
 

Reglement  
Retributiereglement voor de selectieve inzameling van 

huisvuil en gft met diftar.  
 
Feiten en context 

• IGEAN milieu & veiligheid staat via een beheersoverdracht in voor de selectieve inzameling van 
huisvuil en gft met diftar. 

• IGEAN milieu & veiligheid heeft een voorstel ingediend voor de aanpassing van het 
retributiereglement voor de selectieve inzameling van huisvuil en gft met diftar. 

• Het retributiereglement is uniform voor de cluster Noord waarvan Schilde deel uitmaakt. 
 
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.; 

• Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 

• Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, met latere wijzingen; 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, met latere 
wijzigingen; 

• Het uitvoeringsplan van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 voor het huishoudelijk 
afval en gelijkaardig bedrijfsafval; 

• Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit. 
 
Besluit 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2020 legt de gemeenteraad volgende retributie vast voor de inzameling en 
verwerking van huisvuil en gft via het diftarsysteem: 
 

 40 l 120 l 240 l 1.100 l 

gebruiksrecht (€/maand)  0,25 0,90 1,50 7,20 

lediging (€/lediging)  0,12 0,30 0,60 3,00 

verwerking huisvuil (€/kg)  0,25 0,25 0,25 0,25 

verwerking gft (€/kg)  0,10 0,10 0,10 0,10 

 
De aanrekening van het gebruiksrecht gebeurt maandelijks. Bij een wisseling van volume in de loop 
van de maand, zal het maandelijkse bedrag voor het initiële volume aangerekend worden tot het 
einde van die maand. De volgende maand zal het maandbedrag van het nieuwe volume aangerekend 
worden. 
 
Artikel 2 
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door volgende personen of instanties die deel uitmaken van 
een aansluitpunt:  



 

• de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of in het 
vreemdelingenregister, 

• de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke 
woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het 
gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregister of in 
het vreemdelingenregister en die beroep doet op de dienstverlening, 

• iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het 
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende 
activiteit uitoefent en die beroep doet op de dienstverlening, 

• verenigingen, gemeenschapshuizen, openbare en semi-openbare instellingen, enz. die beroep 
doen op de dienstverlening. 

 
Artikel 3 
Voorschot 
De retributie wordt betaald met voorschotten. In opdracht van de gemeente wordt er een 
uitnodiging tot betaling van een voorschot verstuurd. 
Elk betaald voorschot blijft verbonden aan het betrokken aansluitpunt dat beroep wenst te doen op 
de dienstverlening. Telkens een aansluitpunt beroep doet op de selectieve inzameling van huisvuil of 
gft, wordt het daarmee samenhangend bedrag van de retributies van het voorschot afgehouden. 
Drempelbedrag 
Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag, ontvangt het aansluitpunt een nieuwe 
uitnodiging tot betaling van een voorschot. Dit voorschot kan afwijken van het initiële voorschot en 
wordt berekend op het geraamde gebruik van de dienstverlening voor het 
volgende jaar. Het geraamde verbruik is gebaseerd op reële verbruik van het aansluitpunt van de 
afgelopen periode die minstens uit 3 maanden bestaat. 
Minimum bedrag 
Als het voorschot onder het minimum bedrag daalt, zal er geen dienstverlening meer zijn totdat er 
opnieuw een voldoende voorschot betaald werd. 
De voorschot-, drempel- en minimumbedragen zijn: 

Huisvuil  40 l 120 l 240 l 1.100 l 

voorschotbedrag (€)  30 50 80 350 

drempelbedrag (€)  6 8 12 80 

minimumbedrag (€)  1,5 5 5 25 

Gft  40 l 120 l 240 l 1.100 l 

voorschotbedrag (€)  20 20 - 250 

drempelbedrag (€)  6 8 - 80 

minimumbedrag (€)  1,5 3 - 25 

Als een aansluitpunt gebruik maakt van zowel een huisvuilcontainer als een gft-container, worden de 
voorschot-, drempel- en minimumbedragen samengeteld. 
Sociale correctie: 
Elk gezin dat op datum van 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven is in het bevolkings-, 
vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente én dat zijn gemeentelijke huisvuilcontainer 
effectief aangeboden heeft voor lediging aan IGEAN in het jaar voorafgaand hieraan, komt in 
aanmerking voor een sociale correctie op de afvalretributie. 
De sociale correctie wordt jaarlijks toegekend aan het gezin en dit voor elk kind dat is ingeschreven in 
het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente. Het desbetreffende kind mag op 
1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 3 jaar niet bereikt hebben. De sociale correctie per kind 
bedraagt 75,00 euro per jaar. 



 

 
Artikel 4 
Tarief omruiling container 
De retributie voor het plaatsen of wisselen van een volume na de inhuizing van een nieuw 
aansluitpunt, is kosteloos. De wisseling van één of beide containers wordt beperkt tot één of beide 
containers per gewijzigde gezinssituatie. 
 
Artikel 5 
Tarief plaatsen slot 
De retributie voor het leveren en plaatsen van een kantelslot bedraagt 20 euro. De retributie voor 
het plaatsen van een kantelslot worden van het voorschot afgehouden onmiddellijk na de uitvoering 
van deze opdracht. 
 
Artikel 6 
Eindafrekening 
Bij het beëindigen van de dienstverlening ontvangt het aansluitpunt een eindafrekening en wordt het 
eventueel overblijvend saldo van het voorschot terugbetaald. 
 
Artikel 7 
Voor evenementen op het grondgebied van Schilde en goedgekeurd door het gemeentebestuur, 
kunnen tijdelijk 120 liter, 240 liter en 1.100 liter containers aangevraagd worden voor huisvuil en 120 
liter containers voor gft. Dit voor een minimum periode van één dag en een maximum periode van 
twee maanden. De retributie: de ledigingskost (per ophaling) en verwerkingskost (per kg.) zoals 
vastgelegd in artikel 1 zijn hier van toepassing. Na de huurperiode wordt er één factuur per 
evenement opgemaakt aan de organisator van het evenement. Indien de kost van de totale factuur 
lager of gelijk is aan 10,00 euro wordt de factuur ingetrokken en het verschuldigde bedrag kwijt 
gescholden. 
 
Artikel 8 
De retributies, vermeld in artikel 1, worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie 
van de afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een 
factor met in de teller de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van 
het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de 
afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan 
de vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt naar boven afgerond op vier 
decimalen. 
 
Artikel 9 
Bij niet-minnelijke regeling zal de inning bij burgerlijke rechtsvordering gebeuren. 
 
Artikel 10 
Een afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd en aan IGEAN milieu & 
veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN 
milieu & veiligheid. 
 
Gemeenteraadsbeslissing 16 december 2019 

*  *  * 


