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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; 

Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 

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; 

Feiten en context 

De gemeente Destelbergen moet zich op relatief korte termijn voorbereiden op enkele belangrijke 
wijzigingen inzake de inzameling van het huishoudelijk afval:  

De indeling van Destelbergen in de Belfius-cluster V3 i.p.v.V2, heeft tot gevolg dat de hoeveelheid 
restafval per inwoner per jaar nog maximaal 122 kg mag bedragen i.p.v. 139 kg voorheen.  

De inzameling van grofvuil aan huis en in het containerpark moet effectief betalend gemaakt worden 
vanaf de 1e kg 

Vanaf 1 januari 2020 wordt P+MD ingezameld worden, waardoor meer kunststofverpakkingen in de PMD-
zak mogen ipv bij het restafval 



 

Sedert 1 januari 2019 moet keukenafval dat voorheen bij het restafval gevoegd moest worden (bereid 
voedsel, sauzen, dierlijk keukenafval,…) bij het GFT (G+FT). 

Motivering 

Uit gegevens van OVAM, gebaseerd op uitgebreide ervaring en studies, blijkt dat het aanpassen van de 
variabele invulling van de afvalretributie van een gedifferentieerde tarificatie (“diftar”) op basis van het 
aantal aanbiedingen van de afvalcontainers naar een diftar op basis van het aangeboden gewicht, 
effectief leidt tot een substantiële daling van de ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner. 
Gewichtsdiftar zet immers aan tot het beter selecteren en gescheiden aanbieden van enerzijds de 
restafractie en anderzijds de andere afvalfracties. Dit vergroot de mogelijkheid om grotere hoeveelheden 
afval te verwerken op milieuhygiënisch of ecologisch meer verantwoorde wijze, o.m. met het oog op 
maximaal hergebruik of recyclage. 

Een diftar op basis van het aangeboden gewicht biedt bovendien de mogelijkheid tot een correctere 
toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”. De burger betaalt immers voor de inzameling en de 
verwerking van de werkelijk aangeboden hoeveelheid afval en niet voor het louter aanbieden van een 
afvalcontainer, ongeacht de hoeveelheid afval er inzit. Wie bewust omgaat met afval en maximaal 
voorkomt of selecteert, wordt beloond. 

De gemeentelijke commissie leefmilieu heeft in zitting van 4 november 2019 het volgend voorstel tot het 
aanpassen van de variabele invulling van de afvalretributie gunstig geadviseerd, met 10 stemmen voor 
en 2 onthoudingen: 

diftar: 

FRACTIE Inzamelwijze DIFTAR 

Restafval  

 

Huis aan huis met container 0,25 euro per kg 

te vermeerderen met aanbiedingskost 

Restafval Sorteerpunt (ondergrondse 
containers) 

1 euro per aanbieding van 30 liter, 
aanbiedingskost inbegrepen 

2 euro per aanbieding van 60 liter, 
aanbiedingskost inbegrepen 

Restafval Extra zak geplaatst bij de 
huis aan huis ingezamelde 
container 

3 euro per aanbieding van 60 liter 

G+FT 

 

Huis aan huis met container 0,12 euro per kg 

Te vermeerderen met 
aanbiedingskost 

G+FT  Sorteerpunt (ondergrondse 
containers) 

0,30 euro per aanbieding van 10 liter 

1,80 euro per aanbieding van 60 liter 

Grof vuil 

(inzameling huis-aan-
huis) 

Huis aan huis - standaardtarief 0,20 euro per kg 
(inzameling op vooraf bepaalde en in 
de afvalkalender vastgelegde dagen) 

- comforttarief 0,30 euro per kg 
(inzameling op dag naar keuze) 

Aanbiedingskosten  - restafval: 0,50 euro voor een 240 
liter-container, 0,25 euro voor een 120 
liter-container en 0,12 euro voor een 
40 liter-container 

