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FINANCIËN - gemeentebelastingen 

DOSSIER NR. 5 

RETRIBUTIE OP AANVOER HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN NAAR DE 

RECYCLAGEPARKEN. 

De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 
Gelet op artikel 170, § 4 eerste lid van de Grondwet; 

Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet; 

BRON AB 

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Mirom Menen; 

Gelet op artikel 3 van de statuten waarin de te verrichten beheersoverdracht wordt omschreven; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 21 mei 2007 waarbij de gemeente Menen beheersoverdracht deed 
aan MIROM Menen voor de uitbating van het recyclagepark; 

Gelet op de bepalingen van het Materialendecreet, in het bijzonder art. 26, dat toelaat aan de gemeenten haar 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ertoe te machtigen om de kosten van het beheer van 
huishoudelijk afval te innen, ook als ze in de vorm van belastingen en retributies worden verhaald 

Gelet op de algemene politieverordening (APV), titel 4, hoofdstuk 4, afdeling 9, betreffende het 
recyclage park; 

Gelet op de princiepsbeslissing van de gemeenteraad op 29 april 2013 tot invoering van het diftarsysteem op 
het recyclagepark; 

Gelet op zijn voorgaande beslissing van 15 december 2014; 

Overwegende dat er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid bestaat voor de volgende 
afvalstoffen, zoals gedefinieerd in Vlarem: drukwerkafval, afgedankte batterijen en accu's, oude en vervallen 












