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secretaris
Retributie op het inzamelen van afval via gedifferentieerde tarieven. Opheffen en invoeren.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet
 artikel 42 en 43, §2, 15° van het gemeentedecreet;
 het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij
decreet van 20 april 1994, inzonderheid op artikel 15;
 het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) van 17 februari 2012,
gewijzigd bij besluit van 4 mei 2012;
 het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 16 september 2016;
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde :
 de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen);
 de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 december 2013 houdende een retributie op het inzamelen van
afval via gedifferentieerde tarieven;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB
2011/1 - van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand d.d. 10 juni 2011;
Gelet op de aanleiding, zijnde :
 de intercommunale IVVO heeft voorgesteld om de tarieven op de recyclageparken te uniformiseren.
Deze tarieven worden opgenomen in een apart reglement, met name m.b.t. een contantbelasting
voor het inzamelen van afval via het recyclagepark. Voor de huis-aan-huisophaling van bepaalde
afvalfracties blijft een retributiereglement noodzakelijk;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Het Vlarema, dat in werking getreden is op 1 juni 2012, beoogt de afvaltarieven in de gemeenten te
harmoniseren;
 De ophaling van snoeihout of het hakselen van het snoeihout aan huis en de huis-aan-huis ophaling
van grofvuil vereisen onder meer de rit van de vrachtwagen of tractor en de inzet van personeel.
Omdat dit voor het gemeentebestuur uitgavenposten zijn, is het billijk daarvoor de kosten aan de
aanvrager door te rekenen. De retributie moet immers kostendekkend zijn;
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De beslissing dd. 17 december 2013, houdende een retributie op het inzamelen van afval via
gedifferentieerde tarieven, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2017.

Art.2:

Er wordt vanaf 1 januari 2017 een retributie gevestigd op de volgende fracties van
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval die huis-aan-huis worden ingezameld:
§ 1. De retributie is van toepassing voor het ophalen en composteren van de GF(t)-fractie en
organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. Onder GF(t) wordt verstaan groenten, fruit en
kleine hoeveelheden tuinafval. De retributie voor het ophalen én verwerken van de GF(t)fractie is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de gemeentelijke huis-aanhuisinzameling van GF(t) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval door middel van
de door de I.V.V.O. voorgeschreven GF(t)-containers. De retributie wordt berekend op het
gewichtsverschil van de container voor en na het ledigen door de ophaalwagen.

a) Bij de levering van de GF(t)-container zal door de I.V.V.O. een waarborg worden
aangerekend van 25 EUR ongeacht het volume van de container(s) of het aantal.
b) De retributie bedraagt 0,05 EUR per kg GF(t);
c) De gebruiker ontvangt een betalingsuitnodiging van 25 EUR op rekeningnummer van
het gemeentebestuur. Bij elke ophaling zal de retributie afgetrokken worden van dit
vooraf betaalde bedrag. Zodra het nog beschikbare bedrag lager is dan 10 EUR
wordt door de I.V.V.O. een nieuwe betalingsuitnodiging van 25 EUR gestuurd. De
containers worden geledigd zolang het nog beschikbare bedrag vijf bankwerkdagen
vóór de ophaling positief is.
d) Bij afmelding wegens verhuizing of overlijden wordt de GF(t)-ophaling afgesloten en
de waarborg en het nog beschikbare bedrag teruggestort.
e) Elke container kan op een eenvoudige aanvraag van de gebruiker uitgerust worden
met een kantelslot. Dit kantelslot wordt door de intercommunale I.V.V.O. verhuurd
aan 30 EUR per slot en per jaar. De huurkost wordt gedurende vijf jaar aangerekend
en vervalt vanaf het zesde jaar.
§ 2. De retributie is van toepassing voor de huis-aan-huis ophaling van grof huisvuil.
a) De retributie is verschuldigd door de persoon die bij het gemeentebestuur de ophaling
van het grof huisvuil aanvraagt.
b) De retributie bedraagt 75 EUR per ophaalbeurt voor zover de duur om de
vrachtwagen te laden beperkt blijft tot 10 minuten. Indien de laadduur 10 minuten
overschrijdt, wordt een forfaitaire prijs van 50 EUR per 10 bijkomende minuten
geheven.
c) De betaling gebeurt na ontvangst van de factuur opgemaakt door het
gemeentebestuur.
§ 3. De retributie is van toepassing voor de ophaling en/of het hakselen van snoeihout aan
huis.
a) De retributie is verschuldigd door de persoon die bij het gemeentebestuur de ophaling
en/of het hakselen van snoeihout aan huis aanvraagt.
b) De retributie voor het afhalen van snoeihout bedraagt 40 EUR per ophaalbeurt.
De retributie voor het hakselen van snoeihout bedraagt 50 EUR voor het eerste uur.
Indien de duur voor het hakselen een uur overschrijdt, wordt 25 EUR per begonnen
halfuur aangerekend.
c) De betaling daarvan gebeurt na ontvangst van de factuur opgemaakt door het
gemeentebestuur.
Art.3:

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie via een dwangbevel worden ingevorderd,
voor zover de schuld onbetwist en opeisbaar is. Bij betwisting wordt de retributie
burgerrechtelijk ingevorderd.

Art.4:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegestuurd.
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