
 

 
 
 

MILIEU. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING VAN GFT VIA 
CONTAINERS. VASTSTELLING. 

 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2020 
 
Artikel 1 

De raad heft vanaf 1 maart 2021 een gemeentelijke retributie op de inzameling van gft-

afval via daartoe bestemde containers. 

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. 


