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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 26 september 2022

Financiën - Dienst financiën

4 2022_GR_00242 Aanpassing van het retributiereglement voor ophaling van 
asbestafval - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Veerle Vincke, voorzitter; de heer Marc Van de Vijver, burgemeester; de heer Filip Kegels, schepen; 
mevrouw Katrien Claus, schepen; de heer Boudewijn Vlegels, schepen; de heer Raf Van Roeyen, schepen; 
mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen; de heer Dirk Van Esbroeck, schepen; de heer Roger Heirwegh, 
raadslid; de heer Werner Maes, raadslid; de heer Johan Smet, raadslid; de heer Andre Buyl, raadslid; de heer 
Ernest Smet, raadslid; mevrouw Marijke De Graef, raadslid; mevrouw Ann Cools, raadslid; de heer Issam 
Benali, raadslid; mevrouw Lien Van Dooren, raadslid; de heer Jens De Wael, raadslid; mevrouw Dominique 
Tielens, raadslid; mevrouw Karolien Weekers, raadslid; de heer Stijn De Munck, raadslid; mevrouw Laura 
Staut, schepen; de heer Jeroen Verhulst, raadslid; de heer Koen Maes, raadslid; mevrouw Annick Van de 
Vyver, raadslid; mevrouw Méline Rovillard, raadslid; de heer Bram Massar, raadslid; mevrouw Leen Van 
Laere, raadslid; de heer Jan Creve, raadslid; de heer Jozef Schelfhout; de heer Victor Catry; de heer Jo Van 
Duyse, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Inge Brocken, raadslid; de heer Jan Van De Perre, raadslid; mevrouw Lientje De Schepper, raadslid; 
mevrouw Kathleen De Schepper, raadslid

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Door het ministerieel besluit van 13 december 2020 werd een subsidie van 259.650,00€ aan de gemeente 
Beveren toegekend voor een project in het kader van het asbestafbouwbeleid door bronophaling.
In de zitting van het college van 9 mei 2022 en in de zitting van de gemeenteraad van 31 mei 2022 werd het 
gemeentelijk retributiereglement voor dit project goedgekeurd.
In art. 1 § 2 van het gemeenteraadsbesluit werd het volgende vastgelegd:
Landbouwers kunnen hiervan geen gebruik maken, deze dienen gebruik te maken van het 
“Asbestprotocol voor land- en tuinbouw” dat wordt aangeboden door de OVAM.
De Milieudienst stelt momenteel het volgende vast:
- twee van de drie aanvragen werden ingediend door landbouwbedrijven (gaat om telkens één container);
- de Vlaamse budgetten voor het asbestprotocol zijn reeds op;
- het is niet duidelijk wanneer deze Vlaamse budgetten terug beschikbaar zullen zijn.
Daarom stelt de dienst voor om paragraaf 2 van artikel 1 te schrappen uit het reglement en landbouwers ook 
de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan het gemeentelijk project.
Met het momenteel jaarlijks beschikbare budget kunnen 50 tot 60 containers worden voorzien. 
Om financiële en subsidieredenen is het nodig dit retributiereglement in te voeren.
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Juridische grond
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen;
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Artikel 40, §3 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;  
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen;
De bepalingen asbestafbouwbeleid uit de Algemene richtlijn bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 
januari 2004, gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012, 4 april 2014 en 12 
mei 2017,  het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, 
leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden 
uitgevoerd, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 mei 2018 en 29 mei 2019;
Gelet op het Ministerieel besluit van 13 december 2020 tot toekenning van een subsidie aan Beveren voor 
een project in het kader van het asbestafbouwbeleid door bronophaling;

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

De Gemeenteraad beslist

Artikel 1
Met ingang van 1 oktober 2022 heft het gemeentebestuur  een retributie op het inzamelen van asbestleien 
en/of platen door middel van containers.
Van dit reglement kan gebruik gemaakt worden voor het verwijderen van gebonden asbesthoudende 
producten (dakbedekkingen) op gebouwen die gelegen zijn op het grondgebied van Beveren en die in 
gebruik zijn door:

• Particulieren  
• Verenigingen of organisaties
• Kleine ondernemingen (KO), zijnde zelfstandige bedrijven met minder dan 50 werknemers én met 

een jaaromzet van maximum € 10 miljoen of een balanstotaal van maximum € 10 miljoen.

Artikel 2
§1. Deze retributie bedraagt 170€ incl. BTW/container.  Er worden standaard twee PBM-sets per aanvraag 
geleverd, deze zitten inbegrepen bij dit bedrag.  Bijkomende PBM-sets kunnen bijgekocht worden voor 30€ 
per set bij de gemeentelijke milieudienst.
§2. Er kunnen maximum vijf containers of een maximale dakoppervlakte van 1.500 m² worden 
aangevraagd.   

Artikel 3
Volgende procedure dient gevolgd te worden:
§1 De particulier, vereniging/organisatie of Kleine onderneming (KO) dient de aanvraag in via het 
webformulier op de gemeentelijke website.
§2. De gemeentelijke milieudienst neemt telefonisch contact op met de aanvrager en maakt een afspraak 
voor een huisbezoek.
§3. De milieudienst geeft ter plaatse informatie over de veilige afbraak, bezorgt twee PBM sets aan de 
aanvrager en geeft na goedkeuring van de aanvraag de contactgegevens door aan de aangestelde 
aannemer.  Deze maakt na maximum 5 werkdagen een afspraak met de aanvrager over de plaatsing en 
ophaling van de containers.
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Artikel 4
De retributie dient onmiddellijk betaald te worden na ontvangst van de factuur. 

Artikel 5
Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 
met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.  Bij betwistingen 
zal het gemeentebestuur zich wenden tot de burgerlijke rechtbank om de retributie in te vorderen. 

Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de praktische uitvoering van dit reglement. 

Artikel 7
In afwijking van artikel 288, 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur, treedt dit reglement in werking op 1 
oktober 2022. 

Artikel 8
Het retributiereglement op het ophalen van asbestafval goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 mei 2022 
wordt opgeheven. 

Artikel 9
Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet 
Lokaal bestuur. 

Artikel 10
Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeente de toezichthoudende overheid op 
de hoogte van de bekendmaking van dit reglement. 

Artikel 11
Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2022 en loopt tot het einde van het asbestproject, zoals 
vastgelegd in het Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Beveren voor een project in het 
kader van het asbestafbouwbeleid, en latere ministeriële wijzigingsbesluiten. 

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

Algemeen directeur

Jo Van Duyse

Voorzitter

Veerle Vincke


