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Artikel 11 

De retributie wordt als volgt samengesteld:  

 

1e) Voor de verkoop van zakken en stickers:  

a. Tot en met 06/06/2021: restfractiezakken van 60 liter, per rol (10 stuks): € 15,00; 
b. Tot en met 06/06/2021: restfractiezakken van 30 liter, per rol (10 stuks): € 10,00; 
c. Blauwe PMD-zakken 60 liter, per rol (20 stuks): € 5,00; 
d. Tot en met 06/06/2021: rode GFT-stickers bestemd voor de GFT-container van 140 liter, per 

vel (5 stuks): € 9,00; 
e. Tot en met 06/06/2021: gele GFT-stickers bestemd voor de GFT-container van 40 liter, per vel 

(5 stuks): € 4,50; 
f. f) Bio-zakjes voor het biobakje, per rol (25 stuks): € 2,00  



g. Vanaf 07/06/2021: voor het aanbieden van restfractie enerzijds een forfaitaire kost van € 0,50 
per aanbieding van een container van 240 liter, € 1,00 per aanbieding van een container van 
500 liter, € 1,50 per aanbieding van een container van 750 liter, € 2,00 per aanbieding van een 
container van 1050 liter, of € 0,25 per aanbieding van een container van 40 liter of 140 liter, en 
anderzijds een variabele kost van € 0,25 per aangeboden kilogram restfractie. De te betalen 
retributie wordt voor elk aanbieding bepaald aan de hand van twee wegingen van de 
gepersonaliseerde afvalcontainer, een eerste maal voor de lediging ervan, een tweede maal na 
de lediging ervan. Het verschil tussen de tweede en de eerste weging is de grondslag van de 
retributie.  

h. Vanaf 07/06/2021: voor het aanbieden van GFT-afval enerzijds een forfaitaire kost van € 0,125 
per aanbieding van een container, en anderzijds een variabele kost van € 0,085 per 
aangeboden kilogram GFT. De te betalen retributie wordt voor elk aanbieding bepaald aan de 
hand van twee wegingen van de gepersonaliseerde afvalcontainer, een eerste maal voor de 
lediging ervan, een tweede maal na de lediging ervan. Het verschil tussen de tweede en de 
eerste weging is de grondslag van de retributie.  
 

Het maximale gewicht van de inhoud van een aangeboden container bedraagt: 

 

 40 l 140 l 240 l 

GFT 15 kg 70 kg n.v.t. 

Rest 15 kg 60 kg 110 kg 

 

2° voor het ter beschikking stellen en ledigen van gezamenlijke afvalcontainers voor het restfractie : 

 

a) Tot en met 06/06/2021 per terbeschikkinggestelde inhoud van 1 liter: € 0,20  
b) per lediging: 

a. Tot en met 06/06/2021: totale inhoud/60 afgerond naar bovenliggend geheel getal 
vermenigvuldigd met € 1,50; 

b. Vanaf 07/06/2021: € 0,25 per kilogram 

 

3° Voor het gebruik van de (ondergrondse) containers voor restfractie gelden tot en met 06/06/2021 
dezelfde tarieven als in verhouding per liter voor verkoop van zakken en stickers en vanaf 07/06/2021 
dezelfde tarieven in verhouding tot de prijs per kilogram in artikel 11, 2e, b. Voor het gebruik van 
(ondergrondse) containers voor PMD geldt vanaf 1/1/2021 een tarief van € 0,125 per inworpvolume van 
30 liter  

 

4° de tot en met 06/06/2021 te kleven stickers bij het aanbieden van niet gechipte GFT- containers :  

 

Inhoud container Aantal stickers 

40 liter 1 gele 

140 liter 1 rode 

240 liter 2 rode 

40 liter  1 jaarsticker ter waarde van € 
35,10  

140 liter  1 jaarsticker ter waarde van € 
70,20  

 

 



5° voor het ophalen van grofvuil, snoeiafval en tuinafval aan huis :  

a) voor grofvuil 
voor de eerste 20 kg : € 6,00  
voor elke begonnen schijf van 10 kg boven 20 kg : € 3,00 

b) voor snoeiafval en tuinafval :  
voor de eerste 20 kg : € 1,00  
voor elke begonnen schijf van 10 kg boven de 20 kg : € 0,50  

