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heer Lorin Parys, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter
Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah
Mohamed Khalif, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Zeger Debyser,
raadslid
mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur
Verontschuldigd:
de heer Jef Peremans, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies
Verlinden, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur

Status
Goedgekeurd bij handopsteking met:
- 29 stem(men) voor: Karin Brouwers; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; David Dessers;
Carl Devlies; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Ann Li; Dorien Meulenijzer; Sarah Mohamed Khalif;
Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Sara Speelman; Christophe Stockman; Aynur
Tasdemir; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van Oppens; Pieter Vandenbroucke; Erik
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Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters
- 2 stem(men) tegen: Line De Witte; Hagen Goyvaerts
- 9 onthouding(en): Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Zeger Debyser; Katelijne
Dedeurwaerder; Tine Eerlingen; Lorin Parys; Pieterjan Vangerven; Anja Verbeeck
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Beknopte samenvatting
Het gemeenteraadsbesluit betreft een wijziging aan het retributiereglement op het ophalen en brengen
van huishoudelijke afvalstoffen: voorzien van een tarief voor het ophalen van een 40 liter container
voor gft-afval, aanpassing tarieven voor grofvuil op afroep en aanpassing tarieven voor de
recyclageparken.
Juridische grond
- het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2017 aangaande het retributiereglement op het ophalen
en brengen van huishoudelijke afvalstoffen
- het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
- het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen
- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
- het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2003 tot medeoprichting van en deelname aan het
Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf, opgericht op 15 december 2003
- het artikel 40, 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Voor het ophalen van afvalstoffen en het brengen van afvalstoffen naar de recyclageparken rekent de
stad een retributie aan.
Aan het retributiereglement dienen enkele wijzigingen aangebracht te worden:
- vervanging van benaming containerpark door recyclagepark;
- voorzien van een tarief voor het ophalen van een 40 liter container voor gft-afval;
- aanpassing tarieven voor grofvuil op afroep;
- aanpassing tarieven voor de recyclageparken.

Besluit
Artikel 1
De wijziging aan het retributiereglement op het ophalen en brengen van huishoudelijke afvalstoffen
goed te keuren.

Bijlagen
1. 20191217_RR_ophalen_huisvuil.pdf
2. 20191217_RR_ophalen_huisvuil_wijzigingen.pdf
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Retributiereglement op het ophalen en brengen van huishoudelijke afvalstoffen
GR 17 december 2019

Artikel 1 – Omschrijving retributie
Er wordt een retributie geheven op het ophalen van huisvuil, grofvuil, groente-, fruit- en tuinafval (gft),
papier en karton, snoeihout, textiel, plastiek-, metalen- en drankkartons (pmd) en zachte plastics, het
gebruik van de sorteerstraten en het brengen van bepaalde huishoudelijke afvalstoffen naar de
bewaakte recyclageparken.
Artikel 2 – Retributieplichtige
Deze retributie is verschuldigd door diegene die dergelijke afvalstoffen laat ophalen door de stad of
diegene die ze naar de sorteerstraat of het recyclagepark brengt.
Artikel 3 – Tarief
§ 1 – Tarief ophalen afvalstoffen
De retributie op het ophalen van bepaalde huishoudelijke afvalstoffen wordt vastgesteld als volgt:
a) voor de ophaling van huisvuil:
•
1,125 euro voor elke bruine huisvuilzak (formaat 50 cm x 60 cm) van de stad waarin het
huisvuil wordt aangeboden;
•
2,25 euro voor elke bruine huisvuilzak (formaat 60 cm x 90 cm) van de stad waarin het huisvuil
wordt aangeboden.
b) voor de ophaling van huisvuil in grote containers (1.100 liter):
•
1.053 euro per dienstjaar en per container bij een ophaling om de twee weken;
•
2.106 euro per dienstjaar en per container bij een wekelijkse ophaalbeurt.
c) voor de ophaling van grofvuil op afroep:
•
25 euro als voorrijkost per ophaling;
•
per begonnen 0,5 m³ grofvuil 7,50 euro;
•
volgende stukken grofvuil worden vast getarifeerd:
o 7,50 euro voor één 1 persoonsbed, één 1 persoonsmatras, één 1-zit zetel, stoel (2
stuks) en één (tuin)tafel;
o 15 euro voor één 2 persoonsbed, één 2 persoonsmatras en één 2-zit zetel;
o 22,50 euro voor één 3-zit zetel.
d) voor de ophaling van groente-, fruit- en tuinafval (gft):
•
in 40 l containers: 20 euro per dienstjaar en per containers bij een ophaling om de twee weken
(enkel voor de deelgemeenten);
•
in 120 l containers: 50 euro per dienstjaar en per container bij een ophaling om de twee
weken;
•
in 240 l containers: 100 euro per dienstjaar en per container bij een ophaling om de twee
weken;
•
voor de inwoners die zich in de loop van het jaar in de stad vestigen is de retributie voor de
40, 120 en 240 liter container deelbaar per periode van drie maanden;
•
in groene gft-zakken:
o 0,70 euro voor 1 BIO-zak van 40 l van de stad waarin het GFT wordt aangeboden;
o 0,35 euro voor 1 BIO-zak van 20 l van de stad waarin het GFT wordt aangeboden;
o 0,50 euro voor elke groene gft-zak (formaat 50 cm x 60 cm) van de stad waarin het gft
wordt aangeboden (nog te gebruiken tot 31 december 2020);
o 1 euro voor elke groene gft-zak (formaat 60 cm x 90 cm) van de stad waarin het gft
wordt aangeboden (nog te gebruiken tot 31 december 2020).
e) voor de ophaling van plastiek-, metalen- en drankverpakkingen (pmd) en zachte plastics:
•
0,15 euro voor elke blauwe pmd-zak (formaat 60 cm x 90 cm) waarin het pmd wordt
aangeboden.
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f)

