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De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
25. Betreft: GR/2019/221 - Retributiereglement inzake het storten van afvalfracties in het 

recyclagepark. Vaststelling.   
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 173; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40 §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door art. 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van 
het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 december 2013 houdende de vaststelling van een 
retributiereglement betreffende het storten van afvalfracties in het gemeentelijk containerpark; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk 
aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Overwegende dat het billijk lijkt om een retributie te vestigen op het storten van afvalfracties in 
het recyclagepark; 
Overwegende dat een vast bedrag verschuldigd is voor de toegang tot het recyclagepark; 
Overwegende dat verschillende soorten afval op het recyclagepark in verschillende deelstromen 
selectief worden ingezameld en dat hiervoor een verschillend tarief verschuldigd is naargelang 
het soort en de hoeveelheid afval die bij het recyclagepark wordt aangeboden; dat voor het 
aangeboden afval een retributie per kilogram gewogen gewicht verschuldigd is; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen:  

Art. 1.- Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op het storten van afvalfracties in het recyclagepark.  
Art. 2.- De retributie is verschuldigd door degene die het afval aanbiedt in het recyclagepark.  
Art. 3.- §1. Het bedrag voor de elektronische betaalkaart voor het recyclagepark wordt als volgt 
vastgesteld: 
1° voor de aflevering van een eerste kaart aan een gezin: € 2; 
2° voor de aflevering van een tweede kaart aan een gezin: € 5; 
3° voor de aflevering van een kaart aan een bedrijf of firma: € 5; 
4° voor de vervanging van een kaart: € 5.  
§2. De retributie voor de afgeleverde fractie is afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van de 
fractie en wordt als volgt vastgesteld: 
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1° steenpuin/betonpuin: € 0,03 per kg; 
2° grasmaaisel: € 0,10 per kg; 
3° tuinafval, snoeihout, boomstronken: € 0,07 per kg; 
4° herbruikbaar houtafval: € 0,07 per kg; 
5° vlak glas: € 0,07 per kg; 
6° PVC: € 0,07 per kg; 
7° dwarsliggers (hout): € 0,125 per kg; 
8° eterniet (asbestcement): € 0,125 per kg; 
9° cellenbeton, gyproc, gips, kalk, roofing: € 0,125 per kg; 
10° grof vuil: € 0,15 per kg; 
11° landbouwfolies: tegen kostprijs.  
Onder landbouwfolies wordt verstaan kuilfolie en zakgoed (dikke folie) en wikkelfolie.  
Bij het aanleveren van meerdere fracties, wordt het tarief van de duurste fractie toegepast op 
het totale gewicht. Dit kan vermeden worden door slechts één betalende fractie per keer aan te 
bieden of door meermaals (per betalende fractie) de weegbrug te passeren.  
De minimumretributie voor betalende fracties bedraagt steeds € 0,75 per weegbeurt voor 
hoeveelheden minder dan 5 kg, uitgezonderd voor steenpuin-betonpuin en grof vuil.  
De retributie dient te worden betaald alvorens het recyclagepark te verlaten, met de 
elektronische betaalkaart voor het recyclagepark die bij het gemeentebestuur te verkrijgen is.  
Art. 4.- In afwijking van artikel 3, §2, 3° is het snoeihout tijdens de periodes van 16 maart tot en 
met 31 maart en van 16 november tot en met 30 november niet onderworpen aan de retributie 
en kan dit bijgevolg gratis worden afgeleverd in het recyclagepark.  
Snoeisel van taxus kan gratis worden afgeleverd tijdens de jaarlijkse actieperiode ‘taxussnoeisel 
in de strijd tegen kanker’.  
De retributie voor eterniet (asbestcement) is niet verschuldigd voor de eerste 200 kg per gezin 
per jaar.  
Art. 5.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 en 287 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
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