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Goedkeuring aanpassing retributiereglement huishoudelijk afval 

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid 

Artikel 40, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017stelt dat de gemeenteraad de 
gemeentelijke reglementen vaststelt. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 
met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen 
onder meer betrekking hebben op de gemeentelijke retributies. 

Artikel 41, 14° van het Decreet Lokaal Bestuur vertrouwt de bevoegdheid voor het vaststellen van de 
gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de 
voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen, toe aan de gemeenteraad. 

Juridisch kader 

Artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet; 

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afval. 

Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA); 

Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering op 16 september 2016; 

Het retributiereglement huishoudelijk afval, goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente 
Destelbergen in zitting van 26 mei 2016, aangepast in zitting van 24 november 2016 en van 19 december 
2019; 

Feiten en context 

Brief dd. 09 januari 2020 van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Afdeling Lokale Financiën, 
waarin gevraagd wordt waarom in de recente aanpassing van het retributiereglement geen tarieven 
voorzien werden voor de inzameling van het grofvuil via de recyclageparken.  

Motivering 

ABB verwijst in hogervermelde brief uitdrukkelijk naar artikel 5.1.4. en bijlage 5.1.4. van VLAREMA, dat 
minimum- en maximumtarieven vastlegt voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen, 
met inbegrip van bepaalde fracties, waaronder grofvuil, ingezameld via het recyclagepark.  

Uit de in bijlage gevoegde nota “Invoering betalend grofvuil vanaf de eerste kg bij IVAGO”, gezamenlijk 
opgemaakt door de stad Gent, de gemeente Destelbergen en IVAGO, blijkt duidelijk dat de uitdrukkelijke 
wil en het formeel engagement aanwezig zijn om de wetgeving stapsgewijze toe te passen. Tevens wordt 
geargumenteerd waarom de betaling vanaf de 1e kg grofvuil pas in een volgende fase kan ingevoerd 
worden (vanaf 1 april 2022). 



 

Destelbergen had in het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 reeds opgenomen dat het 
recyclagepark op termijn aangepast dient te worden zodat het principe “de vervuiler betaalt” ook correct 
toegepast kan worden op bepaalde fracties die via het recyclagepark ingezameld worden. 

De aanpassing van het reglement voorzag echter niet in een concrete datum voor het ingaan van het 
grofvuiltarief op het recyclagepark noch in tarieven. 

Zowel ABB als OVAM wensen dat de uitdrukkelijke wil en het formeel engagement om zich te conformeren 
aan de vigerende wetgeving, concreet worden vastgelegd in een gemeenteraadsbesluit. 

Financiële aspecten 

De voorliggende aanpassing van de variabele invulling van de grofvuilretributie beoogt in eerste instantie 
het realiseren van ecologische doelstellingen via het toepassen van het principe “de vervuiler betaalt”. 

De totale hoeveelheid grofvuil dat op heden ingezameld wordt bedraagt ca. 725 ton, waarvan 700 ton 
ingezameld wordt via het recyclagepark Destelbergen; hiervan kan 450 ton aan inwoners van Destelbergen 
toegewezen worden. Er wordt van uitgegaan dat de invoering van de diftar op basis van het ingezamelde 
gewicht vanaf de 1e kg bij zowel de inzameling via het recyvclagepark als huis aan huis, in eerste instantie 
zal resulteren in een daling van de totale hoeveelheid te verbranden grofvuil, ten voordele van een betere 
selectieve inzameling, hergebruik en recyclage. Daarnaast wordt verwacht dat de huidige wanverhouding 
tussen de aangeboden hoeveelheid grofvuil in het recyclagepark (96,6 %) en de aangeboden hoeveelheid 
huis aan huis (3,4 %), zich zal normaliseren zodra de aangepaste retributietarieven voor beide 
inzamelsystemen betalend zullen zijn. 

De financiële impact van het betalend maken van grofvuil in de recyclageparken op de totaalkost voor de 
inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval van Destelbergen, moet bijgevolg als gering worden 
ingeschat en zal pas duidelijk worden na praktijkervaring van minimum 1 jaar. 

Interne communicatie 

De aanpassing van het reglement wordt ter kennis gebracht van de betrokken gemeentelijke diensten 
(financieel directeur, milieudienst, communicatiedient, onthaal). 

Externe communicatie 

De communicatiedienst van IVAGO en de gemeentelijke communicatiedienst zullen tijdig instaan voor de 
bekendmaking van dit besluit bij de bevolking van de gemeente Destelbergen.  