voor de ophaling van zachte plastics:
•
0,25 euro voor elke roze zak (formaat 60 cm x 90 cm) waarin de zachte plastics worden
aangeboden.

§ 2 – Tarief ophalen afvalstoffen met een sorteerstraat
Een sorteerstraat bestaat uit verschillende ondergrondse containers voor de inzameling van huisvuil,
gft, pmd en papier en karton. De gebruikers worden geselecteerd op basis van hun domicilie-adres. Zij
krijgen een elektronische toegangskaart die bij aanbieding toegang verleent tot de ondergrondse
containers. De sorteerstraten worden beheerd door de afvalintercommunale EcoWerf.
De tarieven bestaan uit een jaarlijkse beheerskost en een retributie die afhankelijk is van de aard en het
volume van de afvalstoffen die er in gedeponeerd worden. De stad betaalt een deel van de jaarlijkse
beheerskosten. Voor sorteerstraten in sociale wijken en sociale hoogbouwwijken betaalt de stad een
groter deel van de jaarlijkse beheerskosten.
a) de jaarlijkse beheerskost:
Deze bedraagt 60,86 euro per aansluitpunt (per appartement of woning). Deze beheerskost wordt
als volgt verdeeld:
• Een bedrag van 18,5 euro per aansluitpunt wordt door de stad betaald. Dit bedrag rekent de
afvalintercommunale EcoWerf aan alle steden en gemeenten aan waar zij DifTarprojecten
uitvoeren. Dit bedrag dekt de kosten voor informatica, administratie, facturatie en communicatie;
• Het resterende bedrag van 42,36 euro wordt doorgerekend aan de gebruiker van het
ondergrondse containersysteem. Dit gebruiksrecht wordt verrekend via een maandelijkse
afname (3,53 euro) op de DifTar-rekening van de geregistreerde gebruiker. Dit bedrag dekt het
technisch onderhoud en het reinigen van de sorteerstraten;
• Voor sociale wijken en sociale hoogbouwwijken wordt er 39,62 euro per aansluitpunt door de
stad betaald;
• Voor sociale wijken en sociale hoogbouwwijken bedraagt het resterend bedrag voor de
gebruiker 21,24 euro. De maandelijkse afname op de DifTar-rekening bedraagt 1,77 euro.
Voor een commerciële ruimte van maximum 200 m² wordt het gebruiksrecht vastgelegd op basis
van 2 aansluitpunten.
b) tarieven per afvalstof en volume:
• 1,13 euro voor huisvuil per volume van 30 liter;
• 2,25 euro voor huisvuil per volume van 60 liter;
• 0,17 euro voor gft per volume van 10 liter;
• 0,33 euro voor gft per volume van 20 liter;
• 0,50 euro voor gft per volume van 30 liter;
• Papier, karton en pmd zijn gratis.
Iedere gebruiker dient vooraf een bedrag van 50 euro te storten op de DifTar-rekening. Voor inwoners
van sociale wijken en sociale hoogbouwwijken wordt dit bedrag verlaagd naar 25 euro. Zodra het
beschikbare bedrag lager is dan 10 euro wordt door de financieel directeur een nieuwe
betalingsuitnodiging gestuurd. De toegangskaart verliest haar validatie wanneer het beschikbare bedrag
lager is dan 0 euro.
De eerste toegangskaart wordt gratis ter beschikking gesteld. Vanaf de tweede kaart of bij vervanging
van een kaart wordt 5 euro per kaart in rekening gebracht. Dit bedrag wordt aangerekend via de DifTarrekening.
Elke gebruiker krijgt jaarlijks 100 bioafbreekbare zakjes van 10 liter om het gft aan te bieden. Extra
zakjes kunnen aangekocht worden aan 2,5 euro per 50 stuks.
§ 3 – Tarief recyclageparken
De retributie op het brengen van bepaalde huishoudelijke afvalstoffen naar de bewaakte
recyclageparken wordt vastgesteld als volgt:
• wanneer de bezoeker zich op het recyclagepark aanbiedt met de fiets of bromfiets: 1 euro;
• wanneer de afvalstoffen door de bezoeker worden aangeboden met een personenwagen: 3 euro;
• wanneer de afvalstoffen door de bezoeker worden aangeboden met een personenwagen met
aanhangwagen: 9 euro waarbij het hoogst toegelaten volume afval in de wagen en
aanhangwagen 2 m³ bedraagt;
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•

