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Inzameling van afval aan huis en de aanvoer 
ervan op het containerpark 

Retributiereglement 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 maart 2014 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 21 maart 2014 

 

Artikel 1.- 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn van zes jaar eindigend op 31 
december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente onder de navolgende 
voorwaarden een retributie gevestigd op: 

1.            Het brengen van steenpuin: 

• 0,02 euro per kg. 

De retributie is eisbaar op het moment van aflevering op het containerpark. 

2.            Het brengen van asbestcementplaten: 

• 0,20 euro per kg vanaf de 201ste kg aangevoerd op het containerpark 
gedurende hetzelfde  kalenderjaar. 

De retributie is eisbaar op het moment van aflevering op het containerpark. 

3.            Het brengen van roofing: 

• 0,20 euro per kg. 

De retributie is eisbaar op het moment van aflevering op het containerpark. 

4.            Het brengen van groot huisvuil: 

• 0,20 euro per kg. 

De retributie is eisbaar op het moment van aflevering op het containerpark 

5.            Het brengen van hout: 

• 0,02 euro per kg. 

De retributie is eisbaar op het moment van aflevering op het containerpark. 

6.            Het brengen van boomstronken: 

• 0,02 euro per kg. 

De retributie is eisbaar op het moment van aflevering op het containerpark. 

7.            Het brengen van cellenbeton: 

• 0,02 euro per kg. 

De retributie is eisbaar op het moment van aflevering op het containerpark. 
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8.            Het brengen van gips: 

• 0,02 euro per kg. 

De retributie is eisbaar op het moment van aflevering op het containerpark. 

9.            Het inzamelen aan huis van snoei- en verhakselbaar hout: 

• 40,00 euro per ophaalbeurt voor snoei- en/of verhakselbaar hout door de 
gemeente opgehaald. 

De retributie dient betaald door diegene die uitdrukkelijk om de ophaling verzoekt en 
wordt aangerekend per factuur. De aanvraag tot ophaling dient bij het 
gemeentebestuur toe te komen ten laatste twee dagen voor de ophaling 

Het snoei- en/of verhakselbaar hout waarvoor de ophaling gevraagd wordt mag 
enkel afkomstig zijn van eigendommen gelegen op het grondgebied van de 
gemeente. 

10.        Het inzamelen aan huis van grof huisvuil: 

• 40,00 euro per ophaalbeurt, vermeerderd met de factuur voor het 
afvalgewicht na weging op de weegbrug op het containerpark door de 
technische dienst voor grof huisvuil door de gemeente opgehaald. 

De retributie dient betaald door diegene die uitdrukkelijk om de ophaling verzoekt en 
wordt aangerekend per factuur. De aanvraag tot ophaling dient bij het 
gemeentebestuur toe te komen ten laatste één week voor de ophaling. 

Het grof huisvuil waarvoor de ophaling gevraagd wordt mag enkel afkomstig zijn   
van eigendommen gelegen op het grondgebied van de gemeente. 

11.        Het inzamelen aan huis van verpakkingsmateriaal en winkelafval: 

• 40,00 euro per ophaalbeurt. 

De retributie dient betaald door diegene die uitdrukkelijk om de ophaling verzoekt en 
wordt aangerekend per factuur. De aanvraag tot ophaling dient bij het 
gemeentebestuur toe te komen ten laatste  één week voor de ophaling. 

Het verpakkingsmateriaal waarvoor de ophaling gevraagd wordt mag enkel 
afkomstig zijn van eigendommen gelegen op het grondgebied van de gemeente. 

Het verpakkingsmateriaal en/of winkelafval mogen geenszins bevatten: 

• Ontplofbare, giftige of schadelijke stoffen; 
• Nijverheidsvuil; 
• Glas; 
• Vis en/of andere dierlijke resten; 
• Huisvuil.  

Artikel 2.- 

Geschrapt  

Artikel 3.- 

Afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden 
overgemaakt. 


