Retributies afvalophaling en -verwerking
Zitting van 16 april 2015.
Gewijzigd in zitting van 17 maart 2016. Gepubliceerd op 22 maart 2016.
Artikel 1.
Er wordt vanaf 1 januari 2015 een retributie geheven op het beschikbaar stellen
van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op
de aanvoer van afval naar het containerpark, op de verkoop van compostvaten en
het inzamelen van restafval via ondergrondse containers, en voor het verlenen
van een aantal dienstverleningen betreffende afvalinzameling en -verwerking.
Artikel 2.
Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald wordt onder de hierna vermelde begrippen en
woorden het volgende begrepen:
• GFT: Groente-, Fruit- en Tuinafval;
• PMD: Plastic Flessen en Flacons, Metalen Verpakkingen en Drankkartons;
• weekendophaling: het ter beschikking stellen en ophalen van
afvalcontainers voor sporadische activiteiten zoals fuiven, eetfestijnen,
sportevenementen e.d.;
• eenmalige ophalinqen: ophalingen bij particulieren die niet voorzien zijn in
de normale periodieke ophalingen, o.a. bij een overlijden, opkuis van een
woning e.d.;
• levering gemalen snoeihout: levering op afroep aan huis, van op de
recyclageparken gemalen snoeihout, voor gebruik als bodembedekker;
• ter beschikking stellen grote isomozakken: het ter beschikking stellen van
grote kunststof zakken met een volume van 1,5 m3 voor KMO’s, als
recipiënt waarin zij zuiver isomo /piepschuim kunnen aanleveren op de
ILvA-overslagsite te Aalst, inclusief het transport en het verwerken ervan;
• ter beschikking stelling gemeenschappelijke containers: het ter
beschikking stellen van containers voor restfractie, inclusief het inzamelen
en het verwerken ervan, bedoeld voor grote wooneenheden;
• ter beschikking stellen van KMO-kaarten: het ter beschikking stellen van
elektronische toegangskaarten voor de recyclageparken, specifiek voor
KMO’s;
• ter beschikking stellen van bijkomende GFT-containers: het ter
beschikking stellen van GFT-containers, bijkomend aan de reguliere per
gezin ter beschikking gestelde GFT-containers.
Artikel 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1° Voor verkoop zakken en stickers:
a) per huisvuilzak van 30 liter: € 1,00;
b) per huisvuilzak van 60 liter: € 1,50;
c) per PMD-zak van 60 liter: € 0,25;

d) per gele sticker te kleven bij het aanbieden van een GFT-container van
40L: € 0,90;
e) per rode sticker te kleven bij het aanbieden van een GFT-container van
140 L: € 1,80.
2° Voor het ter beschikking stellen en ledigen van gezamenlijke afvalcontainers
voor de restfractie huisvuil:
a) per terbeschikkinggestelde inhoud van 1 liter: € 0,20;
b) per lediging: totaal terbeschikkinggestelde inhoud/60, afgerond naar het
bovenliggende geheel getal, vermenigvuldigd met de prijs van een
huisvuilzak zoals vermeld onder 1°, b).
3° Voor gebruik van ondergrondse containers:
a) voor restfractie huisvuil: € 0,025 per liter inhoud van de inworpzuil;
b) voor PMD: € 0,0010 per liter inhoud van de inworpzuil.
4° Te kleven stickers bij het aanbieden van GFT-containers:
lnhoud container (liter)

Aantal stickers

40
140
240
330
500
750
1000

1 gele
1 rode
2 rode
3 rode
4 rode
6 rode
7 rode

5° Voor het ophalen van grofvuil en groenafval aan huis:
a) voor grofvuil:
- voor de eerste 20 kg: € 6;
- voor elke begonnen schijf van 10 kg boven de 20 kg: € 3;
b) voor groenafval:
- voor de eerste 20 kg: € 1;
- voor elke begonnen schijf van 10 kg boven de 20 kg: € 0,50.
6° Voor weekendophalingen:
a) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s)
tot maximum 2500 liter: € 30,00 per ophaalpunt vermeerderd met € 2,50
per 100 liter voor de verwerking van het aangeboden afval;
b) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s)
voor hoeveelheden boven 2500 liter: € 90 per inzamelpunt vermeerderd
met € 2,50 per 100 liter voor de verwerking van het aangeboden afval.
7° Voor éénmalige ophalingen:
a) los aangeboden: € 10 per oproep en per ophaalpunt, vermeerderd met
€ 0,20 per aangeboden kg afval met een minimum van € 30 vermeerderd
met € 0,18 per kg voor de verwerking van het aangeboden afval;
b) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s):
€ 147 per oproep en per ophaalpunt vermeerderd met € 0,18 per kg voor
de verwerking van het aangeboden afval.
8° 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;
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;

d) aankoop compostvat: het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van een
compostvat bij ILvA;
e) aankoop compostbak in hout: het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van een
compostbak in hout bij ILvA;
f) aankoop compostbak in kunststof: het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van
een compostbak in kunststof bij ILvA;
g) aankoop beluchtingsstok: het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van een
beluchtingsstok bij ILvA.
Per aangekocht(e) vat / bak wordt gratis een beluchtingsstok
meegeleverd.
9° Voor levering gemalen snoeihout: € 90 per vracht, waarbij het volume van
één vracht op vraag van het gezin kan variëren van minimaal 15 m3 tot
maximaal 30 m3.
10° Voor ter beschikking stellen van kunststof zakken (1,5 m3) voor
isomotransport: € 45 per bundel van 5 zakken.
11° Voor het ter beschikking stellen van KMO-kaarten:€ 40 per kalenderjaar.
12° Voor het per jaar ledigen (eigenaars) en ter beschikking stellen en ledigen
van bijkomende GFT-containers bovenop het bepaalde in artikel 3, 4°:
40 liter
140 liter
180 liter
240 liter
330 liter
500 liter
750 liter
1000 liter

eigenaars
€ 20
€ 30
€ 35
€ 45
€ 60
€ 90
€ 125
€ 160

huurders
€ 30
€ 40
€ 45
€ 60
€ 90
€ 120
€ 180

13° Voor de aanvoer van afval naar het containerpark, waar dit afval via weging
wordt bepaald, worden volgende retributietarieven vastgesteld:
een eerste gratis schijf van 100 kg recycleerbaar afval;
0,05 EUR per kg voor een hoeveelheid van 0 tot 2000 kg;
0,10 EUR per kg voor een hoeveelheid van 2001 tot 5000 kg;
0,20 EUR per kg voor een hoeveelheid hoger dan 5000 kg.
14° Papier en karton worden verder gratis ingezameld zonder maximale
hoeveelheid.
Artikel 4.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 5.
De retributie, vermeld onder artikel 3, 1° en 10°, is verschuldigd bij de aankoop
van de zakken en/of stickers.
De retributie, vermeld onder artikel 3, 8°, 9°, 11°, 12° dient vooraf betaald. Bij
afhaling dient het betalingsbewijs voorgelegd te worden.
Artikel 6.
Artikel 94 van het Gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een
dwangbevel uit te vaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college
van burgemeester en schepenen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door
het college van burgemeester en schepenen alleen worden geviseerd en
uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is.

De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende
brief.
Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel
worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één
maand na de betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten
gronde. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank
wenden om de retributie te vorderen.
Artikel 7.
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet.
Artikel 8.
Een afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg toegestuurd worden aan IlvA,
Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst-Erembodegem.

