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Retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het
recyclagepark en verkoop van producen, uitbreiding met
medisch afval

De gemeenteraad,
Aanleiding
De beslissing om medisch landbouwafval toe te laten op het recyclagepark door het
aanbieden van gele vaten van 50 liter tegen een kostprijs van 30 euro. Om deze verkoop
te organiseren moet dit reglement worden aangepast en de verkoop van deze gele vaten
worden toegevoegd.
Dit reglement vervangt de 'retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van
producten', goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 november 2020.
Regelgeving
•
•
•
•
•
•

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen (Materialendecreet), in
het bijzonder artikel 26.
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, en latere wijzigingen (VLAREMA), in het bijzonder art. 5.1.1 e.v.
Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval, goedgekeurd op
16 september 2016 door de Vlaamse regering, en latere wijzigingen.
Besluit van de gemeenteraad van 9 november 2020 in verband met de 'Retributie
op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producen'.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2020
over het 'aanvaarden van medisch landbouwafval op het recyclagepark'.

Feiten, context en argumentatie
De gemeente is bevoegd voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, waaronder
het inzamelen van verschillende fracties op het recyclagepark. Bij de organisatie van de
inzameling wordt rekening gehouden met de geldende regelgeving, zoals het VLAREMA en
het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig bedrijfsafval. Deze bepalen welke

fracties minimaal moeten worden ingezameld en op welke manier en frequentie dit
minstens moet gebeuren.
Het principe ‘de vervuiler betaalt’ heeft algemeen ingang gevonden en bepaalt dat voor
afvalstoffen die belangrijke kosten veroorzaken voor de verwerking en/of afzet niet enkel
de gemeenschap moet opdraaien. Het is daarom aanvaardbaar dat de aanbrenger ervan
een redelijke vergoeding moet betalen om deze kosten te helpen dekken. De tarieven
leiden nooit tot een volledige kostendekking, maar helpen in het toepassen van het principe
'de vervuiler betaalt'.
De meerderheid van de recyclageparken binnen het werkingsgebied van IOK Afvalbeheer
hanteert dezelfde tarieven.
Door de werking van de composteringsinstallatie van IOK stelt de intercommunale compost
en topdressing ter beschikking. Daarnaast biedt IOK potgrond aan via de recyclageparken.
Ook andere gerelateerde producten zoals afvalzakken en materialen voor
thuiscompostering kunnen op het recyclagepark worden aangekocht.
Op vraag van de Boerenbond en de Bedrijfsgilde Herenthout werd beslist om medisch
landbouwafval toe te laten op het recyclagepark. Na de goedkeuring van dit reglement
kunnen de landbouwers gele vaten van 50 liter aankopen om het medisch afval in te
verzamelen. De vaten zijn te koop op het recyclagepark voor een kostprijs van 30 euro. In
deze prijs zijn alle inzamel-, transport- en verwerkingskosten begrepen. Zodra de vaten
vol zijn, brengt de landbouwer deze terug naar het recyclagepark. Bij afgifte van het vat,
krijgt de landbouwer een ontvangstbewijs, dat de landbouwer bij zijn afvalstoffenregister
voegt.
IOK bekijkt of dit systeem ook kan worden toegepast op thuisverplegers.
Buiten het toevoegen van de gele container bij artikel 6, worden er geen inhoudelijke
wijzigingen aangebracht aan dit retributiereglement.
Adviezen
Niet van toepassing.
Financieel
De tarieven, die eind 2020 werden goedgekeurd, blijven behouden. Er wordt enkel een
tarief toegevoegd voor de verkoop van gele vaten van 50 liter voor medisch afval. Deze
vaten worden aangeboden voor een kostprijs van 30 euro. In deze prijs zijn alle inzamel-,
transport- en verwerkingskosten begrepen.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Belastbaar voorwerp en definities
Met onmiddellijke ingang en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie gevestigd op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en met
huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en
verkoop van producten.
Op de afvalstoffen vermeld in dit reglement zijn de definities van het Materialendecreet,
het VLAREMA, het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval en het
huishoudelijk reglement van het recyclagepark van toepassing.
Artikel 2. Retributieplichtigen
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen, vermeld in
artikelen 3, 4 en 5 aanlevert op het recyclagepark, of de producten, vermeld in artikelen 6
en 7, overhandigd krijgt.
Artikel 3. Kilogramtarieven
0,24 euro per kilogram:
- grof vuil en huisvuil
- hechtgebonden asbestcement (> 200 kg per gezin per jaar)
0,15 euro per kilogram:
- cellenbeton, kalk, gips
- hout C

