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De werkgroep is uitgegaan van het gegeven dat consument en producent in een onderlinge wisselwerking de aard van de producten en de daaruit voortvloeiende afvalstroom bepalen. Om deze afvalstroom te beperken dringt zich een verandering van productie op en dus een verder doorgedreven mentaliteitswijziging bij de consument. Deze wijziging kan teweeggebracht worden door informatie en sensibilisering enerzijds en door de juiste financiële prikkels anderzijds.
Het meest gekende financiële instrument is de toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”. Daarom is het belangrijk dat de mensen het effect voelen van hun gedrag rond voorkoming, selectie en verwerking (zoals compostering) van het afval. M.a.w. men moet de te betalen prijs voor afvalophaling en -verwerking kunnen beïnvloeden. Van een forfaitaire prijs gaat geen stimulans tot vermindering van het volume dat de inwoner produceert uit, integendeel.
Daarom mag gesteld worden dat de vaste kosten (??? als verwerkingskosten) gedekt mogen worden door een forfaitair bedrag, en dat de variabele kost (het ophalen en verwerken van afval) moet afhangen van het afvalaanbod.
De vaststelling van de prijzen voor de afvalinzameling zou door de onderscheiden gemeenten dus moeten gebeuren op basis van de hoeveelheid en/of het volume dat de inwoners aanbieden voor verwerking.

De werkgroep wil nog een stap verder gaan.
Zij pleit voor een gelijk systeem van inzameling per soort afval in de verschillende gemeenten, en voor een gelijke wijze van prijsbepaling in die onderscheiden gemeenten. Op dit ogenblik bepalen de gemeenten de kosten die zijn hun inwoners aanrekenen op totaal verschillende wijzen, die bij de inwoners als willekeurig kunnen overkomen.

De werkgroep vraagt dat in dezelfde systemen van prijsbepaling ook dezelfde prijzen zouden gehanteerd worden. Deze werkwijze past het gelijkheidsbeginsel toe over de gemeentegrenzen heen en beknot het afvaltoerisme.

Aan de gemeenten wordt gevraagd om in onderling overleg deze principes en prijzen vast te leggen.


Daarnaast formuleert de werkgroep ook zelf een voorstel:

1.	Het meest opvallende hierin is de keuze die gemaakt wordt voor de inzameling van GFT. 
Het gratis ophalen van composteerbaar materiaal veroorzaakt een groot aanbod terwijl het moeten betalen aanzet tot thuiscompostering. Maar het betalen van een eenmalig forfaitair bedrag zet niet aan tot reductie op het aanbod.
Daarom opteert de werkgroep voor een wegingssysteem op de GFT-ophaalwagen. Dat registreert het gewicht van de mini-container(vuilbak) en de naam van de eigenaar, via een chip op die container, en laat op een eenvoudige wijze de verrekening toe. Zo wordt het verband tussen de afvalproductie en de factuur erg duidelijk.
Voor steden en flatgebouwen kan op een centrale container eveneens een wegingssysteem geplaatst worden dat volume en naam registreert.

2.	Voor het restafval houdt de groep het op de “dure” zak.
Voor een gezin wordt een forfaitaire heffing voorgesteld die tevens recht geeft op een basispakket vuilzakken. In dit pakket kan variatie zitten, vb. een keuze tussen kleine of grote zakken. Deze verplichte betaling met afname moet het sluikstorten verhinderen. Om tot afvalreductie aan te zetten moeten zakken boven dit basispakket duurder zijn in aankoop.
Op deze regeling dienen sociale correcties toegepast te worden, afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen.

Ook voor PMD, groenafval, grof tuinafval, papier en karton, glas, textiel en KGA heeft de werkgroep een eigen visie ontwikkeld, waarbij vooral de vraag om ondergrondse glascontainers in het oog springt (privé-initiatief).



De integrale tekst van het advies kan bekomen worden op het CVP-secretariaat, Justus Lipsiusstraat 30, 3000 Leuven, tel. 016/22.29.45.

Aan de provincie wordt gevraagd een actieve en stimulerende rol te vervullen teneinde de samenspraak tussen de gemeenten op gang te brengen. Het doel is dat per 1 januari 2001 alle gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant eenzelfde systeem en zelfde tarief zouden toepassen. De Bestendige Deputatie zal van dit verzoek in kennis worden gesteld.
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