RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET AANVOEREN VAN AFVALSTOFFEN OP
HET GEMEENTELIJKE CONTAINERPARK VOOR DE PERIODE 2020 -2025

Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 en bekendgemaakt op de
gemeentelijke website op 20 december 2019 (van toepassing vanaf 1 januari 2020).
Afdeling 1: Algemeen
artikel 1:
Er wordt voor een termijn van vijf jaar, beginnend op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2025 , een retributie geheven op het aanvoeren en storten van afvalstoffen op het gemeentelijk
containerpark door particulieren en KMO-bedrijven, en op de verkoop van sommige materialen.

Afdeling 2: particulieren
artikel 2:
Een retributie wordt geheven op ongesorteerd huishoudelijk restafval ( = enkel datgene dat omwille
van gewicht of omvang niet in een huisvuilzak past) en grofvuil ten bedrage van 8,00 euro per m³ met
een minimumbedrag van 2,00 euro voor de aanvoer van 0 tot 0,25m³ en een maximum aanvoer van
1m³ per dag. De aanrekening zal gebeuren per ¼ kubiek.

artikel 3:
Een retributie wordt geheven op tuinafval, groenafval, snoeihout en boomwortels.
De retributie wordt vastgesteld op 4,00 euro per m³, met een minimumbedrag van 1,00 euro voor de
aanvoer van 0 tot 0,25m³ en een maximum aanvoer van 2m³ per dag. De aanrekening zal gebeuren
per ¼ kubiek.

artikel 4:
§1 Een retributie wordt geheven op bouwafval en sloopafval.
De retributie wordt vastgesteld op 16,00 euro per m³, met een minimumbedrag van 4,00 euro voor de
aanvoer van 0 tot 0,25m³. De aanrekening zal gebeuren per ¼ kubiek.
Asbesthoudend afval mag gratis worden aangevoerd, met een maximum van 8 platen per dag.
De maximum hoeveelheid bouwafval en sloopafval die per dag mag worden aangevoerd bedraagt
1m³. De zakken moeten geledigd worden.
§2 Een retributie wordt geheven op inert stort klasse III materiaal:

De retributie wordt vastgesteld op 32,00 euro per m³, met een minimumbedrag van 8,00 euro voor de
aanvoer van 0 tot 0,25m³. De aanrekening zal gebeuren per ¼ kubiek.
De maximum hoeveelheid inert stort klasse III materiaal die per dag mag worden aangevoerd
bedraagt 0,5m³. De zakken moeten geledigd worden.
Uitzondering: 4 kleine stukken mogen per week worden aangevoerd.

artikel 5:
Een retributie wordt geheven op houtafval.
De retributie wordt vastgesteld op 4,00 euro per m³, met een minimumbedrag van 1,00 euro voor de
aanvoer van 0 tot 0,25m³ en een maximum aanvoer van 1m³ per dag. De aanrekening zal gebeuren
per ¼ kubiek.

Afdeling 3: Particulieren en KMO-bedrijven
artikel 6:
De ophaling, op afroep, van het grof huisvuil wordt door de intercommunale IVOO georganiseerd op
de jaarlijks voorziene data. Burgers van Ichtegem dienen hun aanvraag te richten aan de IVOO op de
wijze zoals voorgeschreven in de afvalkalender. De intercommunale mag de retributie zoals hieronder
beschreven innen. Een retributie voor het ophalen van grof huisvuil op afroep wordt vastgelegd als
volgt: gewoon tarief tot 2m³: 25,00 euro, WIGW: 12,50 euro en gerechtigden omnio-statuut: 12,50
euro; gewoon tarief tot 4m³: 50,00 euro, WIGW: 25,00 euro en gerechtigden omnio-statuut 25,00 euro.
Er wordt minimum 2m³ aangerekend.

artikel 7:
Een retributie van 15 euro wordt geheven op de verkoop van een compostvat. De laatste bestelling
van compostvaten dient te gebeuren voor 30 april 2021. De compostvaten zullen verkocht worden
zolang de voorraad strekt.

artikel 8:
Een retributie van 30 euro wordt geheven op de verkoop van een compostbak. De laatste bestelling
van compostbakken dient te gebeuren voor 30 april 2021. De compostbakken zullen verkocht worden
zolang de voorraad strekt.

Afdeling 4: KMO-bedrijven
artikel 9: Een retributie wordt geheven op de aanvoer van de onderstaande afvalstromen door KMObedrijven, met een maximum hoeveelheid van 2 m³ per dag:
- brandbaar afval zoals landbouwplastiek
- hout, vervuild papier en karton,
- tuinafval (gras, haagscheersel)
- snoeihout en boomwortels.
De retributie wordt vastgesteld op 8,00 euro per m³ aangebracht materiaal. Voor elke vracht wordt
minimaal 1 m³ aangerekend.
De hierna vermelde KMO afvalreststoffen kunnen gratis aangeboden worden:
- papier en karton

maximum 2 m³ per dag

- glas

maximum 1 m³ per dag

- PMD

maximum 2 m³ per dag

- schroot

maximum 1 m³ per dag.

De hierna vermelde afvalstoffen van KMO-bedrijven worden niet aanvaard op het containerpark:
- bouwafval, sloopafval, inert stort klasse III materiaal en asbesthoudend materiaal
- afvalstoffen afkomstig van de bereiding van maaltijden
- frituuroliën en vetten
- motorolie of afvalolie
- autobanden
- slib en afvalstoffen afkomstig van rioleringsnetten
- afvalstoffen afkomstig van septische putten en vetvangers
- printer- tonercartridges
- treinbielzen
- de krachtens het VLAREMA bepaalde bijzondere afvalstoffen, gevaarlijke afvalstoffen (KGA).
Uitsluitend de KMO-bedrijven die in de eigen gemeente zijn gevestigd, zijn gerechtigd KMOreststoffen aan te bieden.

artikel 10: Een retributie wordt geheven op de aankoop van een grote isomozak ten bedrage van 6,00
euro per zak.

Afdeling 5: algemeen
artikel 11: De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar van de afvalstoffen en door de
persoon die de afvalstoffen heeft komen aanbieden op het containerpark en door de personen die
materiaal (zakken, compostvat en compostbak) hebben aangekocht.

artikel 12: De retributie moet contant worden betaald via muntslikker of via bancontact. Wanneer de
contante betaling niet wordt uitgevoerd, zal de invordering worden vervolgd overeenkomstig artikel
177 van decreet over het lokaal bestuur, ofwel overeenkomstig de regelen van de burgerlijke
rechtspleging.

artikel 13: Het reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het decreet
over het lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 2 betreffende de
bekendmaking en inwerkingtreding, met vermelding van de datum waarop ze zijn aangenomen en de
datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt.

artikel 14: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

