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25 Retributiereglement op het ophalen van grof huisvuil 
 Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente; 

 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een passende toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 29 stemmen voor 
 
Art. 1: Vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 
2019 wordt voor het ophalen van het grof huisvuil door de gemeentelijke 
ophaaldiensten een gemeentelijke retributie gevorderd. 
 
Art. 3: Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgelegd: 
 
Gewoon grof huisvuil: 
-25 euro /m3 per ophaalbeurt indien de ophaling gebeurt bij middel van een 
gewone vrachtwagen. 
 
Zuiver steenafval 
-12,5 euro /m3  per ophaalbeurt indien de ophaling gebeurt bij middel van een 
gewone vrachtwagen 
 
Art. 4: Van de retributie vrijgesteld zijn: 
- openbare besturen, openbare instellingen en instellingen van openbaar nut 
- gesubsidieerde onderwijsinstellingen 
 
Art. 5: Het personeel van de gemeente of eventueel de aangestelde 
concessionaris belast met de ophaling zal niet verplicht kunnen gesteld 
worden tot het ophalen van scheikundige of andere afvalstoffen die schade 
zouden kunnen toebrengen aan de gezondheid van de personen belast met 
de ophaling. 
 
Art. 6: Een bedrag gelijk aan de retributie zal op het ogenblik van de aanvraag 
in bewaring gegeven worden bij de financieel beheerder of zijn aangesteld en 
een ontvangstbewijs zal worden afgegeven. De retributie wordt eisbaar zodra 
de dienstverlening aanvangt. Bij gebrek aan betaling wordt de inning ervan 
burgerrechterlijk gevorderd. 
 



 
 
 
 
 
Art. 7: Onderhavig reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de 
hogere overheid. 
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