
 

Reglement 
Retributiereglement op de huis-aan-huis ophaling van 

grofvuil en snoeihout 2020 tot en met 2025 
 
Feiten en context 
Op verzoek van de inwoners wordt het grofvuil aan huis opgehaald. Deze ophaling brengt kosten met 
zich mee, waarvan het verantwoord is om deze ten laste te leggen van de gebruiker.  
 
Juridische gronden 

• Artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet;  

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 
t.e.m. 288 en 326 e.v.; 

• Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;  

• Politiereglement 16 september 1993. 
 
Besluit 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op het 
huis-aan-huis ophalen van grofvuil. 
 
Artikel 2 
Onder grofvuil wordt verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding, en de vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in de 
recipiënt voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen en die huis aan huis worden ingezameld, 
alsook de restfractie die overblijft voor verbranden of storten na aanbieding in het recyclagepark.  
De aard en de omvang van het aangeboden grofvuil moet aan de bepalingen van het politiereglement 
ter zake beantwoorden.  
Onder snoeihout wordt verstaan: alle groenafval afkomstig van snoeiwerken aan bomen en heesters 
dat samenbindbaar is met een koord of met een twijg. Ook wortelstronken ontdaan van aarde worden 
als snoeihout beschouwd onder voorwaarde dat de maximum diameter in een kruiwagen past.  
 
Artikel 3 
Bij reguliere afhaling verloopt de procedure als volgt: 

• de aanvrager dient haar/zijn aanvraag vooraf in bij het gemeentebestuur of een door het 
gemeentebestuur daartoe aangeduide externe dienst;  

• de aanvrager betaalt de retributie aan de gemeente; 

• na registratie van de betaling wordt opdracht gegeven om de ophaling bij een eerstvolgende 
ophaalronde uit te voeren.  

 
Artikel 4 
De retributie voor grofvuil is verschuldigd door de aanvrager en bedraagt 20 euro per ophaling. Er 
mag maximum 2m³ per maand en per adres worden aangeboden.  
De retributie voor snoeihout is verschuldigd door de aanvrager en bedraagt 15 euro per ophaling. Er 
mag maximum 3m³ per maand en per adres worden aangeboden.  



 

De retributie moet worden betaald binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur.  
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden met alle 
geëigende rechtsmiddelen.  
In geval van laattijdige betaling van de retributie worden de wettelijke nalatigheidsintresten 
aangerekend vanaf de vervaldag.  
 
Artikel 5 
Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met 
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de 
webtoepassing bekendgemaakt werd.  
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het 
reglement op de webtoepassing van de gemeente. 
 
Gemeenteraadsbeslissing 16 december 2019 

*  *  * 


