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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
donderdag 12 december 2002 

 
Aanwezig : J. Janssens, burgemeester-voorzitter 

L. Meeussen, C. De bruyn, L. Kerstens, M. Vochten, C. Dierckx en R. Van Hoeck, 
schepenen 
C. Floren, V. Meeusen, M. Van Dyck, J. Van Dyck, J. Beckers, L. Aerts, A.Gevaerts, 
L. Nicolaï, R. Meesters, B. Stoffelen, W. Van Puymbroeck, D. De Veuster, C. 
Dejager, J. Janssen, C. Van Akeleyen, V. Lenaers, A. Verheyen, J. Dignef en K. Van 
Hoffelen, raadsleden 
J. Wouters, secretaris. 

 
009. Overeenkomst Fost Plus - Brecht - Pilootproject 
 Gelet op de bevoegdheden van de gemeenten zoals opgenomen in de 

artikelen 117, 119 en 135 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer 
van afvalstoffen  zoals gewijzigd meer specifiek op artikel 15; 
 
Overwegende dat elke gemeente ertoe gehouden is al dan niet in 
samenwerking met andere gemeenten, zorg te dragen voor de regelmatige 
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen; 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij de intercommunale IGEAN cv; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot 
vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en – beheer, 
zoals gewijzigd: 
 
Gelet op het Uitvoeringsplan Huishoudelijke afvalstoffen 1997-2001, dat 
opgemaakt werd in uitvoering van het voormelde decreet van 2 juli 1981, 
evenals op het Ontwerp Uitvoeringsplan Huishoudelijke afvalstoffen 2003-
2007; 
 
Gelet op de overeenkomst afgesloten tussen de gemeente en het Vlaamse 
Gewest, verder de samenwerkingsovereenkomst genoemd, meer specifiek de 
cluster vaste stoffen in deze overeenkomst; 
 
Gelet op het decreet van 21 januari 1997 tot goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst betreffende de preventie en het beheer van 
verpakkingsafval waarin onder meer de terugnameplicht van de 
verpakkingsverantwoordelijken wordt geregeld; 
 
Overwegende dat deze terugnameplicht kan overgenomen worden door een 
erkend organisme dat voldoet aan een aantal voorwaarden; 
 
Gelet op de beslissing van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) van  
23 december 1998 betreffende de erkenning van de vzw Fost Plus, Martinus 
V- straat 40 te 1200 Brusssel, als organisme voor huishoudelijk 
verpakkingsafval, zoals laatst gewijzigd met de beslissing van de IVC van 10 
januari 2002; 
 
Gelet op de activiteiten van Fost Plus die de selectieve inzameling en 
verwerking van de volgende fracties van het huishoudelijk verpakkingsafval 
omvatten: glazen flessen en bokalen, papier-kartonnen verpakkingen en PMD 
(Plastieken flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons); 



 
Gelet op het ophaalscenario, zoals voorgesteld door Fost Plus; 
 
Overwegende dat het project kadert in de door de hogere overheden 
uitgewerkte globale politiek inzake afvalverwijdering en – verwerking; 
 
Gelet op de huidige overeenkomst in het kader van de traditionele projecten; 
 
Overwegende dat de overeenkomst voor het traditioneel project na 31 
december 2002 niet meer kan verlengd worden; 
 
Overwegende dat de gewijzigde erkenning van Fost Plus de opstart van een 
pilootproject voorziet; 
 
Overwegende dat een pilootproject tot doel heeft te onderzoeken of een ander 
inzamelscenario doeltreffender is wat de kosten en resultaten betreft dan het 
basisscenario van Fost Plus in het kader van het geïntensifieerd project; 
 
Overwegende dat een pilootproject eveneens tot doel heeft de geografische 
progressiviteit te vervolledigen; 
 
Overwegende dat het afvalbeleid van de gemeente erop gericht is het gebruik 
van éénmalige verpakkingen te ontmoedigen; 
 
Overwegende dat een huis-aan-huisinzameling van PMD dan ook niet 
aangewezen is; 
 
Overwegende dat in het kader van een pilootproject de selectieve inzameling 
van PMD enkel op het containerpark kan georganiseerd worden; 
 
Overwegende dat dergelijk project om organisatorische, technische en 
economische redenen beter in intercommunaal verband georganiseerd kan 
worden; 
 
Overwegende dat hiertoe enerzijds de overeenkomst afgesloten tussen Igean 
en Fost Plus met betrekking tot het geïntensifieerd project moet 
onderschreven worden en anderzijds de overeenkomst met betrekking tot het 
pilootproject, welke aanvullend en afwijkend geldt op de overeenkomst voor 
het geïntensifieerd project; 
 
Gelet op de principiële goedkeuring van de overeenkomst tussen Igean en 
Fost Plus met betrekking tot het geïntensifieerd project door de raad van 
bestuur van Igean bijeengekomen in zitting van 13 november 2002; 
 
Gelet op de bespreking van deze overeenkomsten tijdens de bijeenkomst met 
de schepenen van leefmilieu d.d. 28 november 2002; 
 
Gelet op de bespreking van diezelfde overeenkomsten tijdens de bijeenkomst 
met de schepenen van leefmilieu d.d. 10 december 2002; 
 
Gelet op het schrijven van Igean aan de gemeenten met betrekking tot de 
opstart van een pilootproject; 
 
Gelet op de ontwerp-raadsbeslissing opgesteld door Igean; 
 
Gelet op de toelichting door schepen Ludo Kerstens, waarbij deze stelt dat de 
traditionele overeenkomst op 31.12.2002 zal eindigen. Er werden bijgevolg 
nieuwe voorstellen geformuleerd zoals onder andere de 14-daagse ophaling 
van PMD aan huis. Omwille van een afwijkende visie met betrekking tot deze 
ophaling werd in 7 gemeenten een pilootproject ontworpen om nog wel de 



tussenkomst van Fost Plus te ontvangen, maar PMD in te zamelen op het 
containerpark. De papierophalingen aan huis zullen deels privaat deels door 
verenigingen  georganiseerd worden; 
 
Gelet op de vraag van raadslid  A. Gevaerts of door de nieuwe overeenkomst 
er fracties naar andere firma’s zullen gaan en wat er met de verwerking zal 
gebeuren, waarop geantwoord wordt dat Igean mogelijk een andere verwerker 
van het papier zal voorstellen, doch dat verenigingen met dezelfde verwerker 
kunnen blijven werken. Voor andere produkten  zal alles vermoedelijk 
hetzelfde blijven.  
Raadslid Gevaerts stelt hierop de vraag of men wel een contract af moet 
sluiten, waarop schepen Kerstens antwoordt dat men anders veel toelagen 
verloren zal laten gaan en men zelf moet zorgen voor de afvoer en de 
verwerking. 
Raadslid D. De Veuster vreest dat de bevolking de Pet-flessen dan in de 
gewone huisvuilzak zal steken aangezien het niet aan huis opgehaald wordt 
en dat zo het afvalbeleid weinig efficiënt is aangezien het recycleren primeert. 
Ludo Kerstens stelt echter dat het voorkomen primeert. Voorts zal na 3 jaar 
een evaluatie gehouden worden. De quota moeten gehaald worden. De 
situatie kan bijgevolg wijzigen. 
Raadslid Gevaerts stelt dat de huis aan huis ophaling strijdig is met preventie. 
Hoe meer afval, hoe meer subsidies. Ze is er wel mee akkoord dat PMD niet 
opgehaald wordt. Hierop antwoordt L. Kerstens dat Brecht en 7 andere 
gemeenten daarom in deze overeenkomst met pilootproject stappen. 
 
Gelet op de gemeentewet; 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor en 5 onthoudingen 
 
Art. 1: De selectieve inzameling en verwerking van het huishoudelijk 
verpakkingsafval, bestaande uit glazen flessen en bokalen, papier-kartonnen 
verpakkingen en PMD (Plastieken flessen en flacons, Metalen verpakkingen 
en Drankkartons) wordt in intercommunaal verband georganiseerd. Hiervoor 
wordt beroep gedaan op de intercommunale Igean cv, Doornaardstraat 60, 
2160 Wommelgem. 
 
Art. 2: In uitvoering van artikel 1 worden de overeenkomsten afgesloten 
tussen Igean en Fost Plus, zoals principieel goedgekeurd door de raad van 
bestuur in zitting van 13 november 2002 onderschreven. Voormelde 
overeenkomsten maken integraal deel uit van deze beslissing. Een door beide 
partijen ondertekend exemplaar van deze overeenkomst  wordt aan de 
notulen gehecht. 
 
Art. 3: In het kader van de evaluatie van het pilootproject zal de gemeente 2/3 
van de kosten van evaluatie betalen. Fost Plus zal het resterende 1/3 van 
deze kosten dragen. 
 
Art. 4: Afschrift van deze beslissing en de overeenkomst wordt overgemaakt 
aan Igean. 

 
Namens de gemeenteraad 
 
Get. J. Wouters  get. J. Janssens
Secretaris  Burgemeester.
 
Voor eensluidend uittreksel 
 
 
J. Wouters  J. Janssens
Secretaris  Burgemeester.
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