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Inzameling huishoudelijk afval

Retributiereglement

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

Hoofdstuk 1 — Afval aangeboden in speciale zakken
en containers.

Artikel 1.
Er wordt een retributie geheven op het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen die worden aangeboden in
speciale afvalzakken en -containers.

Artikel 2.
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

1° verkoop van zakken:
 1,20 euro per zak van 45 liter met restafval;
 1,50 euro per zak van 60 liter met restafval;
 0,25 euro per zak met plastic flessen en bidons,

metaal en drankkartons (PMD);
 0,08 euro per biozakje (GFT);

2° ledigen van een container met groente-, fruit-; en
tuinafval (GFT):

inhoud bedrag vignetten
40 liter € 0,90 1 geel

140 liter € 1,80 1 rood
180 liter € 1,80 1 rood
240 liter € 3,60 2 rode
330 liter € 5,40 3 rode
500 liter € 7,20 4 rode
750 liter € 10,80 6 rode

1000 liter € 12,60 7 rode

3° ophalen aan huis van grof vuil en snoeiafval:
 3,00 euro per begonnen schijf 10 kg voor grof vuil

met een minimum van 6,00 euro;
 0,50 euro per begonnen schijf 10 kg voor snoeiafval

met een minimum van 1,00 euro

4° gezamenlijke afvalcontainers voor de restfractie
huisvuil:

 0,20 euro per terbeschikkinggestelde inhoud van 1
liter;

 per lediging: totaal terbeschikkinggestelde inhoud
gedeeld door 60, afgerond naar het bovenliggende
geheel getal, vermenigvuldigd met de prijs van een
huisvuilzak van 60 liter.

Artikel 3.
De retributie moet onmiddellijk contant betaald worden
bij de aankoop van de afvalzakken of de kleefvignetten.

Hoofdstuk 2 — Éénmalig aangeboden afval en afval
van weekendactiviteiten.

Artikel 4.
Er wordt een retributie geheven op het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen:
1° die éénmalig worden aangeboden door inwoners;
2° die afkomstig zijn van weekendactiviteiten georga-

niseerd door verenigingen.

Artikel 5.
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

1° éénmalige ophalingen:
 los aangeboden afval: 10 euro per oproep en per

ophaalpunt te vermeerderen met 0,20 euro per kg,
met een minimum van 30 euro;

 het aanbrengen, ter beschikking stellen en ophalen
van een container: 147 euro per oproep en per op-
haalpunt;

 het verwerken van het aangeboden afval: 0,18 euro
per kg.

2° weekendophalingen:
 het aanbrengen, het ter beschikking stellen en het

ophalen van containers tot maximum 2 500 liter: 30
euro per ophaalpunt;

 het aanbrengen, het ter beschikking stellen en het
ophalen van containers voor hoeveelheden boven 2
500 liter: 90 euro per ophaalpunt;

 het verwerken van het aangeboden afval: 2,50 euro
per 100 liter.
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Artikel 6.
De retributie wordt voor rekening van het gemeentebe-
stuur geïnd door het intergemeentelijk samenwerkings-
verband ILVA.

Hoofdstuk 3 — Slotbepalingen.

Artikel 7.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de ge-
meentelijke website.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.

Artikel 8.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 —
Financiën — Retributie inzameling huishoudelijk afval,

wordt opgeheven.

Artikel 9.
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.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit
zal worden verzonden naar:
1° IlvA, voor uitvoering;
2° AMINAL, als bijlage bij milieujaarprogramma

2009, voor kennisgeving;
3° OVAM, voor kennisgeving.


