Retributie op inzameling en hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en
de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
(gemeenteraad 19/12/2018)
Opgelet: voor sommige inwonercategorieën bestaan er sociale tegemoetkomingen voor
huisvuil/restafval.
ART. 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2024 een
retributie op de volgende ingezamelde fracties van huishoudelijke oorsprong:
Haalmethode (huis-aan-huisinzameling of op afroep):
 inzameling en verwijdering van huisvuil/restafval;
 inzameling en verwijdering van grofvuil;
 inzameling en recyclage van GFT-afval;
 inzameling en recyclage van plastic flesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons.
ART. 2
Stelt het bedrag van de retributie voor de ophaalmethode als volgt vast:
fractie
a) Huisvuil/restafval:
b) Grofvuil

c) GFT-afval

d) PMD

retributie
1,75 euro/zak van 60 liter
0,90 euro/zak van 30 liter
24,00 euro/per aanbieding
- max. 5 voorwerpen of bundels afval
- elk afzonderlijk voorwerp of bundel
max.70 kg
- alle voorwerpen of bundels samen
mogen niet langer dan 2m en niet
groter dan 1m² zijn
0,75 euro/per aanbieding van
rolcontainer 120 liter
7,28 euro/per aanbieding van
rolcontainer 1.100 liter
0,25 euro/per aanbieding van
container 40 liter
1,50 euro/per aanbieding van
rolcontainer 240 liter
0,12 euro/per zak

e) Huisvuil/restafval openluchtrecreatieve verblijven & jeugdkampen

2,50 euro/zak van 60 liter

Voor volgende fracties worden voor de haalmethode geen retributie geheven:
 snoeihout
 papier
 karton
 gemengde metalen
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ART. 3
§1
De retributie vermeld in artikel 2a) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van huisvuil/restafval, door of in opdracht van de
gemeente.
§2
De retributie vermeld in artikel 2b) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake op afroep van grofvuil door of in opdracht van de gemeente.
§3
De retributie vermeld in art. 2c) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van GFT-afval door of in opdracht van de gemeente.
§4
De retributie vermeld in art 2d) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van plasticverpakkingen, metalen verpakkingen, en
drankkartons door of in opdracht van de gemeente.
§5
De retributie vermeld in artikel 2e) is verschuldigd door campinguitbaters en de jeugdkampen die
gebruik maken van de aldaar voorziene regeling voor huisvuilophaling.
ART. 4
§1
De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken met de vermelding
DIFTAR zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde
plaats(en). Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd.
§2
De personen die nog wensen gebruik te maken van restafval/huisvuilzakken, aangekocht vóór 31
december 2014, vervullen de betaling van de retributie door de aankoop van een sticker ter waarde
van:
- 0,50 euro voor een zak van 60 liter
- 0,28 euro voor een zak van 30 liter
of het verschil in prijs tussen de oude zak en de nieuwe zak. Deze stickers worden aangekocht op de
door de gemeente vastgestelde plaatsen en dienen aangebracht te worden op de oude
restafval/huisvuilzakken. Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd.
§3
De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers voor de
inzameling GFT zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop van de door de gemeente
voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaats(en). De sticker dient op een
achteraf eenvoudig te verwijderen wijze op de container aangebracht te worden aan het handvat van
de container. Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd.
§4
Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling aan huis van
grofvuil op afroep zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop van de door de gemeente
voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).
Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd. Deze stickers moeten duidelijk zichtbaar
aangebracht worden op één van de aangeboden goederen.
§5
Personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken voor de inzameling
van PMD zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde
plaats(en). Een betalingsbewijs wordt op een eenvoudig verzoek afgeleverd.
§6
Campinguitbaters en de jeugdkampen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven
restafvalzakken zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente
vastgestelde plaats(en). Een betalingsbewijs wordt op een eenvoudig verzoek afgeleverd.
ART. 5
Maakt afschriften van deze beslissing over aan de toezichthoudende overheid en aan Verko, Bevrijdingslaan
201, 9200 Dendermonde.
ART. 6
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
* * *
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