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Hoofdstuk 1 — Afval aangeboden in containers.
Artikel 1.1.
Het gemeentebestuur heft een retributie op aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers.
Artikel 1.2.
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
1° ledigen van een container met restfractie
huisvuil

 0,25 euro per aanbieding van een container van 40 liter of 140 liter
 0,50 euro per aanbieding van een container van 240 liter
 1,00 euro per aanbieding van een container van 500 liter
 1,50 euro per aanbieding van een container van 750 liter
 2,00 euro per aanbieding van een container van 1050 liter
 0,25 euro per aangeboden kilogram
Het maximale gewicht van de inhoud van een
aangeboden container bedraagt 15 kg voor
een container van 40 liter, 60 kg voor een container van 140 liter en 110 kg voor een container van 240 liter.
2° ledigen van een container met groente-, fruit-;
en tuinafval (GFT):

 0,1250 euro per aanbieding van een
container
 0,0850 euro per aangeboden kilogram

aangeboden container bedraagt 15 kg voor
een container van 40 liter en 70 kg voor een
container van 140 liter.
3° voor het ter beschikking stellen en ledigen van
gezamenlijke afvalcontainers voor de restfractie:
tot en met 6 juni 2021:

 0,20 euro per terbeschikkinggestelde
inhoud van 1 liter
 per lediging: totale inhoud/60
afgerond naar bovenliggend geheel
getal vermenigvuldigd met 1,50 euro
vanaf 7 juni 2021:




0,25 euro per aangeboden kilogram
per lediging: totale inhoud/60
afgerond naar bovenliggend geheel
getal vermenigvuldigd met 1,50 euro

4° voor het gebruik van ondergrondse containers
voor de restfractie en PMD:
tot en met 6 juni 2021:



dezelfde tarieven als in verhouding
per liter voor verkoop van zakken en
stickers

vanaf 7 juni 2021:



is het tarief de totale inhoud/60 afgerond naar bovenliggend geheel getal
vermenigvuldigd met 1,50 euro (soortelijk gewicht 0,135 kg/m³).

5° voor het gebruik van ondergrondse containers
voor PMD:



0,1250 euro per inworpvolume van 30
liter.

Het maximale gewicht van de inhoud van een
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Artikel 1.3.
Het bedrag van de retributie wordt voor elke
aanbieding bepaald aan de hand van twee wegingen van de gepersonaliseerde afvalcontainer, een
eerste maal voor de lediging, een tweede maal na
de lediging. Het verschil in gewicht is de grondslag
voor de berekening van de retributie.
Artikel 1.4.
De retributie is verschuldigd door een natuurlijk
referentiepersoon voor het gezin, het bedrijf, de
vereniging erkend door de gemeente, die/dat van
de dienstverlening gebruik maakt.
De retributie moet vooraf betaald worden door
middel van een provisierekening.
Hoofdstuk 2 — Grof vuil, snoeiafval en tuinafval.
Artikel 2.1.
Het gemeentebestuur heft een retributie op het
inzamelen aan huis van grof vuil, snoeiafval en
tuinafval.
Artikel 2.2.
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
1° ophalen aan huis van grof vuil:

 6,00 euro per begonnen schijf 20 kilogram
 3,00 euro per begonnen schijf van 10
kilogram boven de 20 kilogram
2° ophalen aan huis van snoeiafval en tuinafval:

 1,00 euro per begonnen schijf 20 kilogram
 0,50 euro per begonnen schijf van 10
kilogram boven de 20 kilogram
Artikel 2.3.
De retributie is verschuldigd door een natuurlijk
referentiepersoon voor het gezin, het bedrijf, de
vereniging erkend door de gemeente, die/dat van
de dienstverlening gebruik maakt.
De retributie betaalbaar na ontvangst van een
retributienota, te betalen binnen de zeven dagen.
Indien deze betaling niet gebeurt, wordt de verschuldigde retributie verhoogd met 5,00 euro
administratiekosten voor elke herinneringsbrief.
Hoofdstuk 3 —Afval van weekendactiviteiten en
evenementen.
Artikel 3.1.
Het gemeentebestuur heft een retributie op het
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen die

afkomstig zijn van weekendactiviteiten en evenementen.
Artikel 3.2.
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
1° aanbrengen, ter beschikking stellen en ophalen van containers:

 containers voor hoeveelheden tot
maximum 2 500 liter:
30 euro per ophaalpunt, vermeerderd
met 0,25 euro per kilogram aangeboden afval;
 containers voor hoeveelheden boven 2
500 liter:
90 euro per ophaalpunt, vermeerderd
met 0,25 euro per kilogram aangeboden afval;
2° ontlenen van afvaleilandje:

 ontlening is gratis
 waarborg 100 euro
 16 euro voor de verwerking van de
restfractie
 verwerking van PMD is gratis op voorwaarde dat PMD zuiver is en niet vermengd met restfractie of andere afvalsoorten
Artikel 3.3.
De retributie is verschuldigd door een natuurlijk
referentiepersoon voor het gezin, het bedrijf, de
vereniging erkend door de gemeente, die/dat van
de dienstverlening gebruik maakt.
De retributie betaalbaar na ontvangst van een
retributienota, te betalen binnen de zeven dagen.
Indien deze betaling niet gebeurt, wordt de verschuldigde retributie verhoogd met 5,00 euro
administratiekosten voor elke herinneringsbrief.
Hoofdstuk 4 — Recyclagepark.
Artikel 4.1.
Het gemeentebestuur heft een retributie op de
aanvoer van afvalstoffen op de recyclageparken
van ILvA.
Artikel 4.2.
§ 1. Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:
a) voor de globaal aangebrachte hoeveelheid
afvalstoffen tot 2 000 kilogram: 0,0750 euro
per kilogram;
b) voor de globaal aangebrachte hoeveelheid
afvalstoffen van 2 001 kilogram tot 5 000 kilo2/4
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gram: 0,15 euro per kilogram;
c) voor de globaal aangebrachte hoeveelheid
afvalstoffen meer dan 5 000 kilogram: 0,30
euro per kilogram.
§ 2. Deze bedragen worden met 10 % verminderd indien bij een bezoek uitsluitend recycleerbare afvalstoffen worden aangebracht
Artikel 4.3.
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 kilogram cementgebonden asbest, op voorwaarde dat deze afvalstof niet samen met ander afval wordt aangeboden;
2° voor de eerste aangebrachte 100 kilogram
afvalstoffen, op voorwaarde dat bij een bezoek uitsluitend recycleerbare afvalstoffen
worden aangebracht. Indien ook nietrecycleerbare afvalstoffen worden aangebracht, wordt het nog niet gebruikte deel van
deze vrijstelling voorbehouden voor een volgend bezoek waarbij uitsluitend recycleerbare
afvalstoffen worden aangebracht.
Een gezin kan afstand doen van deze vrijstelling voor de eerste aangebrachte 100 kilogram
afvalstoffen. In dat geval is het gezin geen retributie verschuldigd voor de aanvoer van afvalstoffen waarvoor een aanvaardingsplicht
geldt, op voorwaarde dat bij een bezoek uitsluitend dergelijke afvalstoffen worden aangebracht. Deze verklaring moet voor 15 december schriftelijk worden ingediend bij het
intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA, en is geldig gedurende het daaropvolgende kalenderjaar.
Artikel 4.4.
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 voor de berekening van de retributie.
Artikel 4.5.
De retributie is verschuldigd door de aanbrenger
van het afval.
De retributie wordt vóór het verlaten van het
containerpark betaald aan ILvA. ILvA 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. In dat geval ontvangt
de aanbrenger op het recyclagepark een retributienota, te betalen binnen de zeven dagen. Indien
deze betaling niet gebeurt, wordt de verschuldigde retributie verhoogd met 5,00 euro administratiekosten voor elke herinneringsbrief. Zolang de
betaling niet is gebeurd, kan de aanbrenger geen
afval meer aanbieden op een containerpark van
ILvA.
Hoofdstuk 5 — Afval gerelateerde diensten.
Artikel 5.1.
Het gemeentebestuur heft een retributie op afval
gerelateerde diensten verleend door ILvA aan de
bevolking.
Artikel 5.2.
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als
volgt:
 90 euro voor de levering aan huis van een
vracht gemalen snoeihout van 15 m² tot 30
m²;
 40 euro per kalenderjaar voor het ter beschikking stellen van een bedrijvenkaart voor toegang tot de recyclageparken;
 45 euro voor de aankoop van een bundel van
vijf kunststofzakken van 1,5 m² voor het
transport van piepschuim;
 2 euro voor de aankoop van een rol met 25
bio-zakjes voor het bio-bakje
 voor de aankoop van een bijkomende restfractiecontainer

 40 euro voor een container van 40 liter
of 140 liter
 60 euro voor een container van 240 liter
 voor de aankoop van een GFT-container (na
het afstand doen van een GFT-container zonder tegenprestatie of in ruil voor een compostvat of compostbak)

 gratis als de gezinssamenstelling dusdanig is gewijzigd dat een wissel is gerechtvaardigd
 50 euro
 5 euro voor de aankoop van een bijkomende
afvalpas
 35 euro voor de aankoop van een containerslot met twee sleutels
 10 euro voor een bijkomende sleutel van een
containerslot
 20 euro voor de aankoop van een compostvat
 voor de aankoop vaneen compostbak:

 40 euro voor een compostbak in hout
 70 euro voor een compostbak in kunststof

 5 euro voor de aankoop vaneen beluchtings3/4
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stok
 omruil van een GFT-container voor een compostvat:
gratis;
 omruil van een GFT-container voor een compostbak in hout:
20 euro;
 omruil van een GFT-container voor een compostbak in kunststof:
50 euro;
 omruil van een GFT-container of restfractiecontainer voor een ander volume:

 gratis voor de eerste wissel binnen het
eerste jaar na ontvangst van de container
 gratis als de gezinssamenstelling dusdanig is gewijzigd dat een wissel is gerechtvaardigd
 50 euro vanaf de tweede wissel
Artikel 5.3.
De retributie is verschuldigd door een natuurlijk
referentiepersoon voor het gezin, het bedrijf, de
vereniging erkend door de gemeente, die/dat van
de dienstverlening gebruik maakt.
De retributie is verschuldigd bij de aankoop. In de
andere gevallen moet de retributie vooraf betaald
worden.
Hoofdstuk 6 — Betaling.
Artikel 6.1.
De retributies worden voor rekening van het gemeentebestuur geïnd door ILvA.
Artikel 6.2.
Het eerste betalingsverzoek voor de provisierekening bedraagt 35 euro. Wanneer het resterende
saldo op de provisierekening gelijk is aan of kleiner dan 12,50 euro ontvangt de referentiepersoon een eerste betalingsverzoek. De verschuldigde retributie wordt verhoogd met 5,00
euro administratiekosten voor elke herinneringsbrief.

Artikel 6.3.
§ 1. Bij afmelding van een referentiepersoon
wordt de dienstverlening onmiddellijk stopgezet.
Het nog beschikbare krediet op de provisierekening wordt teruggestort op de rekening van de
referentiepersoon.
§ 2. Bij overlijden van een referentiepersoon
wordt het nog beschikbare krediet op de provisierekening teruggestort naargelang het geval:

 op de provisierekening van de nieuwe
referentiepersoon;
 op de rekening opgegeven door de beheerder van de nalatenschap of de erfgenamen. De dienstverlening wordt pas zes
weken na het overlijden stopgezet.
Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.
Artikel 7.1.
Het gemeenteraadsbesluit van 12 december 2019
– Financiën — Retributiereglement inzameling
huishoudelijk afval, wordt ingetrokken.
Artikel 7.2.
Worden opgeheven met ingang van 1 januari
2021:
1° het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2013 —
Financiën — Retributiereglement aangaande
de aanvoer van afvalstoffen op de containerparken van ILvA;
2° het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2015
— Financiën — Retributie levering compostbakken.
3° het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2015
— Financiën — Retributie afval gerelateerde
diensten;
4° het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2015
— Financiën — Retributie inzameling huishoudelijk afval, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 januari 2016.
Artikel 7.3.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke webtoepassing.
Het is bindend vanaf 1 januari 2021.

Wanneer het saldo op de provisierekening is uitgeput, kan geen gebruik meer gemaakt worden
van deze dienstverlening.
Indien de referentiepersoon nalaat de provisierekening aan te zuiveren of nalaat een retributienota te betalen, ontvangt hij een aangetekende
aanmaning met betalingstermijn van zeven dagen. In deze aanmaning worden verwijlinteresten
aangerekend en een forfaitaire administratieve
kost van 20 euro.
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