BESLUIT:  

Artikel 1. De volgende aanpassingen van het retributiereglement op het ophalen, het verwerken en het 
aanbieden van huishoudelijk afval dd. 26 mei 2016, gewijzigd in zitting van 24 november 2016 en 19 
december 2019, worden goedgekeurd: 

Artikel 17 van het afvalretributiereglement van 26 mei 2016, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 24 
november 2016 en 19 december 2019, wordt aangevuld met volgende paragraaf: 

§3. Grofvuil betalend 

Vanaf 1 april 2022 wordt grofvuil betalend op de recyclageparken uitgerust met een weegbrug. 

De aangeboden afvalstoffen worden cumulatief per kalenderjaar bijgehouden. De retributie bedraagt 
minimum 1 euro en wordt als volgt berekend: 

Grofvuil (tarief in euro per kg) 

Tot en met 1.000 kg 0,15 

Meer dan 1.000 kg 0,30 

Artikel 2. Een afschrift .van dit besluit en van de gecoördineerde versie van het retributiereglement zal 
worden overgemaakt aan de provinciegouverneur, IVAGO en OVAM. 

 

Bijlage bij dit besluit: gezamenlijke nota stad Gent, Gemeente Destelbergen en IVAGO betreffende de 
“Invoering betalend grofvuil vanaf de eerste kg bij IVAGO”. 

 

  



 

Retributiereglement op het ophalen, het verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit 
van 24 november 2016, 19 december 2019 en 19 maart 2020 – GECOÖRDINEERDE VERSIE. 

 

I. Omschrijving van de prestatie 

Artikel 1. §1. De gemeente Destelbergen heft een retributie voor 

- het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen binnen de reguliere ophaalronden: 
ophaling rest- en GFT-fractie huisvuil en PMD 

- het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen buiten de reguliere ophaalronden: 
ophaling van grofvuil en tuinafval op aanvraag 

- het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de recyclageparken 

- de vervanging en omruiling van containers 

- het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen via sorteerpunten: een sorteerpunt is 
een straat met ondergrondse containers die de normale huis-aan-huisophaling vervangt. 

§2. Behoudens andersluidende bepaling, worden de retributies geïnd door IVAGO voor rekening van de 
gemeente Destelbergen. 

II. Het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen binnen de reguliere 
ophaalronden 

A. Rest- en GFT-fractie 

Artikel 2. Met ingang van 1 februari 2020 is volgende retributie verschuldigd voor het ophalen van de 
restfractie en de GFT-fractie van het huisvuil: 

Containers: 

- 0,06 euro per aanbieding van een rolcontainer van 40 liter voor de GFT-fractie, verhoogd met 0,12 
euro/kg voor het aangeboden afval; 

- 0,12 euro per aanbieding van een rolcontainer van 120 liter voor de GFT-fractie, verhoogd met 
0,12 euro/kg voor het aangeboden afval; 

- 0,12 euro per aanbieding van een rolcontainer van 40 liter voor de restfractie, verhoogd met 0,25 
euro/kg voor het aangeboden afval; 

- 0,25 euro per aanbieding van een rolcontainer van 120 liter voor de restfractie, verhoogd met 0,25 
euro/kg voor het aangeboden afval;; 

- 0,50 euro per aanbieding van een rolcontainer van 240 liter voor de restfractie, verhoogd met 0,25 
euro/kg voor het aangeboden afval;. 

Sorteerpunten: 

- 0,30 euro per aanbieding van 10 liter GFT in een sorteerpunt 

- 1,80 euro per aanbieding van 60 liter GFT in een sorteerpunt 

- 1,25 euro per aanbieding van 30 liter REST in een sorteerpunt 

- 2,50 euro per aanbieding van 60 liter REST in een sorteerpunt 

 

Gezinnen die dit wensen kunnen een 240 liter restafvalcontainer bekomen, zonder opgave van reden en 
ongeacht het aantal gezinsleden. 

Gezinnen die occasioneel een grotere hoeveelheid restfractie hebben dan het beschikbare volume van hun 
container kunnen naast hun container door de Intercommunale Ivago toegelaten huisvuilzakken aanbieden. 
Hiervoor is een extra-bijdrage van 3,00 euro/huisvuilzak verschuldigd. 

Ter gelegenheid van de organisatie van markten en kermissen kunnen alle standhouders hun afval in door 
de Intercommunale Ivago toegelaten huisvuilzakken aanbieden. Hiervoor is eveneens de extra-bijdrage 
van 3,00 euro/huisvuilzak verschuldigd. De plaats van inzameling dient door de organisatie op voorhand te 
worden vastgelegd. 

 



 

Artikel 3. De retributie is eveneens verschuldigd door: 

- de jeugd- , sport- en culturele verenigingen die over een eigen lokaal beschikken; 

- de scholen; 

- de rusthuizen; 

- de kerkfabrieken; 

- de zelfstandigen die hun bedrijf exploiteren op de plaats waar zij als gezin zijn ingeschreven en voor hun 
afval, dat omwille van de herkomst, de aard en de samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijke 
afvalstoffen zoals bepaald in het Materialendecreet, geen grotere behoefte hebben dan de gebruikelijke 
restafval- en GFT container. 

Artikel 4.  

a) Containers 

De retributie voor de aangeboden containers is verschuldigd op het ogenblik dat de kipbeweging door de 
ophaalwagen wordt geregistreerd. 

Bij elke registratie van een kipbeweging en ook nà vaststelling dat het afval blijft vastzitten, zal de retributie 
in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde bedrag. 

Aan elke containergebruiker wordt vooraf een betalingsuitnodiging verstuurd gelijk aan vijfmaal het 
drempelbedrag bepaald per soort container, zoals weergegeven in volgende tabel: 

Soort container Drempelbedrag 5 x drempelbedrag 

Restafval max. 40 l en 
sorteerpunt 

5 euro 25 euro 

Restafval met volume > 40 l en 
≤ 120 l 

10 euro 50 euro 

Restafval met volume > 120 l en 
≤ 240 l 

20 euro 100 euro 

De containers worden geledigd zolang voldoende krediet (tarief één aanbiedingskost) beschikbaar is. 

 

b) Sorteerpunten 

De inwerpopening van het sorteerpunt of afvalpunt wordt geopend d.m.v. de IVAGOkaart. De retributie is 
verschuldigd op het ogenblik dat het openen van de inwerpopening van het sorteerpunt wordt 
geregistreerd. Aan elke sorteerpunt- en afvalpuntgebruiker wordt vooraf een betalingsuitnodiging gestuurd 
gelijk aan vijfmaal het drempelbedrag hetzij 25euro. Het drempelbedrag voor een sorteerpunt/afvalpunt is 
5euro. Bij elke registratie van het openen van de inwerpopening, zal de retributie in mindering worden 
gebracht van het vooraf betaalde bedrag  

De inwerpopening van het sorteerpunt/afvalpunt gaat open zolang er een bedrag voor één lediging 
beschikbaar is. 

Artikel 5. In afwijking van artikel 1, §2, wordt de retributie voor huisvuilzakken voor restfractie die door het 
gemeentebestuur rechtstreeks aan de burgers ter beschikking worden gesteld, contant ingevorderd door 
gemeentebestuur Destelbergen. Dit gebeurt op het ogenblik van afgifte van een zelfklever en vuilniszak, te 
bekomen aan het onthaalloket in het gemeentehuis Destelbergen en in het Dienstencentrum Heusden. 

Artikel 6.De invordering van de retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de niet-betwiste niet-fiscale 
ontvangsten, en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor de 
betwiste niet-fiscale ontvangsten.  

Artikel 7. Bij vervanging van containers die door toedoen van de gebruiker volledig onbruikbaar zijn 
geworden, wordt volgend bedrag aangerekend: 

- 30,00 euro voor een rest- of GFT-container van 40 liter; 

- 30,00 euro voor een rest- of GFT-container van 120 liter; 

- 40,00 euro voor een rest- of GFT-container van 240 liter. 

B. PMD 



 

Artikel 8. De retributie voor de afgifte van PMD-zakken wordt met ingang van 1 januari 2014 vastgesteld 
op 6 euro voor een rol van 20 stuks. De retributie voor de aanbieding van 30 liter pmd in een sorteerpunt 
wordt met ingang van 1 juli 2016 vastgesteld op 0,12 euro. 

Artikel 9. In afwijking van artikel 1, §2, wordt de retributie voor PMD-zakken die door het gemeentebestuur 
rechtstreeks aan de burgers ter beschikking worden gesteld, contant ingevorderd door gemeentebestuur 
Destelbergen. Dit gebeurt op het ogenblik van afgifte van een van een rol PMD-zakken, te bekomen aan 
het onthaalloket in het gemeentehuis Destelbergen en in een aantal lokale verkooppunten. 

Artikel 10. De invordering van de retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de niet-betwiste niet-fiscale 
ontvangsten, en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor de 
betwiste niet-fiscale ontvangsten. 

III. Het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen buiten de reguliere 
ophaalronden 

A. Grofvuil 

Artikel 11. De retributie bedraagt voor grofvuil: 

Ophaling volgens kalender (“standaardtarief”): 

Ophaling Vervoer- en 
reservatiekost 

Per kg vanaf de 
1e kg: 

Per ophaling  10 euro 0,20 euro/kg 

 

Ophaling buiten kalender (“comforttarief”): 

Ophaling Vervoer- en 
reservatiekost 

Per kg vanaf de 
1e kg: 

Per ophaling  20 euro 0,30 euro/kg 

 

B. Tuinafval 

Artikel 12. De retributie bedraagt voor tuinafval: 

Ophaling Vervoer- en 
reservatiekost 

Per kg vanaf de 1e 
kg 

Per ophaling  euro 20 0,10 euro/kg 

 

C. Schuldenaar 

Artikel 13. De retributie moet betaald worden door de persoon die het afval aanbiedt. 

D. Betalingsmodaliteiten 

Artikel 14.  

De retributies voor grofvuil of tuinafval, voor het ledigen van containers, gebruik van sorteerpunten en de 
waarborg van de IVAGO-kaart staan vermeld op één betalingsuitnodiging. 

De aanrekening van de retributie voor het ophalen en verwerken van grofvuil of tuinafval zal gebeuren via 
de rekening voor de voorafbetalingen retributie op het ophalen en verwerken van huisvuil. 

Volgende mogelijkheden doen zich voor: 

1° Het saldo na aftrek van de aanrekening grof vuil of tuinafval zal groter zijn dan het drempelbedrag 
op de rekening voor de voorafbetalingen retributie op het ophalen en verwerken van huisvuil: 

De kosten voor de ophaling en de verwerking van het grofvuil of tuinafval worden in mindering gebracht 
van het saldo van de aanvrager zijn rekening voor de voorafbetalingen retributie op het ophalen en 
verwerken van huisvuil. 

De aanvrager zal geen betalingsuitnodiging ontvangen gezien het drempelbedrag voor de voorafbetaling 
retributie op het ophalen en verwerken van huisvuil niet overschreden is. 



 

2° Het saldo op de rekening voor de voorafbetalingen retributie op het ophalen en verwerken van 
huisvuil na aftrek van de aanrekening grof vuil of tuinafval zal kleiner zijn dan het drempelbedrag 
doch groter dan 0. 

De kosten voor de ophaling en de verwerking van het grofvuil of tuinafval worden in mindering gebracht 
van het saldo van de aanvrager zijn rekening voor de voorafbetalingen retributie op het ophalen en 
verwerken van huisvuil. 

De aanvrager zal een betalingsuitnodiging ontvangen gezien het drempelbedrag voor de voorafbetaling 
retributie op het ophalen en verwerken van huisvuil overschreden is. 

Het bedrag van de betalingsuitnodiging is bepaald op de ledigingkost van 10 restcontainers en 5 GFT- 
containers. 

De burger kan een nieuwe aanvraag indienen voor de ophaling van grofvuil of tuinafval. 

3° Het saldo op de rekening voor de voorafbetalingen retributie op het ophalen en verwerken van 
huisvuil na aftrek van de aanrekening grof vuil of tuinafval zal kleiner zijn dan 0 (negatief saldo). 

De aanvrager zal een betalingsuitnodiging ontvangen  voor de aanzuivering van het negatief saldo en voor 
de voorafbetaling op de retributie op het ophalen en verwerken van huisvuil. 

De aanvrager kan binnen de betalingstermijn van de betalingsuitnodiging zijn containers voor restafval en 
GFT blijven aanbieden.  

Bij niet betaling binnen de betalingstermijn worden de restafval- en GFT-containers geweigerd  tot 
aanzuivering van de rekening. 

De burger kan geen nieuwe aanvraag grofvuil of tuinafval doen zolang zijn rekening negatief is en de termijn 
van betaling van de betalingsuitnodiging verstreken is (14 dagen). 

Artikel 15. Algemene bepalingen 

De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 177 van 
het Decreet Lokaal Bestuur, of via gerechtelijke weg. 

Wanneer een aanmaning vereist is (saldo onder nul en niet-betaling binnen de 14 dagen na de herinnering), 
wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro administratiekosten aangerekend. 

 

IV. Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de recyclageparken 

Artikel 16. Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op de recyclageparken zoals omschreven in het reglement van inwendige 
orde op de recyclageparken van de intergemeentelijke vereniging IVAGO. 

Artikel 17. Tarief van toepassing op de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen op de 
recyclageparken vanaf 1 januari 2010 

§1. Gratis 

De eerste 12 aanbiedingen per kalenderjaar zijn op alle recyclageparken gratis. 