- roofing
0,10 euro per kilogram:
- groenafval (excl. snoeihout): boomstronken, grasmaaisel, tuinafval
- hout A & B
- vlak glas
- harde kuststoffen
0,02 euro per kilogram:
- steen- en betonpuin
0,00 euro per kilogram (gratis):
- hechtgebonden asbestcement (≤ 200 kg per gezin per jaar)
- snoeihout, bladeren en boomvruchten
De kilogramtarieven worden jaarlijks geïndexeerd zoals bepaald in artikel 8.
Er wordt steeds minstens 5 kg aangerekend per weegcyclus.
Ongesorteerde leveringen dienen betaald te worden tegen het tarief van de duurst
aangeleverde afvalsoort.
Artikel 4. Volumetarieven
- piepschuim (< 60 liter): 0,00 euro
- piepschuim (60-200 liter): 1,00 euro
- piepschuim (> 200 liter): 6,50 euro
Artikel 5. Tarief per stuk
- professioneel AEEA (enkel afkomstig van het particuliere circuit): 25 euro per stuk.
Artikel 6. Producten
6,00 euro per rol of per pakket:
- biodegradeerbare zakken voor inzameling gft: rol van 50 zakken van 10 liter
- biodegradeerbare zakken voor inzameling gft: rol van 10 zakken van 120 liter
- papieren zakken voor inzameling gft: pakket van 80 zakken van 8 liter
3 euro per rol:
gemengde plastic: rol van 10 zakken van 120 liter
3,60 euro per rol:
- PMD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter
- P+MD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter
4,00 euro per zak:
- fijne compost: zak van 40 liter
- potgrond: zak van 50 liter
2,00 euro per zak:
- gewone compost: zak van 40 liter
30 euro per stuk:
- vat van 50 liter voor medisch afval
Tegen aankoopprijs:
- compostbak (op 01/01/2021 is de aankoopprijs 72 euro per stuk)
- compostvat met beluchtingsstok (op 01/01/2021 is de aankoopprijs 45 euro per stuk)
- glasbak voor bedrijven (op 01/01//2021 is de aankoopprijs 10,5 euro per bak)
Artikel 7. Toegangskaart
Personen met een tweede woning, bedrijven en/of verenigingen in de gemeente
Herenthout kunnen een toegangskaart voor het recyclagepark bekomen. De toegangskaart
is geldig voor de periode van 1 jaar startende vanaf de activatie/het begin van het
kalenderjaar.
Artikel 8. Indexering
De kilogramtarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de evolutie
van de consumptieprijsindex.
De tarieven worden vermenigvuldigd met een factor:
• met in de teller de consumptieprijsindex die van toepassing was in september van
het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het tarief wordt gewijzigd, en
• met in de noemer de consumptieprijsindex die van toepassing was in september
2020.
Het zo verkregen getal wordt naar beneden afgerond op 2 cijfers na de komma.

De kilogramtarieven worden enkel geïndexeerd indien een even tarief na afronding op 2
cijfers na de komma bereikt wordt.
Artikel 9. Wijze van inning
Op het recyclagepark wordt de retributie vereffend door betaling volgens de procedure
vastgesteld in het huishoudelijk reglement van het recyclagepark.
Voor de verkoop van producten elders dan op het recyclagepark wordt de retributie
vereffend volgens de betalingsprocedure die van toepassing is op het verkooppunt.
Een betalingsbewijs wordt afgeleverd.
Artikel 10. Kennisgeving
Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IOK Afvalbeheer
en OVAM.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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