
 

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

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016 en gewijzigd bij 
gemeenteraadsbesluit van 24 november 2016 – 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 januari 2017 is volgende retributie verschuldigd voor het ophalen van de 
restfractie en GFT-fractie van het huisvuil: 

Containers: 

- 0,70 EUR per aanbieding van een rolcontainer van 40 liter voor de GFT-fractie; 

- 2,00 EUR per aanbieding van een rolcontainer van 120 liter voor de GFT-fractie; 

- 1,00 EUR per aanbieding van een rolcontainer van 40 liter voor de restfractie; 

- 3,00 EUR per aanbieding van een rolcontainer van 120 liter voor de restfractie; 

- 5,00 EUR per aanbieding van een rolcontainer van 240 liter voor de restfractie. 

Sorteerpunten: 

- 0,17 EUR per aanbieding van 10 liter GFT in een sorteerpunt 

- 1,00 EUR per aanbieding van 60 liter GFT in een sorteerpunt 

- 0,75 EUR per aanbieding van 30 liter REST in een sorteerpunt 

- 1,50 EUR per aanbieding van 60 liter REST in een sorteerpunt 

Vanaf 4 personen per gezin kan de rolcontainer van 120 liter voor de restfractie welke in principe ter 
beschikking wordt gesteld, worden omgeruild voor een rolcontainer van 240 liter. 

Het college van burgemeester en schepenen kan - indien medische redenen het verantwoorden - aan 
gezinnen met minder dan 4 personen toestaan de rolcontainer van 120 liter voor de restfractie om te ruilen 
voor een rolcontainer van 240 liter. 

Onder gezin wordt verstaan, hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij een vereniging van twee 
of meer personen die - al dan niet door familiebanden verbonden - gewoonlijk eenzelfde woning of 
woongelegenheid betrekken en er samen leven. 

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 1,50 EUR/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 1,50 EUR/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 OCMW-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. 

Aan elke containergebruiker wordt vooraf een betalingsuitnodiging verstuurd met als bedrag het tarief van 
tien ophaalbeurten voor restfractie en 5 ophaalbeurten voor GFT-fractie, per soort container in gebruik. 

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. 

Van zodra het minimumbedrag dat gelijk is aan het equivalent van drie ophaalbeurten per container in 
gebruik, niet meer beschikbaar is, wordt een nieuwe betalingsuitnodiging verstuurd.  

De containers worden geledigd zolang voldoende krediet 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 25€. Het drempelbedrag voor een sorteerpunt/afvalpunt is 5€. 
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 EUR voor een rest- of GFT-container van 40 liter; 

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

- 40,00 EUR 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 EUR 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 EUR. 

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 het Dienstencentrum Heusden. 

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 Vervoer- en 
reservatiekost 

Tot en met 200 kg > 200-1000 kg > 1000 kg 

1e ophaling 
volgens 
kalender 

Gratis Gratis 0,075 euro/kg 0,15 euro/kg 

2e ophaling 
volgens 
kalender 

€ 5 0,075 euro/kg 0,075 euro/kg 0,15 euro/kg 

Vanaf 3e 
ophaling 
volgens 
kalender 

€ 5  0,15 euro/kg  

Andere dagen 
(comfortdienst) 

€ 20  0,15 euro/kg  

 

B. Tuinafval 

Artikel 12. De retributie bedraagt voor tuinafval: 

Ophaling Vervoer- en 
reservatiekost 

Per kg vanaf de 1e kg 

Per ophaling  € 20 0,10 €/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 94 van 
het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg. 

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. 

Artikel 19. 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 20. Schuldenaar 

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

Artikel 21. 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 22. Algemene bepalingen 

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