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Retributie op de huis-aan-huisophaling van grof huisvuil en de ophaling en/of het hakselen van
snoeihout aan huis. Invoering vanaf 1 oktober 2017.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet
 artikel 42 en 43, §2, 15° van het gemeentedecreet;
 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 beslissing van de gemeenteraad d.d. 5 januari 1986 houdende de vaststelling van het Algemeen
Gemeentelijk Politiereglement en de wijzigingen tot op heden;
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 december 2016 houdende een retributie op het
inzamelen van afval via gedifferentieerde tarieven;
Gelet op de aanleiding, zijnde :
 Op basis van een conceptnota van de intercommunale IVVO zal de ophaling huis aan huis van gften restfracties gebeuren via het DIFTAR-systeem. De tarieven hiervoor worden opgenomen in een
apart belastingreglement. Voor de huis-aan-huisophaling van grof huisvuil en snoeihout is derhalve
een afzonderlijk retributiereglement vereist;
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-huisophaling
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
Art.1:

met 14 ja-stemmen en 2 onthoudingen

Er wordt vanaf 1 oktober 2017 een retributie gevestigd op de huis-aan-huisophaling van grof
huisvuil en de ophaling en/of het hakselen van snoeihout aan huis.

Art. 2: De retributie is van toepassing voor de huis-aan-huisophaling 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.
Art. 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 gebeurt na ontvangst van de factuur opgemaakt door het gemeentebestuur.

Art.4:

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.2:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegestuurd.

Art.3:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de dienst Belastingen
- de dienst Milieu
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