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Reglement 

 

Verkoop van asbestcontainers 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 april 2020 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 4 mei 2020 

 

Juridische gronden 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt. 

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de 

gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de 

gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende 

bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd: 

◦ 14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de 

retributies en de voorwaarden ervan 

• Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne 

(Vlarem II). 

• Het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011 

(Materialendecreet). 

• Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 17 februari 2012 

(Vlarema). 

• Het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2018 inzake 'Actieplan asbestafbouw'. 

• Het Toetredingscontract 'asbestovereenkomst gemeenten 2018' afgesloten met de Vlaamse Regering op 17 september 

2018. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2018 waarbij het asbestproject van IVM 

wordt goedgekeurd. 

• Het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 betreffende de verkoop van asbestzakken voor particulieren. 

Artikel 1 

§1. Voor een termijn die eindigt op 31 maart 2022 wordt als volgt een retributie geheven op 

asbestcontainers die geleverd worden in functie van de bronophaling van 

asbestcementgolfplaten bij land- en tuinbouwers via het project van IVM: 

- 170 euro per asbestcontainer 

§2. Er kunnen maximaal 2 asbestcontainers per exploitatieadres gedurende de volledige periode 

van het IVM project gekocht worden. 

 

Artikel 2 

De aanvraag van de asbestcontainers, voor de bronophaling van asbestcementplaten, is 

voorbehouden aan de land- en tuinbouwer met landbouwnummer bij het Departement 

Landbouw en Visserij en met exploitatieadres in Maldegem. 
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Artikel 3 

De retributie vermeld in artikel 1 is verschuldigd door de persoon die, op uitdrukkelijk verzoek, 

de container(s) wenst te ontvangen, en dit na goedkeuring van de aanvraag. 

 

Artikel 4 

Een afschrift van het reglement wordt gezonden aan: 

- OVAM 

- IVM 

 