- G+FT: 0,12 euro voor een 120 liter-
container , 0,06 euro voor een 40 liter-
container 

- grof huisvuil: 10 euro voor de 
standaard-inzameling, 20 euro voor 
de comfort-inzameling 

 



 

• alle gezinnen die dit wensen kunnen een 240 liter restafvalcontainer bekomen, zonder opgave 
van reden en ongeacht het aantal gezinsleden. Gelet op de voorziene tarifiëring is het immers 
niet zinvol meer om 240 liter-containers voor te behouden voor grote gezinnen of omwille van 
bijzondere medische of familiale redenen. 

• het recyclagepark dient op termijn aangepast te worden zodat het principe “de vervuiler betaalt” 
ook consequenter en correcter toegepast kan worden op bepaalde fracties die via het 
recyclagepark ingezameld worden. Dit moet ertoe kunnen leiden om de forfaitaire 
gezinsbelasting af te bouwen. 

IVAGO heeft recent, na de vergadering van de gemeenteraadscommissie op 04 november 2019, 
bijkomende informatie ontvangen waaruit blijkt dat het gemiddeld gewicht van restafval toeneemt door het 
verwijderen van meer (volumineus maar relatief licht) P+ uit het restafval.  

Financiële aspecten 

De voorliggende aanpassing van de variabele invulling van de afvalretributie beoogt in eerste instantie 
het realiseren van ecologische doelstellingen, o.m. het verminderen van de hoeveelheid restafval, en een 
betere toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”. 

Op basis van de actueel beschikbare informatie, o.m. gesteund op de reeds opgedane gewichtsdiftar-
ervaring in andere gemeenten, en rekening houdende met de assumpties vanuit OVAM, IVAGO, Fost+, 
Interafval,… inzake de gevolgen van de wijzigingen m.b.t. de inzameling van P+MD en G+FT, wordt er 
van uitgegaan dat de financiële impact van de voorgestelde aanpassing van het retributiereglement 
beperkt zal zijn. De totale inkomst uit de gewichtsdiftar zou in dezelfde grootteorde liggen van de actuele 
diftaropbrengst, mede doordat de inzameling in functie van de toepassing van de gewichtsdiftar een 
vermoedelijke meerkost genereert van ong. 20.000 euro per jaar. 

Interne communicatie 

Een afschrift van dit besluit zal worden over gemaakt aan: 

• De financieel directeur 

• De dienst leefmilieu  

• De dienst communicatie 

Externe communicatie 

Een afschrift van dit besluit en van de gecoördineerde versie van het retributiereglement zal ter 
kennisgeving worden overgemaakt aan de provinciegouverneur, aan de financieel directeur van het 
gemeentebestuur Destelbergen, aan IVAGO en aan OVAM. 

BESLUIT: 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Elsie Sierens, Ben D'Haene, Filip Demeyer, Michaël 
Vercruyssen, Jacques Bouckaert, Sofie Vanden Hove, Céline De Weerd 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Williame Raman, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, Emmanuel 
Anciaux, Hildegarde Van Rompu, Koen Van Hende 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Roger Lybeer, Martinne Plets 

Voor de fractie SP.a onthouden zich: Etienne Balcaen, Eddy Van de Walle, Helena Verbeke 

Voor de fractie CD&V stemmen tegen: Carolien Ongena, Alain Torcq, Ivan Stevens, Didier Lebrun, 
Laura Van Rentergem 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Henriette Scheire 

Artikel 1. Het retributiereglement huishoudelijk afval, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 
26 mei 2016 en gewijzigd in zitting van 24 november 2019, wordt aangepast als volgt:  

• de retributie voor de aanbieding van een rolcontainer van 40 liter voor de restfractie wordt 
gewijzigd naar 0,25 euro per kg voor het aangeboden afval, vermeerderd met 0,12 euro per 
aanbieding; 

