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Retributiereglement op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers 

 

 DE RAAD, 

 

 Gelet op het feit dat in zitting van 19 december 2016 het college van burgemeester en 

schepenen akkoord ging met de startnota 'ondergrondse containers' van IBOGEM; 

Overwegende dat IBOGEM in deze startnota verduidelijkt te willen onderzoeken en 

aftoetsen wat de mogelijkheden zijn om over te schakelen op het implementeren van 

ondergrondse containers binnen het IBOGEM-werkingsgebied; 

Overwegende dat in deze nota het principe 'de kostprijs voor de burgers mag niet meer 

bedragen dan de huidige kostprijs voor het aanbieden van het afval in zakken' wordt 

geponeerd; 

 

Gelet op het voorstel om per unit te werken met 5 ondergrondse containers voor de inzameling 

van verschillende huishoudelijke afvalstromen met name glas, papier en karton, restafval, PMD 

en gft; 

 

Gelet op het voorstel van IBOGEM om 0,25 euro per opening van de container voor restafval en 

0,15 euro per opening van de container voor GFT-afval goed te keuren. Per opening gaat het 

over een volume van de grootte van een keukenafvalemmer dat kan ingeworpen worden; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 mei 

2018 om bij wijze van proefproject de afgebakende zone die loopt tussen de Cortewalledreef – 

Bosdamlaan (onpare nummers)  - N-70 en Spoorweglijn 59 en de Melkaderlaan te kiezen; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 mei 

2018 tot bepaling van potentiële toekomstige locaties voor het plaatsen van ondergrondse 

afvalcontainers; 

 

 Gelet op de desbetreffende bepalingen in het gemeentedecreet; 

 

 Gelet op het retributiereglement voor het verstrekken van huisvuilzakken en GFT-labels van 28 

november 2017; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

 BESLUIT MET 24 JA-STEMMEN, 0 NEEN-STEMMEN en 7 ONTHOUDING: 

 

 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 0,25 

euro voor restafval; 

 

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

0,15 euro voor GFT-afval; 

 

 Artikel 6 – Dit reglement wordt bekend gemaakt conform art. 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet; 

 

 Artikel 7 - Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden conform 

artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet; 

 

 Artikel 8 – Dit reglement treedt in werking van zodra de ondergrondse afvalcontainers worden 

geïnstalleerd en betrokkenen hun toegangsbadge hebben verkregen. 
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