 

6° voor weekendophalingen en evenementen:  

 

a) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s) tot maximum 2500 liter: 
tot en met 06/06/2021 € 30,00 per ophaalpunt vermeerderd met € 2,50 per 100 liter voor de 
verwerking van het aangeboden afval en vanaf 07/06/2021 € 30,00 per ophaalpunt vermeerderd met € 
0,25 per kilogram voor de verwerking van het aangeboden afval; 

b) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s) boven de 2500 liter : tot 
en met 06/06/2021 € 90,00 per ophaalpunt vermeerderd met € 2,50 per 100 liter voor de verwerking 
van het aangeboden afval en vanaf 07/06/2021 € 90,00 per ophaalpunt vermeerderd met € 0,25 per 
kilogram voor de verwerking van het aangeboden afval; 

c) het ontlenen van afvaleilandjes: tot en met 06/06/2021 € 12,00 voor de verwerking van de restfractie 
per ontleend afvaleilandje, ongeacht de vullingsgraad, en vanaf 07/06/2021 €16,00 voor de verwerking 
van de restfractie per ontleend afvaleilandje, ongeacht de vullingsgraad. De verwerking van PMD is 
gratis op voorwaarde dat het PMD zuiver is en niet vermengd is met restfractie of andere afvalsoorten. 
In geval van verontreiniging wordt het tarief voor restfractie gehanteerd. De ontlening van de 
afvaleilandjes zelf is gratis. Een waarborg van € 100,00 wordt wel gevraagd, onverminderd de plicht tot 
integrale schadevergoeding bij verlies, diefstal of beschadiging van het ontleende materiaal. 

 

7° voor composteermateriaal : 

 

a) ruilen GFT-container voor een compostvat : gratis  

b) ruilen GFT-container voor een compostbak in hout : het bedrag gelijk aan het verschil tussen de 
aankoopprijs van een compostbak in hout bij ILvA en een compostvat, namelijk € 20,00 

c) ruilen GFT-container voor een compostbak in kunststof : het bedrag gelijk aan het verschil tussen 
de aankoopprijs van een compostbak in kunststof bij ILvA en een compostvat , namelijk € 50  

d) aankoop compostvat: € 20,00 

e) aankoop compostbak in hout: € 40,00  

f) aankoop compostbak in kunststof : € 70,00 

g) aankoop beluchtingsstok : € 5,00 

h) ruilen van een GFT-container of restfractie-container voor een ander volume GFT-container of 
restfractiecontainer: de eerste wissel binnen het eerste jaar na ontvangst van de container is gratis, 
vanaf de tweede wissel: € 50,00 of gratis als de gezinssamenstelling dusdanig is gewijzigd dat de 
aanvraag gerechtvaardigd is. 

i) na het afstand doen van een GFT-container (zonder tegenprestatie of in ruil voor een compostvat of 
compostbak) het opnieuw aanvragen van een GFT-container: € 50,00 of gratis als de 
gezinssamenstelling dusdanig is gewijzigd dat de aanvraag gerechtvaardigd is. 

 

8° voor levering gemalen snoeihout : € 90,00 per vracht, waarbij het volume van één vracht op vraag 
van het gezin kan variëren van minimaal 15 m³ tot maximaal 30 m³.  

 



9° voor het ter beschikking stellen van kunststof zakken (1,5 m³) voor piepschuimtransport : € 45,00 
per bundel van 5 zakken. 

 

10° voor het ter beschikking stellen van een bedrijvenkaart voor toegang op het recyclagepark : € 
40,00 per kalenderjaar. 

 

11° voor de aankoop van maximaal één bijkomende container: 

 

40 en 140 liter € 40,00 

240 liter € 60,00 

 

12° voor de aankoop van een bijkomende afvalpas: € 5,00 

 

13° voor de aankoop van een containerslot met twee sleutels: € 35,00. Een bijkomende sleutel kost € 
10,00.  

 

Artikel 12 

De retributie is als volgt verschuldigd : 

- De retributie vermeld in de artikelen 11, 1° a tot en met f en 11, 9° is verschuldigd bij de aankoop.  

- De retributie vermeld in de artikelen 11, 1° g en h; 11,2°; 11,8°; 11,10°, 11,11°, 11,12° en 11,13° dient 
vooraf betaald te worden.  