• de retributie voor de aanbieding van een rolcontainer van 120 liter voor de restfractie wordt 
gewijzigd naar 0,25 euro per kg voor het aangeboden afval, vermeerderd met 0,25 euro per 
aanbieding; 



 

• de retributie voor de aanbieding van een rolcontainer van 240 liter voor de restfractie wordt 
gewijzigd naar 0,25 euro per kg voor het aangeboden afval, vermeerderd met 0,50 euro per 
aanbieding; 

• de retributie voor de aanbieding van een volume van 30 liter voor de restfractie in een sorteerpunt 
wordt vastgelegd op 1,25 euro, aanbiedingkost inbegrepen; 

• de retributie voor de aanbieding van een volume van 60 liter voor de restfractie in een sorteerpunt 
wordt vastgelegd op 2,50 euro, aanbiedingkost inbegrepen; 

• de retributie per aanbieding van een door de intercommunale IVAGO voorgeschreven of 
toegelaten afvalzak van 60 liter voor restafval, aangeboden samen met de rolcontainer voor de 
restfractie, wordt gewijzigd naar 3 euro 

• de retributie voor de aanbieding van een rolcontainer van 40 liter voor de GFT(+)fractie wordt 
gewijzigd naar 0,12 euro per kg voor het aangeboden afval, vermeerderd met 0,06 euro per 
aanbieding; 

• de retributie voor de aanbieding van een rolcontainer van 120 liter voor de GFT(+)fractie wordt 
gewijzigd naar 0,12 euro per kg voor het aangeboden afval, vermeerderd met 0,12 euro per 
aanbieding; 

• de retributie voor de aanbieding van een volume van 10 liter voor de GFT(+)fractie in een 
sorteerpunt wordt vastgelegd op 0,30 euro, aanbiedingkost inbegrepen; 

• de retributie voor de aanbieding van een volume van 60 liter voor de GFT(+)fractie in een 
sorteerpunt wordt vastgelegd op 1,80 euro, aanbiedingkost inbegrepen; 

• de retributie voor de reguliere ophaling van grofvuil aan huis op vooraf bepaalde en in de IVAGO-
afvalkalender vastgelegde dagen wordt bepaald op 0,20 euro per kg voor het aangeboden afval, 
vermeerderd met 10 euro per aanbieding (= “standaardtarief”); 

• de retributie buiten de reguliere ophaling van grofvuil aan huis, m.a.w. buiten de vooraf bepaalde 
en in de IVAGO-afvalkalender vastgelegde dagen, wordt bepaald op 0,30 euro per kg voor het 
aangeboden afval, vermeerderd met 20 euro per aanbieding (= “comforttarief”). 

• alle gezinnen die dit wensen, kunnen een 240 liter-container voor restafval bekomen. 

• Via IVAGO kan een slot aangekocht worden voor containers van 120 liter of 240 liter, om te 
verhinderen dat derden ongevraagd gebruik maken van het recipiënt. De kostprijs voor een slot 
bedraagt 25 euro. 

• de bepalingen  

o dat een betalingsuitnodiging moet verstuurd worden aan elke containergebruiker met als 
bedrag het tarief van tien ophaalbeurten voor restfractie en vijf ophaalbeurten voor GFT-
fractie  

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

worden vervangen door de bepaling dat aan elke containergebruiker vooraf een betalingsuitnodiging 
wordt verstuurd gelijk aan vijf maal 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 

 

Artikel 2. Het artikel 15 van het retributiereglement wordt aangevuld met volgende bepaling: “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.” 



 

Artikel 3. De nieuwe retributietarieven vermeld in artikel 1 t.e.m. 3 zijn van toepassing vanaf 1 februari 
2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens de gemeenteraad: 
In opdracht: 

De algemeen directeur, De voorzitter gemeenteraad, 
W.G. Gert Deryckere W.G. Ben D'Haene 

Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel: 
Algemeen directeur Voorzitter Gemeenteraad 


