RETRIBUTIE OP DE OPHALING VAN AFVAL
AAN HUIS EN LEVERING VAN COMPOST
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019
Aangepast op de gemeenteraad in zitting van 21 januari 2021

Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt ten behoeve van
de gemeente onder de navolgende voorwaarden een retributie gevestigd op

1.het afleveren van gestandaardiseerde gemeentelijke zakken voor
restafval
- 1 euro per zak van 60 liter, verpakt per 20 stuks op rol
- 0,50 euro per zak van 30 liter, verpakt per 20 stuks op rol
De ophaling en verwijdering van restafval zal enkel gebeuren in
huisvuilzakken van de gemeente. Deze huisvuilzakken zijn enkel verkrijgbaar
tegen betaling van hoger vermelde retributie bij de overhandiging ervan in de
voorverpakte hoeveelheden door diegene die erom verzoekt. De openbare
diensten zijn niet onderworpen aan onderhavige retributie.
Mag niet bij deze ophaling worden meegegeven:
•
•
•
•

Glas, naalden en andere scherpe voorwerpen
kga
Slachtafval
Zakken die meer dan 15 kg per stuk wegen

2. het afleveren van gestandaardiseerde gemeentelijke zakken voor
PMD
Het afleveren van gestandaardiseerde gemeentelijke zakken voor PMD
- 0,125 euro per zak voor PMD van 60 liter, verpakt per 20 stuks op rol
- 0,0625 per zak voor PMD van 30 liter, verpakt per 20 stuks op rol
De ophaling en verwijdering van het PMD zal enkel gebeuren in
gestandaardiseerde plastiekzakken van de gemeente. Deze plastiekzakken
zijn enkel verkrijgbaar tegen betaling van hoger vermelde retributie bij de
overhandiging ervan in de voorverpakte hoeveelheden door diegene die erom
verzoekt. De gemeente behoudt het recht om zakken die niet aan de
sorteerregels voldoen niet mee te nemen bij de ophaling. De openbare
diensten zijn niet onderworpen aan onderhavige retributie.
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3. het inzamelen aan huis van snoeihout:
- 40,00 euro per rit 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.
Het snoei- en/of verhakselbaar hout waarvoor de ophaling gevraagd wordt
mag enkel afkomstig zijn van eigendommen gelegen op het grondgebied van
de gemeente.
Wordt niet opgehaald bij deze inzameling aan huis:
• Grasafval of graszoden
• bladafval
• grond of aarde
• boomstronken, wortels, boomstammen met een diameter groter dan 20
cm

4. het inzamelen aan huis van grof huisvuil:
- 40,00 euro per rit voor grof huisvuil door de gemeente opgehaald,
vermeerderd met de kosten voor het afval volgens het retributiereglement
‘retributie op het afleveren van afval op het recyclagepark’, na weging op de
weegbrug van het recyclagepark door de technische dienst.
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.
Worden niet opgehaald bij deze ophaling aan huis:
•
•
•
•
•

bouw- en sloopafval
afvalzakken die meegegeven kunnen worden met de huisvuilophaling
autobanden
bedrijfsafval
kga

5. het inzamelen aan huis van verpakkingsmateriaal en winkelafval
- 40,00 euro per rit.
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
Dierlijk afval
Huisvuil

6. Het afleveren aan huis van compost
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- 40 euro per rit.
De retributie dient betaald door diegene die uitdrukkelijk om de levering
verzoekt en wordt aangerekend per factuur. Dit bedrag omvat de kostprijs
van de compost in bulk niet. De gemeente haalt de gevraagde hoeveelheid
compost op bij de composteerinstallatie van IGEAN te Brecht. De gemeente
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de samenstelling en de kwaliteit
van de afgeleverde compost. De aanvrager is de kostprijs van de compost in
bulk verschuldigd aan de gemeente bovenop deze retributie.
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