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Retributiereglement op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers 

 

 DE RAAD, 

 

Gelet op het feit dat in uitvoering van de startnota ‘ondergrondse containers’ van 

IBOGEM, zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in 

zitting van 19 december 2016, diverse units met 5 ondergrondse afvalcontainers 

werden geïnstalleerd op het grondgebied. 

 

Gelet op het feit dat via deze units de verschillende huishoudelijke afvalstromen met 

name glas, papier en karton, restafval, PMD en GFT worden ingezameld en de kostprijs 

voor de burgers daarbij niet meer mag bedragen dan de huidige kostprijs voor het 

aanbieden in zakken. 

 

Gelet op het voorstel van Ibogem om de aanbieding van restafval mogelijk te maken 

met een grote opening en een kleine opening.  Deze opsplitsing moet vermijden dat er 

blokkeringen komen van de containers.  Het aangepaste tarief is beter afgestemd met 

de tarieven van de rolcontainers of zakken. 

 

Gelet op het voorstel van IBOGEM om de tarieven voor het gebruik van de 

ondergrondse containers jaarlijks te indexeren om te vermijden dat er grote 

prijsstijgingen zijn na een aantal jaren; 

 

Gelet op het voorstel van IBOGEM om de tarieven vast te stellen op 0,257 euro per 

opening van de container voor restafval van 30 l, 0,50 euro per opening van de 

container voor restafval van 60 l. en 0,153 euro per opening van de container voor 

GFT-afval.  

 

Gelet op het feit dat de verwerking van de bedragen voor deze vorm van inzameling 

volledig digitaal gebeurt waardoor er geen bezorgdheid moet zijn het over het 

verkrijgen van niet afgeronde of kleine getallen; 

 

 

 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;; 

 



 Gelet op artikel 40, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

 

 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

 BESLUIT MET  ALGEMENE STEMMEN : 

 

 Artikel 1 – Er wordt ten bate van de gemeente een retributie geheven op het gebruik 

van ondergrondse afvalcontainers; 

 

Artikel 2 - De retributie is te betalen door de rechtmatige houders van een 

toegangsbadge van voormelde afvalcontainers; 

 

Artikel 3 - De retributie wordt verrekend met een aan de toegangsbadge gekoppelde 

rekening van de houder van voormelde badge; 

 

Artikel 4 - De retributie per gebruik/opening van de ondergrondse afvalcontainer 

bedraagt 0,257 euro voor restafval voor 30 l.; 

 

Artikel 5 – De retributie per gebruik/opening van de ondergrondse afvalcontainer 

bedraagt 0,50 euro voor restafval voor 60 l.; 

 

 Artikel 6 – De retributie per gebruik/opening van de ondergrondse afvalcontainer 

bedraagt 0,153 euro voor GFT-afval; 

 

 Artikel 7 – Het reglement van 31 juli 2018 wordt hiermee opgeheven; 

 

 Artikel 8 – Conform artikelen 286, §1, 1° en art. 287 Decreet Lokaal Bestuur wordt dit 

besluit en de inhoud ervan bekend gemaakt op de web-toepassing van de gemeente; 

 

 Artikel 9 – Conform artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur wordt de toezichthoudende 

overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit; 
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