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gemeenteraad
Ontwerpbesluit Zitting van 26 november 2019
Standaard punt (B-punt) BEHEERSING EN ONTWIKKELING

2019_GR_00196 - retributiereglement - ophalen grof huisvuil bij 
particulieren (2020-2025) - goedkeuring

Inhoudelijk verantwoordelijke
Gert Buys

Beschrijving
Aanleiding en context
Het huidige retributiereglement op het ophalen van grof huisvuil bij particulieren vervalt 31 december 
2019 (zie bijlage).

De stad wenst opnieuw deze retributie te heffen.

De stad moedigt afvalvoorkoming en de selectieve inzameling voor hergebruik en recyclage aan. De 
ophaling en verwerking van grof huisvuil betekent een aanzienlijke uitgave voor het stadsbestuur. Het 
verminderen van de afvalberg is een ecologische noodzaak.

De volgende wijzigingen werden aangebracht:

Inhoudelijk:

 Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen behoudens modernisering van het besluit

Tarieven:

 De tarieven dienen wettelijk tussen 10 euro en 120 euro te liggen. De huidige tarieven zijn de 
minimumprijs. De tarieven werden aangepast aan deze van de omliggende gemeenten.

Juridische grond
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur betreffende dwangbevelen.

Retributiereglement op het ophalen van grof huisvuil bij particulieren (2014-2019), goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 22 oktober 2013.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen 
vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer 
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het 
inwendige bestuur van de gemeente.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
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De inkomsten worden geboekt op entiteit stad op algemene rekening 7332600 van beleidsitem 00200.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het retributiereglement betreffende het ophalen van grof huisvuil bij 
particulieren voor de aanslagjaren 2020-2025 goed.

Bijlagen
1. RETRIBUTIE OP HET OPHALEN VAN GROF HUISVUIL BIJ PARTICULIEREN.docx
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RETRIBUTIE OP HET OPHALEN VAN GROF HUISVUIL BIJ PARTICULIEREN
Artikel 1: Voorwerp van de retributie
Voor de jaren 2020 – 2025 wordt er een retributie gevestigd op het ophalen van grof huisvuil bij particulieren.
Artikel 2: Definitie
Onder grof huisvuil moet worden verstaan: afvalstoffen van huishoudelijke oorsprong die door hun aard en 
omvang afzonderlijk dienen te worden ingezameld. Het bestaat uit fracties oude metalen, houtafval, 
afgedankte elektrische en elektronische apparaten en niet recycleerbaar grof huisvuil.
Artikel 3: Betalingsplichtige
De retributie is verschuldigd door de persoon die om de ophaling van grof huisvuil verzoekt.
Artikel 4: Tarief
De retributie wordt als volgt vastgesteld per ophaalbeurt en per adres van ophaling:

Omschrijving Tarief in  EUR
1. Oude metalen, houtafval en niet recycleerbaar grof huisvuil of een 

combinatie van deze fracties
30,00 euro/ m³

2. Ophaalkost afgedankte elektrische en elektronische apparaten 30,00 euro/ophaalbeurt
Artikel 5: Wijze van inning
De invordering van de retributie gebeurt door terbeschikkingstelling van zelfklevers ter waarde van 10,00 euro 
per stuk die dienen aangebracht te worden op het grof huisvuil.
Ze is verschuldigd op het ogenblik van de aflevering van de zelfklevers en wordt contant betaald tegen afgifte 
van een ontvangstbewijs.
Artikel 6: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt tot en met 31 december 2025.


