
Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of daarmee vergelijkbaar 

bedrijfsafval. 

 

Artikel 1 

Voor de dienstjaren  2015 tot en met 2019 wordt een retributie geheven op:  

 het afleveren van recipiënten voor de inzameling van huishoudelijk afval en/of daarmee 

vergelijkbaar bedrijfsafval; 

 het afleveren van stickers voor de inzameling van huishoudelijk afval en/of daarmee vergelijkbaar 

bedrijfsafval; 

 het gebruik van de sorteerstraatjes voor de inzameling van huishoudelijk afval en/of daarmee 

vergelijkbaar bedrijfsafval; 

 het ophalen van brandbaar grofvuil aan huis (afvalfractie zonder recipiënt of sticker); 

 het gebruik van de containerparken voor de betalende fracties: brandbaar en niet-brandbaar 

grofvuil en steenpuin (afvalfracties zonder recipiënten of stickers). 

 

Artikel 2 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

bedrijven: eenieder die zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, een 

economische activiteit uitoefent en daarbij goederen levert en/of diensten verricht EN elke 

onderneming, vennootschap, vereniging, inrichting en instelling, zelfs indien winsten worden 

afgestaan met uitzondering van de officiële en gesubsidieerde onderwijsinstellingen, sport- en 

culturele verenigingen en erkende jeugdverenigingen. 

 

Artikel 3 

De tarieven voor het afleveren van recipiënten bedragen: 

 voor de witte plastic zak voor restafval met een inhoud van:   

- 30 liter: 0,50 EUR/stuk  

- 60 liter: 0,75 EUR/stuk       

 voor de voor de gele plastic zak voor bedrijven voor met huishoudelijk afval vergelijkbaar 

bedrijfsafval dat niet gescheiden kan worden aangeboden met een inhoud van: 

- 60 liter: 1 EUR/stuk 

 voor de zelfcomposteerbare groene zak voor GFT-afval met een inhoud van: 

- 15 liter: 0,20 EUR/stuk 

- 50 liter: 0,40 EUR/stuk          

 voor de voor de blauwe plastic zak voor PMD met een inhoud van: 

- 60 liter: 0,25 EUR/stuk 

- 30 liter: 0,125 EUR/zak 

 

Artikel 4 

De tarieven voor het afleveren van stickers bedragen: 

 voor de stickers voor de wekelijkse aanbieding van restafvalcontainers door particulieren 

gedurende 1 kalenderjaar: 

- voor de containers met een inhoud van 240 liter: 150 EUR/jaar 

- voor de containers met een inhoud van 770 liter: 450 EUR/jaar 

- voor de containers met een inhoud van 1100 liter: 600 EUR/jaar 

Nieuwe aansluitingen voor 240 liter, 770 liter en 1100 liter restafvalcontainers voor particulieren 

kunnen worden betaald per resterende kwartalen. De tarieven worden per kwartaal als volgt 

aangepast, volgens de datum waarop de sticker wordt aangeschaft: 

datum aansluiting tot 31/03 01/04 - 30/06 01/07 - 30/09 01/10 - 31/12  

container 240 l 150 EUR 112,50 EUR 75 EUR 37,50 EUR 

container 770 l 450 EUR 337,50 EUR 225 EUR 112,50 EUR 

container 1100 l 600 EUR 450 EUR 300 EUR 150 EUR 



 voor de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor met huishoudelijk afval 

vergelijkbaar bedrijfsafval dat niet gescheiden kan worden aangeboden door bedrijven, gedurende 

1 kalenderjaar: 

- voor de containers met een inhoud van 240 liter: 200 EUR/jaar 

- voor de containers met een inhoud van 770 liter: 655 EUR/jaar 

- voor de containers met een inhoud van 1100 liter: 915 EUR/jaar 

Nieuwe aansluitingen voor 240 liter, 770 liter en 1100 literafvalcontainers voor bedrijven kunnen 

worden betaald per resterende kwartalen. De tarieven worden per kwartaal als volgt aangepast, 

volgens de datum waarop de sticker wordt aangeschaft:   

datum aansluiting tot 31/03 01/04 - 30/06 01/07 - 30/09 01/10 - 31/12  

container 240 l 200 EUR 150 EUR 100 EUR 50 EUR 

container 770 l 655 EUR 492 EUR 328 EUR 164 EUR 

container 1100 l 915 EUR 687 EUR 458 EUR 229 EUR 

 voor de containers voor GFT-afval met een inhoud van: 

- 140 liter: 57,5 EUR/stuk 

 voor de stickers voor PMD-containers gedurende 1 kalenderjaar: 

