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GEMEENTERAAD VAN 4 NOVEMBER 2014 

 

Retributie op goederen voor het verwerken van afvalstoffen 

 

 

Context 

De gemeenteraad stemde op 01/04/2014 een retributie op goederen voor het verwerken van 

afvalstoffen voor de periode 2014-2019. IOK afvalbeheer geeft aan de stad de mogelijkheid om 

biodegradeerbare zakken ter beschikking te stellen aan haar inwoners. De stad wenst deze diensten 

aan te bieden en past het retributiereglement op goederen voor het verwerken van afvalstoffen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde de wijzgingen op 22/08/2014 principieel goed. 

 

Openbaar onderzoek 

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

gemeentedecreet.  

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

 

Argumentatie 

IOK Afvalbeheer geeft aan de stad de mogelijkheid om biodegradeerbare zakken ter beschikking te 

stellen aan haar inwoners. De zakken dienen enkel om in de GFT-containters te hangen. De stad 

Herentals wenst deze dienst aan te bieden aan inkoopprijs enpast hiervoor haar reglement aan. 

IOK Afvalbeheer vraagt of de stad deelneemt aan gratis ter beschikking stellen van naaldcontainers 

aan particulieren. Het Vlaams reglement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen (Vlarema) deelt injectienaalden in bij de lijst van klein gevaarlijk afval (KGA). Voor de 

stad betekent dit dat ze “insulinespuiten, pennaalden en bladlancetten” grtis moeten aanvaarden op 

het recylclagepark. De bezoeker is verplicht om de naalden aan te bieden in een naaldcontainer die 

voldoet aan de ADR-reglementering. Injectienaalden accepteren in een lege glazen blokaal of in lege 

plastiek flessen is van 01/06/2012 verboden. De naaldcontainers kunnen gekocht worden bij 

apotheken of organisaties die mensen met diabetes begleiden. Bij afgifte van een volle 

naaldcontainer op het recylagepark krijgt de inwoner een nieuwe naaldcontainer in ruil. 

 

BESLUIT 

 

De gemeenteraad keurt het gewijzigde reglement voor het verwerken van afvalstoffen als volgt. 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft met ingang van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 een retributie op: 

 

• Compostbakken, compostvaten, compost in zakken, plasticzakken voor het inzamelen van 

PMD-afval, biodegradeerbare zakken voor inzameling van GFT, gemerkte huisvuilzak voor 

foornijveraars; kerstmarkt en andere evenementen. 

 

Een inwoner is een individu of groep van mensen gekoppeld aan een ophaalpunt, waarbij de 

referentiepersoon van elk gezin op het grondgebied van de stad om het even welke woning of 

woongelegenheid in gebruik heeft en als dusdanig gekend is als afvalproducent. 

 

2. Gebruiker 
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De retributie is verplicht voor elke inwoner van de stad Herentals die goederen wil ontvangen of 

aanvraagt en voor bedrijven met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.  

 

3. Grondslag en tarief 

 

De staf heft een retributie op goederen nodig voor het verwerken van afvalstoffen als volgt : 

 

• Compostbakken aan aankoopprijs, levering aan huis inbegrepen; 

• Compostvaten aan aankoopprijs, levering aan huis inbegrepen; 

• Compost per zak van 25 liter aan aankoopprijs; 

• 5,00 euro per rol van 24 stuks plasticzakken voor het inzamelen van PMD-afval; 

• Aan aankoopprijs per rol van 10 stuks plasticzakken PMD-afval bestemd voor scholen; 

• Biodegradeerbare zakken voor de inzameling van GFT aan aankoopprijs; 

• 2,50 euro per gemerkte huisvuilzak voor foornijveraars, kerstmarkt en andere evenementen; 

• als een inwoner injectienaalden aanbiedt in een naaldcontainer die voldoet aan de ADR-

reglementering op het recylagepark ontvangt de inwoner gratis een nieuwe naaldcontainer. 

 

4. Vrijstellingen 

 

Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor deze retributie. 

 

5. Betaling 

 

De betaling is verschuldigd op het moment van de aanvraag.  

Bij niet minnelijke betaling voorziet 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. 

 

7. Opheffing 

Het reglement retributies 2014-2019 op goederen voor het verwerken van afvalstoffen van 

01/04/2014 tot 31/12/2019 wordt opgeheven met ingang van 01/01/2015. 

 

 
 


