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Afval gerelateerde diensten

Retributiereglement

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-03-26
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2015-04-27

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een retributie op afval gerela-
teerde diensten verleend door ILvA aan de bevolking.

Artikel 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 elektronische toegangskaart voor de
recyclageparken, specifiek voor KMO’s;

 45 euro voor het ter beschikking stellen van een
bundel van vijf kunststofzakken van 1,5 m² voor het
transport van piepschuim door KMO’s naar de over-
slagsite van ILvA;

 voor het ter beschikking stellen van een GFT-
container, bijkomend aan de reguliere per gezin ter
beschikking gestelde container:

inhoud eigenaars huurders
40 liter € 20 € 30

140 liter € 30 € 40
180 liter € 35 € 45
240 liter € 45 € 60
330 liter € 60 € 90
500 liter € 90 € 120
750 liter € 125 € 180

1000 liter € 160 nihil

Voor de toepassing van de retributie voor het ter be-
schikking stellen van een GFT-container wordt ver-
staan onder:
1° eigenaars: personen voor 1 april 2000 in het bezit

van een container die zij aangekocht hebben;
2° huurders: personen vanaf 1 april 2000 in het be-

zit van een container die zij huren.

Artikel 3.
Het bedrag van de retributie voor het omruilen van een
GFT-container wordt als volgt vastgesteld:

 omruil voor een compostvat:
gratis;

 omruil voor een compostbak in hout:
het bedrag gelijk aan het verschil tussen de geldende
retributie voor een compostbak in hout en de gel-
dende retributie voor een compostvat;

 omruil voor een compostbak in kunststof:
het bedrag gelijk aan het verschil tussen de geldende
retributie voor een compostbak in kunststof en de
geldende retributie voor een compostvat.

Artikel 4.
De retributie wordt voor rekening van het gemeentebe-
stuur geïnd door het intergemeentelijk samenwerkings-
verband ILvA.

Artikel 5.
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van dit
reglement is het college van burgemeester en schepenen
gemachtigd om de tarieven bepaald in artikel 2 te
wijzigen.

Artikel 6.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de ge-
meentelijke website.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.

Artikel 6.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit
zal binnen een termijn van twintig dagen aangetekend
worden verzonden naar:
1° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,

voor kennisgeving;
2° ILvA, voor uitvoering.