- De retributie vermeld in de artikelen 11,2°; 11,3°; 11,5° en 11,6° is betaalbaar na ontvangst van de 
retributienota. De betaling geschiedt binnen de zeven dagen. lndien de betaling niet is geschied binnen 
deze termijn, zal de retributie verhoogd worden met € 5,00 voor de administratiekosten van elke 
herinnering. 

 

Artikel 13 

1e) Onverminderd de bepalingen uit artikel 4 kunnen de retributies vermeld in de artikelen 11, 1° g en h; 
11,3°; 11,5°; 11,6°; 11,8°; 11,9°; 11,10°, 11,11°, 11,12° en 11,13° betaald worden door middel van een 
provisierekening.  

 

§2. Een provisierekening kan steeds op het eigen initiatief van de hieraan gekoppelde referentiepersoon 
worden aangezuiverd middels overschrijving van een saldo op de provisierekening. Voor elk gezin, elk 
bedrijf dat via het van toepassing zijnde ILvA-reglement van dienstverlening kan gebruik maken of elke 
vereniging erkend door de gemeente geldt een natuurlijk referentiepersoon als verantwoordelijke voor 
de betaling van de retributie. Het eerste betalingsverzoek voor de provisierekening bedraagt € 35,00. 

 

§3. Wanneer het resterende saldo op de provisierekening van de referentiepersoon de eerste limiet van 
€ 12,50 bereikt - d.w.z. als het saldo gelijk aan of kleiner dan € 12,50  is - zal aan de referentiepersoon 
eerst een betalingsuitnodiging worden gezonden. Dit laat de gebruiker toe tijdig de nodige betalingen te 
laten uitvoeren, opdat de dienstverlening niet in het gedrang zou komen. 

 

§4. Wanneer het resterende saldo op de provisierekening van de referentiepersoon geen krediet meer 
bevat - d.w.z. als het saldo kleiner dan € 0,00 is – zal vervolgens: 

 



- de referentiepersoon en het eventueel daaraan gekoppelde gezin, vereniging, tweede verblijf of bedrijf 
geen gebruik meer kunnen maken van de dienstverlening zoals bedoeld in de artikelen 11, 1° g en h; 
11,3°; 11,5°; 11,6°; 11,8°; 11,9°; 11,10°, 11,11°, 11,12° en 11,13°. 

Deze maatregel wordt tevens toegepast bij niet betaling binnen de zeven dagen van de retributienota 
vermeld in de artikel 4. 

 

- De verschuldigde retributie zal verhoogd worden met € 5,00 voor de administratiekosten van elke 
herinnering als het saldo op de provisierekening meer dan zeven dagen geen krediet meer bedraagt. 

 

§5. Indien de referentiepersoon ten slotte nalaat het provisiekrediet aan te zuiveren of nalaat een 
retributienota te betalen, zal een aangetekende aanmaning met betalingstermijn van zeven dagen aan 
de betreffende referentiepersoon worden toegezonden. In deze aangetekende aanmaning worden de 
volgende bijkomende kosten verrekend:  

 

1. Administratieve kost: € 20,00; 

2. Verwijlintresten. 

 

§6. 1° Bij afmelding van een referentiepersoon wordt de dienstverlening stopgezet. Het nog beschikbare 
krediet wordt van de provisierekening teruggestort op het rekeningnummer van de referentiepersoon.  

2° Bij vaststellen van een overlijden van een referentiepersoon wordt het nog beschikbare krediet 
teruggestort, en wel in deze volgorde, op:  

1. De provisierekening van de nieuwe referentiepersoon; 
2. De door de beheerder van de nalatenschap of nazaten aan te geven rekening. De 

dienstverlening op de provisierekening van de overleden persoon wordt zes weken na de 
vaststelling van het overlijden stopgezet.  
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voor samenwerkingsverbanden 

 Opbouwwerk school           AR      6150500       BI 094402          Kostenplaats 

SV_012        A 20021        AP 2002          65.000,00 

  

Voor werkingskosten 

 Opbouwwerk school                      AR      6132900       BI 

094402                                               A 20021        AP 2002 12.500,00 

 A 20231        AP 2023        3.000,00  



 





 



 





 

Vraag tot verdaging door Vlaams Belang-fractie. 


