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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, 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; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een retributiereglement voor het aannemen van afvalstoffen. Het reglement loopt 
tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden.

In afwachting van een nieuw voorstel van reglement van IOK wordt het oude reglement hernomen.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Het huidige reglement werd geactualiseerd en aangepast aan het nieuwe sjabloon. Er zijn geen 
wijzigingen. In afwachting van een nieuw voorstel van reglement van IOK wordt het oude reglement 
hernomen tot en met 31 december 2025.

Besluit

De gemeenteraad keurt het reglement goed:



Retributies 2020 - 2025

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET AANNEMEN VAN AFVALSTOFFEN

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op het aannemen van 
bepaalde huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen.

De volgende begrippen worden in dit reglement gebruikt:

 Groenafval: omvat tuinafval, snoeihout en boomstronken. Het tuinafval omvat versnipperd 
snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten van groente- en siertuin, 
verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel, schaafkrullen en mest van kleine 
huisdieren, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.

 Huisvuil: alle niet-recycleerbare afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding die in de voorgeschreven recipiënten voor de huisvuilinzameling 
kunnen geborgen worden en waarvoor geen andere selectieve inzameling voor afvalstoffen 
is georganiseerd.

 Grofvuil is huisvuil dat omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de reci-
piënten voor de huisvuilinzameling kunnen worden geborgen.

 Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn bedrijfsafvalstoffen van 
vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die 
ontstaan tengevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de 
normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in het Vlarema.

 Een gezin is een individu of groep van mensen gekoppeld aan een ophaalpunt, waarbij de 
referentiepersoon van elk gezin op het grondgebied van de stad even welke woning of 
woongelegenheid in gebruik heeft, die ingeschreven is in de bevolkingsregisters of in het 
vreemdelingenregister en die geïnitialiseerd is als ophaalpunt van huisvuil en als dusdanig 
gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een elek-
tronische gegevensdrager.

 Op afroep: Grofvuil wordt alleen opgehaald als iemand daarvoor een aanvraag indient en de 
kosten vooraf (samen met de aanvraag) betaalt in het administratief centrum. De aanvraag 
moet uiterlijk een week voor de op de afvalkalender geplande inzameling gebeuren. Grofvuil 
dat niet in de aanvraag is opgenomen, wordt niet meegenomen door de ophaler.

2. Gebruiker 

De retributie is verschuldigd door iedereen die afvalstoffen aanbrengt op een inzamelpunt door de 
stad aangeduid.

3. Grondslag en tarief

De stad berekent het tarief op de volgende manier:

 0,15 euro per kg voor groenafval
 0,15 euro per kg voor grofvuil
 0,30 euro per kg voor huisvuil



 0.35 euro per kg voor met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
andere dan groenafval en huisvuil  

Per weging wordt steeds een minimum van 5 kg aangerekend.

Het grofvuil op afroep:

 40,00 euro per ophaalbeurt met een maximum van 100 kg                
 15,00 euro per bijkomende schijf van 100 kg                                       

4. Verminderingen 

Voor de eerste 50 kg van de aangeboden totale hoeveelheid tuinafval per jaar door één gezin 
wonende in Herentals wordt geen retributie aangerekend.

Verenigingen en scholen zijn voor het aannemen van met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen, andere dan groenafval, grofvuil en huisvuil, geen retributie verschuldigd.

5. Betaling 

De retributie moet cash, via bankcontact of online betaald worden. Als contante betaling niet 
mogelijk is, wordt de retributie 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
- 22 stem(men) voor: Bieke Baeten; Peter Bellens; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; 

Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick 
Kraft; Rob Lathouwers; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; 
Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans; 
Lore Wagemans

- 3 stem(men) tegen: Tom Sluyts; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen
- 4 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Bart Lamers; Susy Matthijs; Peter Verpoorten
-

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels




