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IVAGO - RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN 

EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL 

 

 
  Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2016 

 

Gewijzigd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 

Gewijzigd door de gemeenteraad op 23 januari 2017 (treedt in werking op 1 februari 2017) 

Gewijzigd door de gemeenteraad op 20 november 2017 (treedt in werking op 1 januari 2018) 

 

Bekendgemaakt op 23 maart 2016, 29 juni 2016, 25 januari 2017, 22 november 2017 

   

   

  Omschrijving van de prestatie 

 

 Artikel 1  De Stad Gent heft een retributie voor: 

 het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen binnen de regulie-

re ophaalronden. 

 het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen buiten de reguliere 

ophaalronden   

 het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de recyclageparken 

 vervanging en omruiling van containers 

 waarborg IVAGO-kaart 

   

  Begripsomschrijving 

 

 Artikel 2  Een geregistreerde container is voorzien van een elektronische gegevensdrager. Een 

niet-geregistreerde container heeft geen elektronische gegevensdrager. 

 

Een sorteerpunt is een straat met ondergrondse containers die de normale huis-aan-

huisophaling vervangt. 

 

Een afvalpunt is een ondergrondse container bestemd voor restafval en voor extra rest-

afval aangeboden buiten de reguliere ophaalronden. 

 

Als niet-recycleerbaar afval wordt beschouwd: brandbaar grofvuil, roofing, gipskar-

ton(platen) en gips, aangevoerd op het recyclageparken.  

 

Als selectief afval wordt beschouwd: alle andere op de IVAGO-recyclageparken inge-

zamelde afvalstromen. 

   

  Tarief – het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen binnen de re-

guliere ophaalronden. 

 

 Artikel 3  A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden 

 
Per aanbieding euro 

Restafvalcontainer 40 liter 1,17 

Restafvalcontainer 60l 1,75 

Restafvalcontainer 120l 3,50 

Restafvalcontainer 240l 7,00 

GFT-container 40l  0,53 

GFT-container 60 l 0,80 
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GFT-container 120l 1,60 

GFT-container 240l 3,20 

Huisvuilzak/afvalpunt 30l 0,88 

Huisvuilzak/afvalpunt 60l 1,75 

PMD-zak 75l 0,30 
 

   

B. de retributie bedraagt voor gebouwen met méér dan 10 wooneenheden: 

B.1.1. aanbiedingen van gele of blauwe huisvuilzakken in niet-geregistreerde verza-

melcontainers 

Per aanbieding euro 

huisvuilzak 30l 0,88 

huisvuilzak 60l 1,75 

PMD-zak 30 l 0,12 

PMD-zak 75l 0,30 

Niet-geregistreerde verzamelcontainer  gratis 

 

 

B.1.2. aanbieding van restafval in sorteerpunten 
 

Per aanbieding euro 

restafval 30l 0,88 

restafval 60l 1,75 

PMD 30 l 0,12 

GFT 10l  0,13 

 

 

B.2. aanbiedingen van restafval in geregistreerde verzamelcontainers  
Per aanbieding euro 

Restafvalcontainer 660l 19,25 

Restafvalcontainer 770l 22,46 

Restafvalcontainer 1000l 29,17 

GFT-container 660l 8,80 
 

   

 Artikel 4  A. Huisvuilzakken 

De retributie is verschuldigd op het ogenblik dat de huisvuilzak wordt aangeschaft . 

 

B. Containers 

 

B.1. Betalingsmodaliteiten 

De retributie is verschuldigd op het ogenblik dat de kipbeweging van de container door 

de ophaalwagen wordt geregistreerd. 

 

Aan elke containergebruiker wordt vooraf een betalingsuitnodiging verstuurd gelijk 

aan vijfmaal het drempelbedrag bepaald per soort container. 

 

Soort container drempelbedrag 5x drempelbedrag 

Enkel GFT-container kleiner 

dan 61 l 

2 euro 10 euro 

Restcontainer max 40l of enkel 

GFT container groter dan 61 l 

5 euro 25 euro 

Restcontainer met volume 

groter dan 40l en kleiner dan 

121 l 

10 euro 50 euro 

Restcontainer met volume 

vanaf 121 l en kleiner dan 241 l 

20 euro 100 euro 
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Restcontainer met volume 

vanaf 241 l  

40 euro 200 euro 

 

Bij elke registratie van een kipbeweging en ook nà vaststelling dat het afval blijft vast-

zitten, zal de retributie in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde bedrag. 

Er wordt een betalingsuitnodiging verstuurd vanaf het moment het drempelbedrag niet 

meer beschikbaar is.  

 

B.2. Lediging 

De containers worden leeggemaakt zolang er een bedrag voor één lediging beschikbaar 

is. 

   

C.  Sorteerpunten/afvalpunten 

 

C.1. Betalingsmodaliteiten 

De inwerpopening van het sorteerpunt of afvalpunt wordt geopend d.m.v. de IVAGO-

kaart. 

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 minde-

ring worden gebracht van het vooraf betaalde bedrag 

 

C.2. Lediging 

De inwerpopening van het sorteerpunt/afvalpunt gaat open zolang er een bedrag voor 

één lediging beschikbaar is. 

 

 

  Tarief – ophaling en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen buiten reguliere 

ophaalronden – op aanvraag 

  

 Artikel 5 

  

De retributie bedraagt voor restafval en GFT-afval 

 

-voor gebouwen met tien of minder wooneenheden  

restafval  per extra ophaling (max. 240 liter) 14,00 euro   

GFT-afval per extra ophaling (max. 240 liter)   8,00 euro 

 

  -voor gebouwen met méér dan 10 wooneenheden 

per aanbieding van een restafvalcontainer van 120 liter 14,00 euro 

per aanbieding van een restafvalcontainer van 240 liter 14,00 euro 

per aanbieding van een restafvalcontainer van 660 liter 38,50 euro 

per aanbieding van een restafvalcontainer van 770 liter 45,50 euro 

per aanbieding van een restafvalcontainer van 1000 liter 58,50 euro 

   

 Artikel 6  De retributie bedraagt voor grofvuil 
 

1. voor ophalingen op vooraf bepaalde ophaaldagen bij gebouwen met vijftig of min-

der wooneenheden  

   

Per kalenderjaar vervoer en reservatie-

kosten 

tot/met 200 kg >200 tot 1000kg > 1000 kg 

1e ophaling gratis gratis 0,075 euro/kg 0,15 euro/kg 
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2e ophaling 5,00 euro 0,075 euro/kg 0,15 euro/kg 

vanaf 3e ophaling 5,00 euro 0,15 euro/kg 

 

2. voor individuele ophalingen bij gebouwen met vijftig of minder wooneenheden   
 

per ophaling 20,00 euro 0,15 euro/kg 
 

   

 

 

  3. voor ophalingen op vooraf bepaalde ophaaldagen bij gebouwen met meer dan vijftig 

wooneenheden 

 

   

Per kalenderjaar vervoer en reservatie-

kosten 

tot/met 140kg >140 tot 1000kg > 1000 kg 

1e ophaling gratis gratis 0,075 euro/kg 0,15 euro/kg 

2e ophaling 5,00 euro 0,075 euro/kg 0,15 euro/kg 

vanaf 3e ophaling 5,00 euro 0,15 euro/kg 0,15 euro/kg 
 

   

4. voor individuele ophalingen bij gebouwen met meer dan vijftig wooneenheden 

 
per ophaling 20,00 euro 0,15 euro/kg 

 

   

 

 Artikel 7 

 De retributie bedraagt voor tuinafval 

 
per ophaling 20,00 euro 0,10 euro/kg 

 

 

  

  

 

    

Tarief – aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen op de recyclageparken 

 

 Artikel 8  A. 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 aan-

bieding. 

