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RETRIBUTIE VOOR HET VERSTREKKEN VAN HUISVUILZAKKEN EN OPHALING IN 
CONTAINERS (DIFTAR) 

 

 

DE RAAD, 
 
Overwegende dat onze afvalverwerkingsmaatschappij IBOGEM voorstelt om de 

prijs van de restafval- en PMD-zakken en de tarieven voor DIFTAR (ophaling in 
containers) aan te passen aan de index; 

 
Overwegende dat het wenselijk is de tarieven te indexeren om te vermijden dat er 

grote prijsstijgingen zijn na een aantal jaren; 

 
Gelet op het voorstel van IBOGEM om voor DIFTAR  GFT en REST ook een 
ledigingskost aan te rekenen omdat in de praktijk wordt vastgesteld dat het 

aanbiedgedrag te laagdrempelig is en mensen hun container ook met weinig of 

geen inhoud buiten zetten.  Een ledigingskost zal dit verminderen en de neiging 
voor het aanschaffen van meerdere containers terugdringen; 

 
Overwegend dat er ook grotere containers worden aangeboden die voornamelijk 
bedoeld zijn voor hoogbouw (appartementsgebouwen) en dat hiervoor nieuwe 

tarieven moeten worden vastgesteld; 
 

Overwegend dat ook voor PMD/P&K/GLAS containers worden aangeboden aan 
wie dat wenst en dat hiervoor ook een ledigingskost wordt aangerekend omdat 

FOSTPLUS de kostprijs van lediging van containers die niet tot het basisscenario 
behoren niet op zich neemt; 
 
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  31 STEMMEN VOOR EN 2 TEGEN  : 
 



Artikel 1 - Vanaf 1 januari 2022  wordt ten behoeve van onze gemeente een 

retributie gevestigd op het verstrekken van huisvuilzakken  en het ophalen van 
afval in containers (DIFTAR). 

 
Artikel 2 - De retributie voor huisvuilzakken bedraagt:  

*voor PMD : 0,150 EUR/zak 
*voor restafval 1, 47 EUR /grote zak (60 liter) 
                                 0,880 EUR/kleine zak (30 liter) 

 

De retributie is ten laste van deze die er uitdrukkelijk om verzoekt.  Het tarief  zal 
naar de bevolking als volgt voorgesteld worden:  
 

* PMD: 1 rol van 20 stuks grote zakken: 3,00 EUR 
* Restafval: 1 rol van 10 stuks grote zakken (60 liter) : 14,70  EUR 

                         1 rol van 10 stuks kleine zakken (30 liter) : 8,80 EUR 
 
Artikel 3 – de retributie voor DIFTAR (ophaling in containers)  bedraagt : 

*Voor restafval : 0,26 euro/kg. 

*Voor GFT: 0,10 euro/kg. 

*Ledigingskosten container GFT en rest : 
  0,16 euro/container 40 l. 
 0,31 euro/container 120 l. 

 0,52 euro/container 240 l. 
 0,73 euro/container 360 l. 
 1,29 euro/container 660 l. 

 1,45 euro/container 770 l. 
 2,07 euro/container 1100 l. 

*Ledigingskosten container PMD/P&K/GLAS 
 6,73 euro/container 120 l. 

 6,73 euro/container 240 l. 
 6,73 euro/container 360 l. 

 6,73 euro/container 660 l. 
 1,45 euro/container 770 l. 

 2,07 euro/container 1100 l. 

                               
Artikel 4 - Het reglement betreffende retributie op huisvuilzakken  en DIFTAR van 

24 november 2020  wordt opgeheven vanaf 1 januari 2022. 
 
Artikel 5 - 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 6 - Conform artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur wordt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking 

van dit besluit. 
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