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RETRIBUTIE VOOR HET OPHALEN VAN AFVAL VAN PARTICULIEREN  

 

De raad, 

Overwegende dat het retributiereglement gestemd door de gemeenteraad op 17 

december 2013 op het ophalen van afval van gezinnen moet worden aangepast 
volgens de werkelijke kosten die de gemeente maakt om dit afval op te halen; 

Overwegende dat hierdoor de tarieven dienen te worden aangepast; 

Overwegende dat het wenselijk is de titel van het reglement te verduidelijken met de 
term particulieren in plaats van gezinnen;  

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het Decreet over het 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 30 STEMMEN VOOR EN 4 TEGEN : 

Artikel 1: Vanaf 1 januari 2020 wordt ten bate van de gemeente een retributie 

geheven op het ophalen van vast afval van particulieren. 

Artikel 2: De retributie is te betalen door diegene die er uitdrukkelijk om verzoekt en 

bedraagt voor het occasioneel ophalen van speciaal huishoudelijk afval van 
particulieren: 

* voor brandbaar tuinafval: tot 300 kg: 25 EUR 

             vanaf 301 kg tot max. 1 000 kg: 50 EUR 
* voor niet-brandbaar afval: per bigbag: 75 EUR 

Artikel 3: Met deze ophaaldienst kan enkel slooppuin (zoals steenpuin (evt met 
zandresten), keramiek (keramische tegels), bakstenen (met evt resten van cement of 

bezetsel), betonklinkers,… ) van particulieren meegegeven worden dat niet in 
gewone huisvuilzakken kan opgehaald worden. 
Het is verboden om afval, dat gedefinieerd wordt als ‘klein chemisch afval’, door onze 
gemeentedienst te laten ophalen. Materialen die niet in de plooibare container 

(bigbag) mogen worden meegegeven zijn: plastiek, papier en karton, hout, glas, 

metaal, asfalt, eterniet, golfplaten, asbesthoudend materiaal, grote 



cementhoeveelheden, bezetsel, gyproc, tuinafval, bezetsel, porselein (wc, lavabo,..), 
Ytongstenen, isolatiemateriaal (piepschuim, styrofoam, glaswol,…) 

Artikel 4: De ophaling van huishoudelijk afval is beperkt tot 1 000 kg voor brandbare 

materialen en tot 6 bigbags voor niet-brandbare materialen. De niet-brandbare 

materialen dienen verplicht aangeboden te worden in bigbags die het 

gemeentebestuur ter beschikking stelt na goedkeuring van de aanvraag. Het 
brandbaar afval dient dusdanig verpakt of bijeengebonden dat het gemakkelijk 
opgehaald kan worden. 

Artikel 5: De retributie dient betaald te worden onmiddellijk na ontvangst van de 

factuur. 

Artikel 6: Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om 
een  dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en 
opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.  

Bij betwistingen zal het gemeentebestuur zich wenden tot de burgerlijke rechtbank 

om de retributie in te vorderen.  

Artikel 7: Overtredingen op dit retributiereglement zullen aanleiding geven tot naast 

de door de gemeente gemaakte opruimings- en verwerkingskosten, een GAS boete 
van maximum 350 EUR (cfr artikel 17 van het gemeentelijk GAS reglement) 

Artikel 8: De betalingsplichtige van de retributie of zijn vertegenwoordiger kan tegen 
een retributie een gemotiveerd bezwaar (bij aangetekende zending) indienen bij het 

college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden te 

rekenen vanaf de verzending van de factuur. 

Artikel 9: Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikelen 

286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal bestuur. 

Artikel 10 : Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de gemeente 
de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit reglement. 
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