 

3.bepaalde afvalstoffen worden beperkt per aanbieding: 

 

  Soort Recyclageparken met weegbrug Andere recyclageparken 

Gemengd steenpuin ongelimiteerd-zie tarief selec-

tief afval 

maximum 1m³ 

Asbesthoudend afval tot 200kg/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 attes) niet toegelaten 
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B. Betalend 

 

Zodra de gratis aanbiedingen opgebruikt zijn, moet men zich aanbieden op een recy-

clagepark voor betalende aanbiedingen.  

De betalende aanbiedingen gebeuren op de recyclageparken uitgerust met een weeg-

brug. 

 

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 aanbie-

dingen of vrijstelling van gewicht. 

 

Voorwaarden: 

1. voertuigen die een totale hoogte van 1,90 meter of een totale lengte van 8,5 meter 

overschrijden. 

 

2. de aangeboden afvalstoffen worden gewogen op de daartoe voorziene installaties 

 

3. de aanbieding gebeurt in voertuigen met een maximaal toegelaten gewicht van 

3.500 kg. 

 

 

De aangeboden afvalstoffen worden cumulatief per kalenderjaar bijgehouden. De re-

tributie bedraagt minimum 1 euro en wordt als volgt berekend: 

 
In Gent 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 0,20 euro/ kg 

 

 
Niet in Gent gedomicilieerd Selectief afval Niet recycleerbaar afval 

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

>2000 kg 0,075 euro/ kg 0,20 euro/ kg 

   

 

Bij gezamenlijke aanbieding van zowel selectief als niet-recycleerbaar afval wordt het 

hoogste tarief gehanteerd. 

   

  Tarief - Vervanging en omruiling van containers 

 

 Artikel 9  Bij vervanging van containers die door toedoen van de gebruiker volledig onbruikbaar 

zijn geworden, bedraagt de retributie per: 

 

restafval/GFT-container  40 liter  40,00 euro 

restafval/GFT-container 60 liter  40,00 euro 

restafval/GFT-container 120 liter  40,00 euro 

restafval/GFT-container 240 liter  50,00 euro 

GFT-container van  660 liter  170,00 euro 

restafvalcontainer van 750 liter  170,00 euro 

restafvalcontainer van 1000 liter  200,00 euro 

slot                                                                                               20,00 euro 
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De eerste omruiling van een container naar een groter of kleiner volume binnen het 

jaar na levering is gratis. Vanaf een tweede omruiling wordt steeds een forfaitair be-

drag van 20 euro aangerekend. 

 

 

   

 Artikel 10  Distributiemarge verkoop huisvuil- en PMD zakken 

 

De distributiemarge verleend aan de handelaars die huisvuil- en PMD zakken verko-

pen bedraagt 0,02 euro inclusief niet aftrekbare BTW hetzij 0,0165 euro netto. 

 

 

  Schuldenaar 

 

 Artikel 11

  

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

  Betalingswijze 

 

 Artikel 12  De betaling van huisvuilzakken gebeurt contant. 

 

De retributies voor ophaling van grofvuil, voor ledigen van containers, gebruik van 

sorteerpunten/afvalpunten en de waarborg van de  IVAGO-kaart staan vermeld op één 

betalingsuitnodiging. 

De betaling ervan gebeurt aan IVAGO, voor rekening van de stad Gent hetzij via over-

schrijving, hetzij via domiciliëring, hetzij via het e-loket van IVAGO.  

 

De betaling van aanbiedingen aan recyclageparken gebeurt aan IVAGO voor rekening 

van de stad Gent via bancontact of via overschrijving. De betaling moet gebeuren bin-

nen de 5 dagen na het bezoek aan het recyclagepark. Bij wanbetaling wordt een admi-

nistratieve vergoeding van 5 euro aangerekend.  

 

  Algemene bepalingen 

 

 Artikel 13  Wanneer een tweede aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en wor-

den 25 euro administratiekosten aangerekend. 

Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeen-

komstig artikel 94, tweede lid van het Gemeentedecreet, of gebeurlijk langs gerechte-

lijke weg. 
 


