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Retributies 2020-2025: Retributie voor het inzamelen van
medisch afval van landbouwbedrijven op het recyclagepark:
goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Rutger Moons, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid;
de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer
Peter Verpoorten, raadslid; de heer Bart Michiels, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid;
mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; mevrouw Eva
Brandwijk, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; mevrouw
Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers; de heer Pieter Laureys; mevrouw Griet Van
Nueten; de heer Ludo Van den Broeck; de heer Marnix Verheyen; de heer Marcel De Cuyper; de heer
Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer François Vermeulen

Verontschuldigd:
mevrouw Bieke Baeten, raadslid; mevrouw Annick De Grauwe

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Boerenbond stelde de vraag om op het recyclagepark van Herentals een inzameling te
organiseren voor het inzamelen van medisch afval dat afkomstig is van landbouwbedrijven. Veetelers
ervaren meer en meer moeite om het verwerken van hun medisch afval mogelijk te maken. Er zijn
hiervoor niet veel externe firma's en deze zijn erg duur.
IOK heeft op de recyclageparken in Ravels en Hoogstraten een project opgestart waarbij de vaten om
medisch afval in te zamelen tegen betaling aangeboden worden aan de landbouwers. Achteraf
kunnen de landbouwers het vat terug op het recyclagepark aanbieden waar dit dan wordt
doorgegeven voor verdere verwerking.

Argumentatie
De stad is niet verplicht om bedrijfsafval in te zamelen. Als hiervoor geopteerd wordt, dan moet dit
aan marktconforme voorwaarden. Dit betekent dat de kostprijs voor de inzameling moet
doorgerekend worden aan de consument.
Technisch is het mogelijk om deze inzameling op het recyclagepark van Herentals te organiseren.
Enkel de vaten moeten aangekocht worden en in onze software moet een nieuw verkoopartikel
toevoegd worden. IOK heeft reeds infobrochures (bijlage 1) opgemaakt en heeft een attest voor de
landbouwers beschikbaar die hun vat aanleveren.
Hiervoor moet een retributiereglement opgemaakt worden. Volgens artikel 7 van het
retributiereglement voor het aannemen van afvalstoffen kunnen bedrijven met huishoudelijk afval
enkel met een toegangskaart toegang krijgen tot het recyclagepark. Deze toegangskaart kost 5 euro
en is een boekjaar geldig. De landbouwers moeten in het bezit zijn van zo'n persoonlijke kaart.

Besluit
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor het inzamelen van medisch afval van
landbouwbedrijven op het recyclagepark goed als volgt:
Retributies 2020 - 2025:
Retributiereglement voor het inzamelen van medisch afval van landbouwbedrijven op het
recyclagepark
1. Algemene bepalingen
De stad heft van 10 februari 2021 tot en met 31 december 2025 een retributie op de inzameling en
verwerking van medisch afval van landbouwbedrijven op het recyclagepark door het aanbieden
van vaten.
De vaten zijn enkel verkrijgbaar met een inhoud van 50 liter.
Medisch afval zijn afvalstoffen die voortvloeien uit medische handelingen. Hieronder vallen alle
scherpe voorwerpen (pincet, schaar, wegwerpmesjes,...), gebruikte naalden, spuiten zonder naald,
lege flacons en andere niet recycleerbare verpakkingen van geneesmiddelen, katheders, lege
bloedzakken, sondes, lege infusen en infuusleidingen.
2. Gebruiker
De retributie is verschuldigd door iedereen die een vat wenst aan te kopen om zijn professioneel
medisch afval van landbouwbedrijven in te zamelen.
3. Tarieven
De aankoop van een vat kost 30 euro. Inbegrepen zijn alle kosten voor het inzamelen, transport en
de verwerking.
4. Aanvraag

Het vat is enkel aan te kopen en af te halen op het recyclagepark van Herentals.
5. Betaling
Op het recyclagepark wordt de retributie vereffend door betaling volgens de procedure vastgesteld
in het huishoudelijk reglement van het recyclagepark.
Een betalingsbewijs wordt afgeleverd.
6. Procedure
Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IOK Afvalbeheer en OVAM.
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 20 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Evelyn Breugelmans; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper;
Andreas Huyskens; Pieter Laureys; Susy Matthijs; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger
Moons; Els Sterckx; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van
Olmen; Priscilla Van Thielen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; Peter Verpoorten;
Stefan Verraedt
- 6 onthouding(en): Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom
Olyslaegers; Lore Wagemans
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

de voorzitter
Rutger Moons

