
 

 
 
 

MILIEU. BELASTINGREGLEMENT HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE 
GEDIFFERENTIEERDE TOEGANGSTARIEVEN TOT HET 

RECYCLAGEPARK. HERNIEUWING VOOR HET AANSLAGJAAR 2021. 
AANPASSING WIJZIGING VOOR AANLEVEREN VAN MATRASSEN EN 

HARDE PLASTIC. GOEDKEURING. 
 

 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2020 

 
Artikel 1  

Voor het aanslagjaar 2021 wordt er een belasting gevestigd voor het ter inzameling en 

verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark. 

Het aanbieden van afvalstoffen kan gebeuren:  

• te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen  

• met personenwagen  

• met aanhangwagen: ieder voertuig dat bestemd is om te worden getrokken door 

een ander voertuig  

• bestelwagen: ieder voertuig gebouwd en opgevat voor het vervoer van zaken met 

een minimum hoogte van 1,80 m  

 

Artikel 2  

De belasting is verschuldigd in functie van de fractie en het volume van de 

aangeboden afvalstoffen op het recyclagepark.  

Artikel 3  

Er is geen belasting verschuldigd wanneer uitsluitend afvalstromen worden 

aangeleverd waarvoor een aanvaardings- of terugnameplicht geldt (bvb. KGA, AEEA, 

PMD, papier / karton, verpakkingsglas, autobanden,….); metalen, asbest, zachte en 

kleine harde plastics, matrassen, textiel en piepschuim.   

Een belasting voor deze afvalstromen is wel verschuldigd vanaf:  

 

• het 13e bezoek / jaar te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen:  2 euro  

• het 13e bezoek / jaar met personenwagen:  2 euro  

• het 3e bezoek / jaar met (personenwagen)aanhangwagen met een MTM 

van maximaal 750 kg, niet geremd:   

4 euro  

• het 2e bezoek / jaar met (personenwagen)aanhangwagen met een MTM 

van meer dan 750 kg of bestelwagen, geremd:  

8 euro  

 

Er is geen belasting verschuldigd voor het aanleveren van enkel AEEA.  

  

 

 

 



 

 
 
 

Artikel 4  

Een belasting is verschuldigd voor deze afvalstromen waarvoor geen aanvaardings- of 

terugnameplicht van toepassing is, zijnde onder meer: grofvuil, houtafval, groenafval, 

gipsafval, vlak glas, harde plastics,...  

De belasting voor deze afvalstromen wordt in drie groepen verdeeld:  

1) grofvuil: ongesorteerd afval dat niet thuishoort bij de andere selectief 

ingezamelde afvalstromen  

2) zuiver puin  

3) andere afval: houtafval, groenafval, gipsafval, vlak glas, harde plastics,....  

 

1. grofvuil  

De belasting voor grofvuil wordt vastgesteld op:  

• per persvolume van 2,5 m³  30 euro  

OF  

• 1 persoonsbed:   5 euro  

• (één) stoel:    5 euro  

• (één) vloerkleed (tapijt):  5 euro  

• één stuk of stukken qua grootte vergelijkbaar met één van de voorgaande  5 

euro omschrijvingen  

• 2 persoonsbed:   10 euro  

• zetel -1zit:    10 euro  

• zetel -2zit:    15 euro  

• zetel -3zit:    20 euro  

 

Matrassen van huishoudelijke oorsprong kunnen gratis en onbeperkt aangeleverd 

worden sinds 1 januari 2021.  

2. zuiver puin en ander afval  

De belasting voor de aanvoer van zuiver puin en ander afval wordt als volgt 

vastgesteld:  

Belasting  zuiver puin  ander afval  

• te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen:  1 euro  

  

1 euro  

• personenwagen:  2 euro   2 euro  

          - van het 5e t.e.m. 12e bezoek  4 euro  4 euro  

          - van het 13e bezoek  8 euro  8 euro  

• aanhangwagen met een MTM van met een maximaal 

750 kg, niet geremd  

12 euro  6 euro  

          - van het 5e t.e.m. 12e bezoek  15 euro  8 euro  

          - van het 13e bezoek  30 euro  16 euro  

   

• personenwagen met aanhangwagen met een MTM van 

maximaal 750 kg, niet geremd:  

15 euro  8 euro  

          - vanaf 3e bezoek  30 euro  16 euro  



 

 
 
 

• aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg, 

geremd of bestelwagen:  

50 euro  45 euro  

          - vanaf 2e bezoek  100 euro  90 euro  

• personenwagen met aanhangwagen met een MTM 

van meer dan 750 kg, geremd of bestelwagen:  

55 euro  50 euro  

           - vanaf 2e bezoek  110 euro  100 euro  

 

Artikel 5  

Er is geen enkele belasting verschuldigd wanneer de bezoeker:  

• enkel houtsnippers komt afhalen, zonder aanvoer van afvalstoffen;  

• enkel een bezoek brengt aan de demoplaats voor thuis composteren, zonder 

aanvoer van afvalstoffen.  

 

Artikel 6  

Bij een diftar volumepark is de belasting verschuldigd door de bezoeker die de 

afvalstoffen aanbiedt en betaalbaar, na volumebepaling en voor afgifte, met de 

betaalkaart (bancontact).  

Een betaalticket wordt afgeleverd aan de bezoeker.  

Het automatisch openen van de slagboom na betaling en de registratie in het 

aanwezige informaticasysteem gelden als bewijs van betaling.  

 

Artikel 7  

Elke bezoeker die weigert de correcte belasting te betalen, kan het recyclagepark niet 

betreden (slagboom gaat niet open).  

Elke bezoeker die moedwillig de correcte belasting niet betaalt, kan bij een volgend 

bezoek aan het recyclagepark geweigerd worden.  

 

Artikel 8  

Elke bezoeker van het recyclagepark wordt aangemaand zijn afvalstromen apart aan te 

voeren, verdeeld in vier (4) groepen van afvalstromen:  

• afvalstromen waarvoor een aanvaardings- of terugnameplicht geldt (gratis 

stromen)  

• zuiver puin  

• ander afval  

• grofvuil  

 

Elke bezoeker die grofvuil aanvoert met gelijk welke andere afvalstroom, dient altijd 

de belasting voor grofvuil te betalen.  

Elke bezoeker die gratis afvalstromen aanvoert met zuiver puin of ander afval, dient de 

belasting te betalen voor de desbetreffende afvalstroom.  



 

 
 
 

Elke bezoeker die zuiver puin of ander afval samen aanvoert, betaalt de belasting voor 

zuiver puin.  

Artikel 9  

De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen 

ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen.  

 

Artikel 10  

Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket 

aan de toezichthoudende overheid bezorgd.   

Artikel 11   

Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22 

december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.  

Artikel 12  

Dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale Interrand, die het recyclagepark 

exploiteert.  

Artikel 13   

Dit retributiereglement neemt aanvang van 1 maart 2021 en is geldig voor het jaar 2021 


