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Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor het ophalen
van grofvuil en grote elektrische toestellen aan huis:
goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Rutger Moons, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid;
de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer
Peter Verpoorten, raadslid; de heer Bart Michiels, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid;
mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; mevrouw Eva
Brandwijk, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; mevrouw
Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers; de heer Pieter Laureys; mevrouw Griet Van
Nueten; de heer Ludo Van den Broeck; de heer Marnix Verheyen; de heer Marcel De Cuyper; de heer
Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer François Vermeulen

Verontschuldigd:
mevrouw Bieke Baeten, raadslid; mevrouw Annick De Grauwe

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De retributie voor het ophalen van grofvuil aan huis stond opgenomen in het retributiereglement
voor het aannemen van afvalstoffen dat geldig was tot en met 31 december 2020. In het nieuwe
reglement voor het aannemen van afvalstoffen dat sinds 1 januari 2021 in gebruik is, staat het
ophalen van grofvuil aan huis niet meer opgenomen.
De stad is wettelijk verplicht om minstens 2 keer per jaar grofvuil aan huis in te zamelen. De stad
biedt deze ophaling op afroep maandelijks aan. Om te voorkomen dat er een ongelijkheid is tussen
deze dienstverlening en het aanleveren van afvalstoffen op het recyclagepark moet er een nieuw
retributiereglement opgemaakt worden.

Argumentatie
In het vorige reglement kostte het ophalen van grofvuil aan huis 40 euro per ophaalbeurt tot 100 kg.
Per begonnen bijkomende schijf van 100 kg, werd er 15 euro bijgerekend. De burger moest deze
dienst op voorhand reserveren en betalen. De berekening van het te betalen gewicht gebeurde aan
de hand van een vaste lijst waarop de gewichten per artikel stond beschreven. Dit was een erg
uitgebreide lijst, maar er werd geen onderscheid gemaakt in de materialen waaruit het artikel
bestaat, waardoor burgers misschien meer betaalden dan ze effectief aanboden, of te weinig
betaalden in verhouding met het aangeboden gewicht. Om deze ongelijkheid te stoppen, stelt men
voor om het grofvuil te wegen na ophaling en de aanvrager een factuur te bezorgen na de ophaling.
In het vorige reglement stond dat de stad enkel grofvuil aan huis ophaalde, maar het is ook niet voor
iedereen mogelijk om zelf in te staan voor de afvoer van andere categorieën zoals grote
huishoudtoestellen (wasmachine, koelkast, diepvriezer,...) . De administratie stelt voor om dit in het
nieuwe reglement wel op te nemen.
Voor de aanvoer van elektrische en elektronische apparaten mag de stad geen recyclagekost meer
aanrekenen. Dit geldt ook voor de aanvoer van matrassen. Dit artikel valt nog onder de noemer
grofvuil, maar ook hiervoor mag er sinds 1 januari 2021 geen recyclagekost meer aangerekend
worden. Ten laatste vanaf juli 2021 worden de matrassen selectief ingezameld. Dit zijn allemaal
producten die burgers kunnen aanbieden voor de ophaling aan huis, maar het mag niet de bedoeling
zijn dat de stad deze service gratis aanbiedt. Er wordt voorgesteld om een vaste kost van 10 euro aan
te rekenen.
Soms komt het voor dat professionele elektrische toestellen in het particuliere circuit terecht komen.
Voor deze toestellen werd bij de aankoop geen recupel aangerekend en moet men nog steeds 25
euro recupel betalen.
Door de aanpassing van de tarieven in het nieuwe retributiereglement zijn de tarieven van de op te
halen materialen gelijkgesteld met de tarieven die gehanteerd worden op het recyclagepark.
Raadslid Jan Bertels legt een stemverklaring af die conform het huishoudelijk reglement in het
audioverslag wordt opgenomen.

Besluit
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor het ophalen van grofvuil aan huis goed als
volgt:
Retributies 2020 - 2025:
Retributiereglement voor het ophalen van grofvuil en grote elektronische huishoudtoestellen aan
huis of afroep.
1. Belastbaar voorwerp en definities
De stad heft van 10 februari 2021 tot en met 31 december 2025 een retributie op de inzameling en
verwerking van grofvuil en grote elektrische en elektronische huishoudtoestellen aan huis voor
particulieren.

Grofvuil zijn alle huishoudelijke afvalstoffen die omwille van de grootte of aard of het gewicht niet in
de restafvalcontainer kunnen. Vuilniszakken met afval worden niet aanvaard als grofvuil.
Grote elektrische huishoudtoestellen zijn alle toestellen die je omwille van de grootte of het gewicht
niet met een gezinswagen kan transporteren.
2. Retributieplichtigen
De retributie is verschuldigd door iedereen die wenst dat het grofvuil aan huis wordt opgehaald.
3. Tarieven
 Vaste kost per ophaling: 10 euro
 Eenheidsprijs per kilo grofvuil: 0,24 euro
 Professionele elektrische en elektronische apparaten: 25 euro per stuk
4. Aanvraag
Grofvuil en/of grote elektrische huishoudtoestellen worden enkel opgehaald op afroep.
5. Betaling
De retributie wordt betaald via overschrijving, 30 dagen na factuurdatum of na verzoek tot betaling.
6. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 18 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Evelyn Breugelmans; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper;
Andreas Huyskens; Pieter Laureys; Susy Matthijs; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger
Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van
den Broeck; Marnix Verheyen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt
- 8 onthouding(en): Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom
Olyslaegers; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; Lore Wagemans
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

de voorzitter
Rutger Moons