- voor de containers met een inhoud van 770 liter: 150 EUR/jaar 

- voor de containers met een inhoud van 1100 liter: 200 EUR/jaar 

Nieuwe aansluitingen voor 770 liter en 1100 liter PMD-containers kunnen worden betaald per 

resterende kwartalen. De tarieven van de stickers worden per kwartaal als volgt aangepast, volgens 

de datum waarop de sticker wordt aangeschaft:  

datum aansluiting tot 31/03 01/04 - 30/06 01/07 - 30/09 01/10 - 31/12  

container 770 l 150 EUR 112,50 EUR 75 EUR 37,50 EUR 

container 1100 l 200 EUR 150 EUR 100 EUR 50 EUR 

 

Artikel 5 

De tarieven voor het gebruik van de sorteerstraatjes bedragen: 

 voor het aanbieden van restafval: 

- 60 liter: 0,60 EUR 

- 30 liter: 0,30 EUR 

 voor het aanbieden van PMD-afval: 

- 60 liter: 0,20 EUR 

- 30 liter: 0,10 EUR 

 voor het aanbieden van GFT-afval: GRATIS 

 voor het aanbieden van papier en karton: GRATIS 

 

Artikel 6 

De tarieven voor afvalfracties zonder recipiënten of stickers bedragen: 

 voor de ophaling van papier en karton:    GRATIS  

 voor de ophaling van  brandbaar grofvuil aan huis: 

- 0,3 EUR/kg met een minimum van 3EUR en een maximum aangeboden hoeveelheid van 1000 

kg/per afspraak 

 voor het gebruik van de containerparken voor steenpuin, brandbaar en niet-brandbaar grofvuil  

- steenpuin 18,75 EUR/0,5m³ met een minimum van 18,75 EUR en met een maximum 

aangeboden hoeveelheid van 2m³/per dag 

- brandbaar en niet-brandbaar grofvuil 10 EUR/0,5m³ met een minimum van 10 euro en een 

maximum aangeboden hoeveelheid van 5m³/per dag 

 

Artikel 7 

 

De retributie is verschuldigd door ieder: 



 aan wie de recipiënten worden geleverd; 

 aan wie de stickers worden geleverd;   

 die afval aanbiedt in de sorteerstraatjes; 

 die brandbaar grofvuil laat ophalen aan huis; 

 die steenpuin , brandbaar en niet brandbaar grofvuil aanbiedt op de containerparken. 

 

De gebruiker van de sticker is verplicht bij aankoop opgave te doen van zijn rijksregisternummer, in 

geval hij een natuurlijk persoon is of van het ondernemingsnummer, wanneer hij een rechtspersoon is.  

Wanneer de aankoper niet de gebruiker is dient deze opgave te doen van de rijksregisternummer(s) 

van de meerderjarige gebruiker(s) of van het ondernemingsnummer van de rechtspersoon in wiens 

naam en voor wiens rekening hij de sticker aankoopt. 

 

De betaling van retributie dient op volgende manier te gebeuren: 

 Voor recipiënten of stickers: door overschrijving op rekeningnummer financieel beheerder of 

bij levering, bij voorkeur met bancontact. 

 Voor het aanbieden van afval in de sorteerstraatjes: bij het opladen van de toegangspasjes door 

overschrijving op rekeningnummer van financieel beheerder of door gebruik te maken van een 

oplaadpunt, bij voorkeur met bancontact.  

 voor het ophalen van brandbaar grofvuil (afvalfractie zonder recipiënt of sticker): bij het 

ophalen, bij voorkeur met bancontact of door overschrijving op rekeningnummer van 

financieel beheerder na ontvangst van een factuur. In geval van postfacturatie wordt een extra 

administratieve kost van 10 EUR aangerekend. 

 Voor het aanbieden van de betalende fracties steenpuin, brandbaar en niet-brandbaar grofvuil 

op de containerparken: ter plaatse na het aanbieden, bij voorkeur met bancontact of door een 

overschrijving op rekeningnummer van financieel beheerder na ontvangst van een factuur. In 

geval van postfacturatie wordt een extra administratieve kost van 10 EUR aangerekend. 

 

 

Artikel 8 

Vrijgesteld van retributie zijn: 

 de afvalzakken die verdeeld worden via de welkomstpakketten en de afvalzakken die 

verspreid worden ter promotie van de regeling voor bedrijfsafval; 

 de afvalzakken bedeeld door verenigingen die bijstand verlenen aan minderbegoeden. 

 

Artikel 9 

Artikel 94 van het Gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 

met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. 

Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 

vorderen. 

 

Artikel 10 

Dit reglement wijzigt vanaf de inwerkingtreding,  conform artikel 187 van het Gemeentedecreet,  het  

voorgaande reglement met betrekking tot het afleveren van stickers en recipiënten voor de selectieve 

inzameling aanbieden van huishoudelijk afval en/of daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. 

 

Artikel 11 

Het reglement treedt in voege op 1 januari 2015. 