wanneer de afvalstoffen door de bezoeker worden aangeboden met een bestelwagen: 24 euro
waarbij het hoogst toegelaten volume afval in de bestelwagen 4 m³ bedraagt;
• op het ter inzameling en verwerking aanbieden van grofvuil door de bezoeker is, bovenop de
eerder vermelde retributie, een retributie verschuldigd van 7,50 euro per begonnen 0,5 m³
grofvuil.
• volgende stukken grofvuil worden vast getarifeerd:
o 7,50 euro voor één 1 persoonsbed, één 1 persoonsmatras, één 1-zit zetel, stoel (2
stuks) en één (tuin)tafel;
o 15 euro voor één 2 persoonsbed, één 2 persoonsmatras en één 2-zit zetel;
o 22,50 euro voor één 3-zit zetel.
• de pmd-fractie dient in een blauwe pmd-zak aangeboden te worden. Het bedrag van deze
retributie wordt vastgesteld op 0,15 euro voor een 60 liter zak (formaat 60 cm x 90 cm);
• de zachte plastics dient in een door de intercommunale EcoWerf goedgekeurd recipiënt (roze
zak) aangeboden te worden. Het bedrag van deze retributie wordt vastgesteld op 0,25 euro voor
een 60 liter zak (formaat 60 cm x 90 cm).
De retributie is niet verschuldigd wanneer bij het bezoek aan het recyclagepark uitsluitend volgende
afvalstoffen worden aangebracht: afgedankte elektrische en elektronische apparaten (waarvoor een
terugnameplicht bestaat), klein gevaarlijk afval (KGA), asbestcementafval, zachte plastics in het door
EcoWerf goedgekeurd recipiënt of andere producten waarvoor een aanvaardingsplicht geldt.
De retributie is evenmin verschuldigd wanneer het recyclagepark uitsluitend wordt bezocht voor het
ophalen van houtsnippers en voor het bezoeken van de compost demoplaats.
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de stad kunnen, voor het aanbrengen van afval afkomstig
vanuit de stad, een kaart voor het recyclagepark aanvragen bij het stadsbestuur. De kaarten worden
uitgeleend voor een beperkte periode tegen een waarborg van 50 euro. Deze kaarten moeten binnen
de drie maanden na uitreiking binnengebracht worden. Bij het niet-tijdig binnenbrengen van de kaart
wordt de waarborg ingehouden.
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangsbadge, wordt een retributie
gevraagd van 5 euro.
Artikel 4 – Betaalwijze
De retributie moet betaald worden:
• voor de aankoop van zakken of de specifieke zelfklever: op het ogenblik van de aankoop;
• voor de ophaling van grote containers, de ophaling met ondergrondse containers, de inzameling
van grofvuil op afroep en de aankoop van zakken door erkende verdelers en openbare besturen:
op het eerste verzoek;
• voor de recyclageparken: te betalen met de betaalkaart, bij het aanbieden van de afvalstoffen.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel
overeenkomstig artikel 177 van het decreet lokaal bestuur of via gerechtelijke weg.
Artikel 5 – Algemene bepalingen
Onderhavig reglement treedt op 1 januari 2020 in werking. Het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober
2017 aangaande hetzelfde onderwerp wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig
reglement.
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