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Aanwezig : Van Nyen Lieven, voorzitter;

Cuylaerts Dorien, burgemeester;
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen;
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen;
Hermans Frans, Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse
Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer
Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick, Eelen Danny, raadsleden;
Adams Bart, gemeentesecretaris;

De Gemeenteraad, O.Z.,
10. Retributiereglement betreffende het storten van afvalfracties in het gemeentelijk containerpark.

Goedkeuring.
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2013, houdende de vaststelling van het

retributiereglement op het storten van afvalfracties in het gemeentelijk containerpark;
Gelet op de bespreking;

Besluit met eenparigheid van stemmen :
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het storten van
afvalfracties in het gemeentelijk containerpark.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van de dienstverlening.
Artikel 3
De prijs voor de elektronische betaalkaart voor het containerpark bedraagt

 voor elke eerste aflevering in een gezin. : € 2,00
 voor de aflevering van een tweede kaart in een gezin :€ 5,00
 voor een vervanging van de kaart bedraagt de kostprijs : € 5,00
 Voor een aflevering op naam van een bedrijf of firma : € 5,00
 Voor een vervanging van een kaart van firma of bedrijf : € 5,00

De retributie voor de afgeleverde fractie is afhankelijke van de hoeveelheid en de aard van de fractie.
Het bedrag wordt als volgt berekend : bedrag retributie = basistarief x hoeveelheid.
Volgende basistarieven zijn van toepassing voor gesorteerde afvalfracties :

 Steenpuin – betonpuin : € 0,03 per kg
 Grasmaaisel : € 0,10 per kg
 Tuinafval, snoeihout, boomstronken : € 0,07 per kg en toepassing art. 4
 Herbruikbaar houtafval : € 0,07 per kg
 Vlak glas : € 0,07 per kg
 PVC : € 0,07 per kg
 Dwarsliggers (hout) : € 0,125 per kg
 Eterniet (asbestcement) : € 0,125 per kg
 Cellenbeton, gyproc, gips, kalk, roofing : € 0,125 per kg
 Grof vuil : € 0,15 per kg
 Landbouwfolies : tegen kostprijs

Onder landbouwfolies wordt verstaan kuilfolie en zakgoed (dikke folie) en wikkelfolie.
Bij het aanleveren van meerdere fracties, wordt het tarief van het duurste fractie toegepast op het
totale gewicht. Dit kan vermeden worden door slechts 1 betalende fractie per keer aan te bieden of
door meermaals (per betalende fractie) de weegbrug te passeren.
De minimum retributie voor betalende fracties bedraagt steeds € 0,75 per weegbeurt voor
hoeveelheden minder dan 5kg, uitgezonderd voor steenpuin-betonpuin en grof vuil.
De retributie dient te worden betaald alvorens het containerpark te verlaten, met de elektronische
betaalkaart voor het containerpark die op het gemeentebestuur te verkrijgen is.
Artikel 4
In de periodes 16 maart – 31 maart en 16 november – 30 november zal het snoeihout niet
onderworpen zijn aan de retributie en bijgevolg dus GRATIS kunnen worden afgeleverd op het
containerpark.
Snoeisel van taxus zal gratis kunnen worden afgeleverd tijdens de jaarlijkse actieperiode
“Taxussnoeisel in de strijd tegen kanker”.
De retributie voor Eterniet is per gezin vrijgesteld tot aan de eerste 200 kg per gezin per jaar.



Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.
Voor eensluidend uittreksel :

op bevel :
De Gemeentesecretaris, De voorzitter van de gemeenteraad,

Adams B. Van Nyen L.


