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GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 

 

RETRIBUTIE VOOR HET AANNEMEN VAN AFVALSTOFFEN 

 

 

Context 

Door een besluit van de Vlaamse regering is de stad verplicht haar retributiereglementen voor 

1/7/2013 aan te passen aan de opgelegde minima en maxima. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 14/05/2013 het voorstel voor het reglement 

retributie voor het aannemen van afvalstoffen principieel goed. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

 

Juridische grond 

Het Gemeentedecreet. 

Bijlage 5.1.4. van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema). 

Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke 

Afvalstoffen en het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 

Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen. 

Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen 2007-2015. 

De politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen. 

 

Argumentatie 

 

Door een besluit van de Vlaamse regering is de stad verplicht haar retributiereglementen vóór 1 juli 

2013 aan te passen aan de opgelegde minima en maxima, opgenomen als bijlage 5.1.4 (Vlarema). 

Om aan dit besluit te voldoen, zal de stad haar tarieven aanpassen als volgt: 

Inzamelen van groenafval op het recyclagepark: het tarief van 0,22 euro/kg verlagen naar het tarief 

van 0,15 euro/kg. 

inzamelen van grofvuil op het recyclagepark een tarief aanrekenen van 0,15 euro/kg (tussen minima 

0,02 en 0,30 euro/kg maxima). 

restafval dat wegens dringende reden mag afgegeven worden op het recyclagepark, het tarief 

verlagen met 0,02 euro naar het maximumtarief van 0,30 euro/kg. 

De overige tarieven voldoen aan het Vlaamse reglement. 

De huidige brengmethode bracht lange wachtrijen tijdens de gratis maanden april en november mee, 

is erg onklantvriendelijk en zorgde voor een piekbelasting van het recyclagepark. Het bestuur wenst 

de vrijstelling van betaling tijdens de maanden april en november te vervangen door een vrijstelling 

van de eerste 50 kg van de aangeboden totale hoeveelheid groenafval per jaar door één gezin. 

Dit hernieuwde retributiereglement groepeert alle afvaltarieven die worden toegepast op af-

valstoffen die worden aangebracht of ingezameld uitgezonderd het restafval en GFT dat huis-aan-

huis wordt ingezameld via het Diftar-systeem. 

Het bestuur streeft er naar om de tarieven voor het aanbrengen van afvalstoffen op het re-

cyclagepark uniform te maken en vanuit het principe “de vervuiler betaalt” een kosten dekking te 

benaderen voor de verwerking van de aangebrachte afvalstoffen voor groenafval en grofvuil. 

 

BESLUIT 
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1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft met ingang van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2019 een retributie voor 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 recipiënten 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 elektronische 

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 of afvalstoffen aanbrengt. 

 

3. Grondslag en tarief 

 

De stad berekent het tarief op de volgende manier:  

- voor groenafval:   0,15 euro per kg 

-  voor grofvuil:   0,15 euro per kg 

-  voor huisvuil:   0,30 euro per kg 

-  voor met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen andere dan groenafval 

en huisvuil:   0,35 euro per kg 

Het aanbieden en weging van de afvalstoffen gebeurt op het recyclagepark. 

Per weging wordt steeds een minimum van 5 kg aangerekend. 

Het grofvuil op afroep: 

-  per ophaalbeurt met een maximum van 100 kg 40,00 euro 

-  per bijkomende schijf van 100 kg 15,00 euro. 

 

4. Verminderingen 
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Voor de eerste 50 kg van de aangeboden totale hoeveelheid groenafval per jaar door één gezin 

wonende in Herentals wordt geen retributie aangerekend.0 

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 betaling is eisbaar op het moment van de aflevering van de afvalstoffen. 

Bij niet minnelijke betaling voorziet artikel 94 van het gemeentedecreet de mogelijkheid om een 

dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank 

wenden om de retributie in te vorderen. 

 

6. Procedure 

 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 

 

 


