
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS 

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 . 

Aanwezig: 

Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad 

Jo Roggen, burgemeester 

Chris Jamar, derde schepen 

Benny Munten, Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Eva Prouvé, Sandy Monette, Monique 

Adams, Johan Guldix, Glenn Huveneers, gemeenteraadsleden 

Herman Stiers, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: 

Elke Allard, Rik Lassaut, Roland Strouven, Ria Schepmans, schepenen 

Bart Andries, Kevin Huybrechts, gemeenteraadsleden 

In openbare zitting 

 

Retributie op de verkoop van keukenafvalbakjes en composteerbare zakken.  

 

De gemeenteraad 

 

Juridische basis: 

1. Het gemeentedecreet, inzonderheid art.42 § 3 en 253 § 1,3°. 

2. De omzendbrief BB-2011/01 “Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit” van 10 

juni 2011. 

Voorgaande: 

1. De gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2013 houdende “Retributie op de verkoop van 

keukenafvalbakjes en composteerbare zakken”. 

Probleemstelling: 

De belastingen en retributies dienen door de gemeenteraad vastgesteld te worden voor de aanslagjaren 

2019 tot en met 2024. 

Motivering:  

De aankoop van bakjes en zakjes betekent een kost voor de gemeente die door middel van een retributie 

deels kan gerecupereerd worden. 

Het keukenafvalbakje is een plastic geventileerd bakje ( 22x22x18cm) met deksel en handvat en kost € 

1,65 euro/bakje in aankoop. 

De kleine composteerbare zakjes  kosten € 1,82 voor een rol van 50 stuks en de grote zakken voor de 

GFT-container € 3,025  voor een rol van 10 stuks, prijzen incl. BTW. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

Artikel 1.  

Voor de dienstjaren 2019 tot en met 2024 de retributie op keukenafvalbakjes en composteerbare zakken 

als volgt vast te stellen: 

De retributie voor aankoop van een keukenafvalbakje bedraagt € 2,00. 



De retributie voor kleine composteerbare zakjes bedraagt € 2,30 voor een rol van 50 stuks. 

De retributie voor grote zakken voor de GFT-container bedraagt € 4,00 voor een rol van 10 stuks. 

Artikel 2.  

Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket overgemaakt worden aan de toezichthoudende 

overheid. 

 

Namens de raad: 

In opdracht: de Algemeen directeur 

get. Herman Stiers 

De voorzitter van de raad 

get. Jean-Pierre Nyns 

Voor eensluidend uittreksel: 

De Algemeen directeur 

 

Herman Stiers 

De voorzitter van de raad 

 

Jean-Pierre Nyns 

 


