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Retributies 2021-2025: Retributiereglement voor het
aannemen van afvalstoffen op het recyclagepark:
goedkeuring opheffing en vervanging

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; 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 Olyslaegers;
mevrouw Annick De Grauwe; de heer Pieter Laureys; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een retributiereglement voor het aannemen van afvalstoffen. In afwachting van een
nieuw voorstel van reglement van IOK Afvalbeheer werd op 5 november 2019 het oude reglement
hernomen tot en met 31 december 2025. In het kader van de overdracht van het beheer van het
recyclagepark heeft IOK afvalbeheer een nieuw voorstel geformuleerd, waarbij de tarieven van de
huis-aan-huis afvalophaling en de tarieven op het recyclagepark gealigneerd worden.
Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen
 Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (Materialendecreet), en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 26

 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREM), en latere wijzigingen, in het bijzonder art. 5.1.1 e.v.
 Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval, goedgekeurd op 16
september 2016 door de Vlaamse regering, en latere wijzigingen
Argumentatie
Het huidige reglement werd op 5 november 2019 geactualiseerd en aangepast aan het nieuwe
sjabloon. Omdat het stadsbestuur ingaat op het voorstel van IOK Afvalbeheer tot overdracht van
beheer van het recyclagepark en de harmonisering van de afvaltarieven, moet de gemeenteraad het
oude reglement opheffen en een aangepast retributiereglement voor het aannemen van afvalstoffen
goedkeuren dat met ingang van 1 januari 2021 van toepassing wordt.

Besluit
De gemeenteraad heft het retributiereglement voor het aannemen van afvalstoffen 2020-2025 met
ingang van 1 januari 2021 op.
De gemeenteraad keurt onderstaand retributiereglement op de inzameling en verwerking van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van
producten 2021-2025 goed.
Retributies 2021 - 2025
RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE INZAMELING EN VERWERKING VAN HUISHOUDELIJKE
AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN OP HET RECYCLAGEPARK EN VERKOOP
VAN PRODUCTEN
Artikel 1. Belastbaar voorwerp en definities
De stad heft van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 een retributie op de inzameling en
verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark
en verkoop van producten.
Op de afvalstoffen vermeld in dit reglement zijn de definities van het Materialendecreet, het
VLAREMA, het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval en het huishoudelijk
reglement van het recyclagepark van toepassing.
Artikel 2.

Retributieplichtigen

De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen, vermeld in artikelen 3, 4
en 5 aanlevert op het recyclagepark, of de producten, vermeld in artikelen 6 en 7, overhandigd
krijgt.
Artikel 3.

Kilogramtarieven
Tarief

grof vuil en huisvuil

0,24 euro per kilogram

hechtgebonden asbestcement (> 200 kg per gezin 0,24 euro per kilogram

per jaar)
cellenbeton, kalk, gips

0,15 euro per kilogram

hout C

0,15 euro per kilogram

roofing

0,15 euro per kilogram

groenafval (excl. snoeihout):





boomstronken
bladeren en boomvruchten
grasmaaisel
tuinafval

0,10 euro per kilogram

hout A & B

0,10 euro per kilogram

vlak glas

0,10 euro per kilogram

harde kunststoffen

0,10 euro per kilogram

zand

0,02 euro per kilogram

steen- en betonpuin

0,02 euro per kilogram

hechtgebonden asbestcement (≤ 200 kg per gezin
0,00 euro per kilogram
per jaar)
snoeihout

0,00 euro per kilogram

De kilogramtarieven worden jaarlijks geïndexeerd zoals bepaald in artikel 8.
Er wordt steeds minstens 5 kg aangerekend per weegcyclus.
Ongesorteerde leveringen moeten betaald worden tegen het tarief van de duurst aangeleverde
afvalsoort.
Artikel 4.

Volumetarieven
Tarief

piepschuim (< 60 liter)

0,00 euro

piepschuim (60 - 200 liter)

1,00 euro

piepschuim (> 200 liter)

6,50 euro

Artikel 5.

Tarief per stuk
Tarief

Professioneel AEEA (enkel afkomstig van het
particuliere circuit)

25,00 euro per stuk

Artikel 6. Producten
Tarief
Biodegradeerbare zakken voor inzameling gft:
 Rol van 50 zakken van 10 liter
 Rol van 10 zakken van 120 liter
Papieren zakken voor inzameling gft:
pakket van 80 zakken van 8 liter

6,00 euro per rol

6,00 euro per pakket

PMD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter

3,60 euro per rol

PMD-zak: rol van 10 zakken van 120 liter

1,50 euro per rol

P+MD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter

3,60 euro per rol

P+MD-zak: rol van 10 zakken van 120 liter

1,50 euro per rol

Fijne compost: zak van 40 liter

4,00 euro per zak

Gewone compost: zak van 40 liter

2,00 euro per zak

Potgrond: zak van 50 liter

4,00 euro per zak

Compostbak

aan aankoopprijs bij IOK Afvalbeheer, levering aan
huis inbegrepen

Compostvat

aan aankoopprijs bij IOK Afvalbeheer , levering aan
huis inbegrepen

Artikel 7. Toegangskaart
Zakelijk gerechtigden van een tweede verblijf, bedrijven met huishoudelijk afval en verenigingen in
de stad kunnen een toegangskaart voor het recyclagepark bekomen tegen betaling van 5 euro. De
toegangskaart is geldig voor de periode van 1 jaar startende vanaf aankoopdatum.
Voor de vervanging van een beschadigde of verloren toegangskaart voor het recyclagepark, wordt
een bedrag gevraagd van 5 euro. De vervangingskost is niet verschuldigd wanneer de houder van de
toegangskaart het bewijs levert dat het verlies of de beschadiging niet werd veroorzaakt door zijn
nalatigheid.
Artikel 8. Indexering
De kilogramtarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de evolutie van de
consumptieprijsindex.
De tarieven worden vermenigvuldigd met een factor:
 met in de teller de consumptieprijsindex die van toepassing was in september van het jaar
dat voorafgaat aan het jaar waarin het tarief wordt gewijzigd, en
 met in de noemer de consumptieprijsindex die van toepassing was in september 2020.

Het zo verkregen getal wordt naar beneden afgerond op 2 cijfers na de komma.
De kilogramtarieven worden enkel geïndexeerd indien een even tarief na afronding op 2 cijfers na de
komma bereikt wordt.
Artikel 9. Wijze van inning
Op het recyclagepark wordt de retributie vereffend door betaling volgens de procedure vastgesteld
in het huishoudelijk reglement van het recyclagepark.
Voor de verkoop van producten elders dan op het recyclagepark wordt de retributie vereffend
volgens de betalingsprocedure die van toepassing is op het verkooppunt.
Een betalingsbewijs wordt afgeleverd.
Artikel 10. Kennisgeving
Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IOK Afvalbeheer en OVAM.
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 15 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Andreas Huyskens; Eva
Kerkhofs; Nick Kraft; Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van
Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans
- 13 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Evelyn Breugelmans; Annick De
Grauwe; Anne-Mie Hendrickx; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Susy Matthijs; Tom Olyslaegers;
Els Sterckx; Peter Verpoorten; Lore Wagemans
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels

