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NDC 484.724 

Containerparken 
 

Retributiereglement

Artikel 1. 
Het gemeentebestuur heft een retributie op de aanvoer 
van afvalstoffen op de containerparken gelegen in het 
werkingsgebied van ILvA. 
 
Artikel 2. 
§ 1. Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld 
als volgt: 
a) voor de globaal aangebrachte hoeveelheid afvalstof-

fen tot 2 000 kg: € 0,05/kg; 
b) voor de globaal aangebrachte hoeveelheid afvalstof-

fen van 2 001 kg tot 5 000 kg: € 0,10/kg; 
c) voor de globaal aangebrachte hoeveelheid afvalstof-

fen meer dan 5 000 kg: € 0,20 /kg. 
 
§ 2. Deze bedragen worden met 10 % verminderd 
indien bij een bezoek uitsluitend recycleerbare afval-
stoffen wordt aangebracht  
 
Artikel 3. 
Elk gezin ingeschreven in het bevolkingsregister van de 
gemeente wordt elk kalenderjaar vrijgesteld van het 
betalen van de retributie: 
1° voor de aanvoer van 200 kg cementgebonden asbest, 

op voorwaarde dat deze afvalstof niet samen met 
ander afval wordt aangeboden; 

2° voor de eerste aangebrachte 100 kg afvalstoffen, op 
voorwaarde dat bij een bezoek uitsluitend recycleer-
bare afvalstoffen worden aangebracht. Indien ook 
niet-recycleerbare afvalstoffen worden aangebracht, 
wordt het nog niet gebruikte deel van deze vrijstel-
ling voorbehouden voor een volgend bezoek waarbij 
uitsluitend recycleerbare afvalstoffen worden aange-
bracht. 
Een gezin kan afstand doen van deze vrijstelling 
voor de eerste aangebrachte 100 kg afvalstoffen. In 
dat geval is het gezin geen retributie verschuldigd 
voor de aanvoer van afvalstoffen waarvoor een aan-
vaardingsplicht geldt, op voorwaarde dat bij een be-
zoek uitsluitend dergelijke afvalstoffen worden aan-
gebracht. Deze verklaring moet voor 15 december 

schriftelijk worden ingediend bij het intergemeente-
lijk samenwerkingsverband ILvA, en is geldig gedu-
rende het daaropvolgende kalenderjaar. 

 
Artikel 4. 
De te betalen retributie wordt voor elk bezoek bepaald 
aan de hand van twee wegingen van de aanbrenger met 
zijn voertuig, een eerste maal bij het binnenrijden van 
het containerpark, een tweede maal bij het buitenrijden. 
Het verschil tussen de tweede en de eerste weging is de 
grondslag van de retributie. 
 
Artikel 5. 
De retributie is verschuldigd door de aanbrenger van het 
afval. 
De retributie wordt betaald vóór het verlaten van het 
containerpark in handen ILvA. Deze stelt daartoe het 
nodige personeel en betaalsystemen ter beschikking. 
 
Op uitdrukkelijke vraag van de aanbrenger kan de 
retributie worden betaald door overschrijving op de 
bankrekening van ILvA binnen de vijf dagen na het 
bezoek. Indien deze betaling niet gebeurt, wordt de 
verschuldigde retributie verhoogd met 5,00 euro admi-
nistratiekosten voor elke herinneringsbrief. Bij gebrek 
aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechte-
lijk ingevorderd worden. 
 
Artikel 6. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt met een 
aanplakbrief die het onderwerp van het reglement 
vermeldt en door publicatie op de gemeentelijke websi-
te. 
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013. 
 
Artikel 7. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit 
zal binnen een termijn van twintig dagen aangetekend 
worden verzonden naar de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant, voor kennisgeving. 

 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2013-06-20 

 


