
 

Reglement  
Retributiereglement op de huis-aan-huis ophaling van 

grofvuil 2023. 

 
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. 

 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op het 
huis-aan-huis ophalen van grofvuil. 
Met ingang van 1 januari 2023 wordt de inzameling van snoeihout aan huis stopgezet en vervalt de 
daaraan gekoppelde retributie. 
 
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. 
 
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 retributie wordt betaald via het voorschot van de bestaande diftarrekening van de aanvrager 
(IGEAN). 
• na registratie en aftrek van retributie op de diftarrekening 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. 
 



 

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. 
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. 
 
Artikel 6 
Het eerder door de gemeenteraad op 16 december 2019 goedgekeurde retributiereglement op de 

huis-aan-huis ophaling van grofvuil en snoeihout 2019 tot 2025 wordt op 1 januari 2023 integraal 

opgeheven. 

 
* * * 
 
 
 
Gemeenteraadsbeslissing 19 december 2023 

*  *  * 


