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Voorgeschiedenis
•

23 december 2020: Brief van Interrand betreffende de inzameling van GFT via
containers.

Feiten en context
De inzameling van gft (Groente, fruit- en tuinafval) gebeurt momenteel via bioafbreekbare
gft-zakken. In het recente verleden werden er diverse meldingen en klachten genoteerd
i.v.m. het gemakkelijk scheuren en of moeilijk hanteerbaar zijn van de zakken. Een deel
van de inwoners zou liever een beroep doen op containers om het gft-afval in te zamelen.
De raad van bestuur van Interrand meent dat het optioneel aanbieden van deze containers
de dienstverlening versterkt. Mogelijks zal dit motiverend werken om gft beter te sorteren.
Interrand zal gft-containers aanbieden met verschillende volumes, nl. 40 liter, 140 liter en
240 liter.
Inwoners die gebruik willen maken van een container zullen hiertoe een jaarabonnement
kunnen nemen. De abonnementsperiode loopt steeds van 1 april tot 31 maart. De ophaling
van gft gebeurt wekelijks.
Concreet kan de inwoner een gft-container bestellen via de website van Interrand waarop
de inwoner een betalingsvoorstel met het correcte tarief zal ontvangen. Na ontvangst van
de betaling wordt de container aan huis geleverd. Op de container is een adressticker en
een jaarsticker (ten belope van de duur van de abonnementsperiode) gevestigd. Na de
abonnementsperiode krijgen de gebruikers een uitnodiging om het abonnement te
verlengen. Wanneer ze hierop ingaan en betalen, ontvangen ze een nieuwe sticker die zij
op hun beurt op de container moeten kleven. Bij niet-verlenging van het abonnement gaat
de container terug naar Interrand.
De inning van deze retributies verloopt via Interrand en zal periodiek worden doorgestort
naar de gemeente Hoeilaart.
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Juridische gronden
•
•

•

•

Decreet Lokaal Bestuur: artikel 41 §2 14°
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 (VLAREMA) tot vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Richtlijnen van Vlarema van 17 februari 2012, waarbij minimum en maximum
tarieven worden bepaald voor de inzameling en verwerking van bepaalde
huishoudelijke afvalstoffen
Beslissing van de raad van bestuur van Interrand van 16 december 2020 om gft
ook, als extra dienstverlening op de reeds bestaande gft-zakken, via containers in
te zamelen.

Advies
Ter kennisname voorgelegd in de vergadering van de milieuraad kern op 28-01-2021.
Gunstig: mits naleving dat de containers ordelijk op het voetpad aangeboden en terug
gezet worden.
Argumentatie
De raad van bestuur van Interrand heeft in zitting van 16 december 2020 beslist om een
extra dienstverlening aan te bieden om gft ook in te zamelen via containers.
• De bioafbreekbare gft-zakken blijven behouden
• 3 volumes van containers worden aangeboden: 40, 140 en 240 liter
• De inwoners reserveren bij Interrand een container en betalen hiervoor een huur
via een abonnement op jaarbasis
• Het abonnement loopt vanaf 1 april tot 31 maart van het daaropvolgend jaar
• De huurgelden worden betaald aan Interrand. Periodiek worden deze gelden
doorgestort aan de gemeente.
Met het aanbieden van een gft-container wordt de dienstverlening van de
afvalinterommunale nog versterkt en zal de inwoners aanzetten om gft nog beter te
sorteren.
Financieel advies
De exploitatie-ontvangsten met betrekking tot de retributie worden geboekt op: A3.1.0/0020-04/733230/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
BESLUIT:
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
3 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman en Youri Vandervaeren
Enig artikel
De gemeenteraad stelt volgend retributiereglement op de inzameling van gft-afval via
daartoe bestemde containers:
Algemeen
Artikel 1
De raad heft vanaf 1 maart 2021 een gemeentelijke retributie op de inzameling van gftafval via daartoe bestemde containers.
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Retributieplichtige
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag tot het bekomen van een
gft-container indient. Het aanvragen van een container gebeurt bij Interrand.
Tarief en berekeningsgrondslag
Artikel 3
Het tarief van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
1) 57,00 euro per jaar voor de wekelijkse inzameling a.h.v. een container van 40
liter;
2) 127,00 euro per jaar voor de wekelijkse inzameling a.h.v. van een container van
140 liter;
3) 197,00 euro per jaar voor de wekelijkse inzameling a.h.v. van een container van
240 liter;
4) 10,00 euro voor het leveren of ophalen van de container aan huis;
Het gebruik van de container loopt steeds van 1 april tot 31 maart. De jaarlijkse
retributie wordt pro rata herberekend, per begonnen maand, indien de aanvraag voor
een container gebeurt na 1 april. Bij vervroegde stopzetting of inlevering van de
container blijft de retributie tot 31 maart verschuldigd.
De gft-containers worden bij de start van het gebruik steeds aan huis geleverd en
kunnen niet worden afgehaald. Hiervoor is een retributie verschuldigd (punt 4). Bij de
beëindiging kan de gft-container zelf worden ingeleverd of er kan gebruik worden
gemaakt van de diensten van Interrand. In het laatste geval is tevens een retributie
verschuldigd (punt 4).
Wijze van inning
Artikel 4
De retributie moet worden betaald bij ontvangst van een betalingsvoorstel op het
ogenblik van de aanvraag tot het bekomen van de gft-container. Bij het verlopen van het
jaarabonnement krijgt de aanvrager een betalingsuitnodiging om het abonnement te
verlengen.
Inwerkingtreding
Artikel 5
Dit retributiereglement treedt in werking op 1 maart 2021.
Bestuurlijk toezicht
Artikel 6
Dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale Interrand en aan de
toezichthoudende overheid. Het wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet
Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
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