoersel wordt diftar met weging toegepast voor gft sinds 28 oktober 2013. De tarieven 

zijn vastgelegd in het retributiereglement.
- Diftar met weging, zoals toegepast wordt voor een aantal fracties op het recyclagepark, 

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 gemeenteraad heeft in de zitting van juni 2021 het retributiereglement voor retributie 
voor de selectieve inzameling en verwerking van gft en huisvuil met diftar goedgekeurd.

- Een goede verhouding tussen de tarieven voor de verschillende fracties zoals het gft, pmd, 
huisvuil en grofvuil is noodzakelijk om een correcte sortering te stimuleren.

- Door in de gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN een gelijkaardig 
retributie- en diftarsysteem toe te passen worden de tarieven door de inwoners als eerlijker 
ervaren en kan afvaltoerisme vermeden worden.

- Een aanpassing van de politieverordening over het beheer van huishoudelijke afvalstoffen 
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen is noodzakelijk om de regelgeving, in 
overeenstemming te stellen aan de reële situatie.

- Tevens wordt in de aangepaste politieverordening de actuele regeling opgenomen rond het 
aanbieden van asbesthoudend materiaal op het recyclagepark alsook de verplichting aan 
exploitanten van textielcontainers om deze alleen te plaatsen in de gemeente na toelating 
van het college van burgemeester en schepenen.

Juridische grond
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
- de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
- het Materialendecreet van 23 december 2011
- 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
- de gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2009 tot goedkeuring van een 

politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 
Artikel 1:



 

Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2009 tot goedkeuring van de politieverordening 
betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
wordt opgeheven.
Artikel 2:
De politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen, gehecht aan dit besluit, wordt goedgekeurd.
Artikel 3:
Een afschrift van deze verordening wordt toegezonden aan de bestendige deputatie, aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank.  Ter kennisgeving 
zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan OVAM.
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