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Titel 

Agendapunt:  Retributie voor ophaling van grof vuil: 2020-2025 

  

Toelichting 

 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 

periode.  De retributie op het ophalen van grof vuil wordt verlengd in de komende 

legislatuur. 

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 

 

Feiten en context 

niet van toepassing 

 

Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 

• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en 

artikel 41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  

• Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen 

• Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van 

het Vlaamse reglement betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalrkinglopen en afvalstoffen, met latere wijzigingen 

• Het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 

van de Vlaamse regering van 16 september 2016 

 

Advies 

er is geen advies vereist 

 

Argumentatie 

De kosten voor inzameling van grofvuil wegen door op de gemeentelijke financiën. 

Vanuit het principe "de vervuiler betaalt" worden deze kosten gedeeltelijk 

doorgerekend aan de gebruiker van deze dienstverlening. 

 

Financiële gevolgen 

Financiële gevolgen voorzien op 2025F4-2 

 

Besluit 

 

Artikel 1  

Voor een periode die aanvangt op 01.01.2020 en eindigt op 31.12. 2025 wordt een 

retributie op het ophalen van grof vuil gevestigd. 

 



De retributie wordt  vastgesteld op 0,30€ per kilogram met een minimum van 10€ per 

ophaalbeurt. 

 

Artikel 2  

Elke natuurlijke persoon, ingeschreven en woonachtig in de gemeente kan deze 

dienst aanvragen. 

 

Artikel 3  

De retributieplichtige die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake 

inzameling van grofvuil op afroep krijgt een betalingsuitnodiging met daarop de 

verschuldigde retributie. 

 

Artikel 4 

De ophaling gebeurt met toevallige ophaalbeurten al naar gelang de 

noodwendigheid. De dag van de ophaling dient de aanvrager het grof vuil op het 

trottoir te plaatsen. 

 

Artikel 5 - Bezwaar 

De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het college van 

burgemeester en schepenen.  

 

Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger 

•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 

belastingen@hemiksem.be 

 

Artikel 6 - Toezicht houdende overheid 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017. 

 

 

Opmerkingen algemeen directeur 

 

 