Voorwaarden: 

1. voertuigen en aanhangwagens (incl. lading) mogen een maximale hoogte tot 1,90 meter en een 
maximale totale lengte van 8,50 meter niet overschrijden. 

2. - elke aanbieding door een voertuig dat een lengte heeft van meer dan 6,5 meter staat gelijk aan 
2   aanbiedingen. 

- elke aanbieding door voetgangers, fietsers en bromfietsers staat gelijk aan ½ aanbieding. 

3. bepaalde afvalstoffen worden beperkt per aanbieding: 

Soort afval Recyclageparken  

met weegbrug  

 

Andere 
recyclageparken 

Gemengd 
steenpuin 

ongelimiteerd - zie tarief selectief afval maximum 1 m³ 



 

Asbesthoudend 
afval 

tot 200 kg/kalenderjaar gratis, indien meer: zie tarief 
selectief afval 

niet toegelaten 

 

Roofing ongelimiteerd – zie tarief niet-recycleerbaar afval niet toegelaten 

Gipskarton(platen) 
of gips 

ongelimiteerd - zie tarief niet-recycleerbaar afval 

 

maximum 0,1 m³ 

KGA stookolietank 125 euro (gratis indien attest) (enkel recyclagepark 
IVAGO Proeftuinstraat) 

niet toegelaten 

 

§2. Betalend 

Zodra de gratis aanbiedingen opgebruikt zijn, moet men zich aanbieden op een recyclagepark voor 
betalende aanbiedingen. 

De betalende aanbiedingen gebeuren uitsluitend op de recyclageparken uitgerust met een weegbrug. 

De aangeboden afvalstoffen worden gewogen op de daartoe voorziene installaties. 

De aanbiedingen worden cumulatief per kalenderjaar bijgehouden. De retributie bedraagt per aanbieding 
minimum van 1 euro en wordt als volgt berekend: 

In Destelbergen 
gedomicilieerd 

Selectief afval Niet recycleerbaar afval 

0-1000 kg 0,025 euro/kg 0,075 euro/kg 

>1000 kg-2000 kg 0,05 euro/kg 0,15 euro/kg 

> 2000 kg 0,075 euro/kg 0,2 euro/kg 

 

Niet in Destelbergen 
gedomicilieerd 

Selectief afval Niet recycleerbaar afval 

0 – 2.000 kg 0,05 euro/kg 0,15 euro/kg 

>2000 kg 0,075 euro/kg 0,2 euro/kg 

 

Bij gezamenlijke aanbieding van zowel selectief als niet recycleerbaar afval wordt het hoogste tarief 
gehanteerd. 

Voertuigen en aanhangwagens (incl. lading) hoger dan 1,90 meter of langer dan 8,5 meter kunnen enkel 
terecht op de containerparken uitgerust met een weegbrug. 

Elk bezoek met een voertuig hoger dan 1,90 meter en korter dan 8,50 meter stemt overeen met 2 gratis 
aanbiedingen. Bij elk dergelijk bezoek geniet men een vrijstelling van 150 kg. 

Voertuigen langer dan 8,50 meter worden gewogen en genieten niet van gratis aanbiedingen of vrijstelling 
van gewicht. 

De aanbiedingen mogen enkel gebeuren in voertuigen met een maximaal toegelaten gewicht van 3.500 
kg. 

§3. Grofvuil betalend 

Vanaf 1 april 2022 wordt grofvuil betalend op de recyclageparken uitgerust met een weegbrug. 

De aangeboden afvalstoffen worden cumulatief per kalenderjaar bijgehouden. De retributie bedraagt 
minimum 1 euro en wordt als volgt berekend: 

Grofvuil (tarief in euro per kg) 

Tot en met 1.000 kg 0,15 

Meer dan 1.000 kg 0,30 

Artikel 18. Waarborg toegangskaart recyclageparken 



 

De waarborg bedraagt 7,50 euro per afgifte van een persoonlijke toegangskaart. De waarborg wordt enkel 
terugbetaald indien er geen betalingen meer verschuldigd zijn. 

Artikel 19. Schuldenaar 

De retributie moet betaald worden door de persoon die het afval aanbiedt. 

Artikel 20. Betalingswijze 

De betaling van aanbiedingen aan recyclageparken gebeurt hetzij via elektronische weg hetzij via 
overschrijving. 

De betaling moet gebeuren binnen de 5 dagen na het bezoek aan het recyclagepark. Bij wanbetaling wordt 
een administratieve vergoeding van 5 euro aangerekend. 

Artikel 21. Algemene bepalingen 

De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van 
het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg. 

 
 
 
 
 
 
 


