RETRIBUTIE OP HET AFLEVEREN VAN RECIPIENTEN VOOR HET INZAMELEN OF
VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL
GEMEENTERAAD VAN 9 SEPTEMBER 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat thans de kostprijs van een compostvat 44,39 euro en van een compostbak
53,10 euro bedraagt bij IOK; dat de kostprijs voor de aankoop van Biobags bij IOK 6 euro
bedraagt voor zowel een rol van 10 zakken van 120 liter als een rol van 50 zakjes van 10 liter;
Overwegende dat preventie van afval gestimuleerd moet worden; dat indien preventie niet
mogelijk is selectieve inzameling van het afval zeer belangrijk is om recyclage te bevorderen;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Gelet op het advies van de MINA-raad d.d. 4 september 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op
31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het afleveren van een compostvat, een
wormenbak en een compostbak en van recipiënten voor het inzamelen van plastiekafval, PMD
en BioBags voor GFT-containers.
Art. 2. Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 30,00 euro per compostvat, 35,00
euro per compostbak en 12,50 euro per wormenbak.
Art. 3. § 1. Het afgeven van gemengd plasticafval op het containerpark zal enkel gebeuren in
gestandaardiseerde groene huisvuilzakken van de gemeente. De zakken worden afgeleverd
tegen een retributie van 0,25 euro per zak bij overhandiging ervan in voorverpakte
hoeveelheden van 12 stuks.
§ 3. Tot gemengd plasticafval behoren:
 yoghurtpotjes en bekers
 botervlootjes, plastic potjes en dozenplastic folie en zakjes
 speelgoed, emmers
Behoren NIET tot gemengd plasticafval: plastic flessen en flaconcs (PMD), schuimrubber,
rubber, geplasticifeerd papier, aluminiumfolie, schoenen of golfplaten.
Art. 4. § 1. De ophaling van PMD zal enkel gebeuren in gestandaardiseerde blauwe
huisvuilzakken van de gemeente, tegen betaling van een retributie van 0,25 euro per zak, bij
de overhandiging ervan in voorverpakte hoeveelheden van 24 stuks.
§ 3. Tot PMD-afval behoren:
- plastic flessen (PET, PVC, HDPE) en flacons
- metalen verpakkingen ook spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium
schaaltje en bakjes, metalen deksels en doppen en kroonkurken
- drankkartons.
Art. 5. §1. De ophaling van GFT gebeurt in GFT-containers.
§2. Om deze containers proper te houden kan de burger gebruik maken van BioBags met het
logo van IOK Afvalbeheer. Er zijn twee soorten zakken: 1 rol met 50 zakjes van 10 liter en 1
rol met 10 zakken van 120 liter. Beide kosten 6 euro per rol. De burger is niet verplicht deze
BioBags aan te kopen of te gebruiken.
Art. 6. De retributies zijn verschuldigd door de persoon die:
- om de aflevering van een compostvat, compostbak of wormenbak verzoekt;
- gebruik wensen te maken van de ophaaldienst huis-aan-huis voor PMD en het afgeven van
plastiekafval op het containerpark;
- gebruik wensen te maken BioBags in hun GFT-container.
De retributie moet worden betaald aan de gewestelijke ontvanger of zijn afgevaardigde tegen
afgifte van een ontvangstbewijs.
Art. 7. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de
niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.

