Gemeente Grimbergen
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025

Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013
(31e zaak)

Gemeentelijk retributiereglement op het verzamelen en ophalen van
afvalstoffen - Aanslagjaren 2014 - 2019
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
retributie gevestigd op het verzamelen en het ophalen van bepaalde afvalstoffen.

§1. Voor het huis-aan-huis ophalen van grof huisvuil:
•
•
•

De huis-aan-huis ophaling van grof huisvuil gebeurt op afroep en na inschrijving.
Er wordt 4 maal per jaar opgehaald.
Er kan maximaal 3 m³ worden aangeboden per ophaling.

De inschrijving voor de ophaling gebeurt via een aanvraagformulier vastgesteld door het college
van burgemeester en schepenen. De verschillende ophalingsdata in de zones kunnen geraadpleegd
worden op de huisvuilkalender. Enkel het onder artikel 2 vermelde stortrecht zal hiervoor worden
aangerekend. De betaling kan enkel gebeuren met een meerbeurtenkaart, op voorhand aan te
schaffen in de streekproductenwinkel, Pastoor Wouterstraat te 1850 Grimbergen of het
administratief steunpunt, Verbeytstraat 30 te 1853 Grimbergen.

§2. Voor het ophalen van andere afval:
Wanneer het afval niet kan beschouwd worden als grof vuil of wanneer de gewone ophaling niet
zou volstaan, kan er met de gemeente een overeenkomst afgesloten worden voor het ophalen van
allerlei vuilnis, met uitzondering van industrieel vuil. De vergoeding voor deze prestaties zal
berekend worden op basis van de in dit reglement vermelde tarieven betreffende huren van
materiaal en stortrecht.

§3. Voor het ophalen van supplementair afval op andere dan de gewone ophaaldagen:
•
•
•

containers restfractie;
containers papier en karton;
reglementaire vuilniszakken.

§4. Voor het verzamelen op het recyclagepark:
•
•

Wanneer het los, ongeperst afval wordt aangebracht op de daartoe bestemde verzamelplaats,
zal enkel het stortrecht voor de betreffende afval worden aangerekend.
De aanvoer van handels- en KMO-afval, zoals hierna opgesomd, is enkel nog toegelaten op het
recyclagepark van Grimbergen, Humbeeksesteenweg 245, op maandagnamiddag tussen
13.00u en 15.30u. De algemene aanvoerbeperkingen van maximaal 3m³ blijft behouden.

Art. 2. - aanslagvoet, berekening

§1. Huren van materiaal en uurloon personeel: zie het retributiereglement voor de uitvoering van werken
voor derden.

§2. Voor het ophalen
Huis-aan-huis ophalen van grof huisvuil:
Van 0 t.e.m. 1 m³
Vanaf 1 t.e.m. 2 m³
Vanaf 2 t.e.m. 3 m³

15,00 euro
30,00 euro
45,00 euro

Ophalen van ander afval:
Occasioneel ophalen van los, ongeperst afval (prijs per m³, elk gedeelte van een
kubieke meter wordt beschouwd als een volledige kubieke meter, er kan maximum 3
m³ worden aangeboden.)

Groenafval

5,00 euro /m³

Grofvuil

20,00 euro /m³

Steenpuin

20,00 euro /m³

Occasioneel ophalen van geperst afval (er kan maximum 3 m³ worden aangeboden.)
Grof vuil per m³ (elk gedeelte van een kubieke meter
wordt beschouwd als een volledige kubieke meter)

30,00 euro /m³

Grof vuil voor 1 perswagen (20 m³ of 1 ton):

600,00 euro

Groenafval per m³ (elk gedeelte van een kubieke meter
wordt beschouwd als een volledige kubieke meter)

10,00 euro /m³

Groenafval voor 1 perswagen (20 m³ of 1 ton):

200,00 euro

Ophalen van supplementair afval op andere dan de gewone ophaaldagen:
per lediging
container van 1100 liter gevuld met restfractie

38,00 euro

container van 1100 liter gevuld met papier en karton

9,00 euro

reglementaire vuilniszakken van de gemeente

9,00 euro

§3. Voor de aanvoer op het recyclagepark
1. van huishoudelijke afvalfracties:
Het tarief wordt bepaald afhankelijk van de aanvoerwijze:
Tarief I: te voet, per fiets, gewone personenwagens, break of monovolume met achterbank, kleine
bestelwagen met achterbank, lengte laadruimte < 1,5 m
Tarief II: Grote bestelwagen met achterbank, kleine aanhangwagen (1 as), break of monovolume
zonder achterbank, kleine bestelwagen zonder achterbank, Pick-up, lengte laadruimte tussen 1,5
en 2 m
Tarief III: Grote aanhangwagens (2 assen); Grote bestelwagen zonder achterbank, tractor, lengte
laadruimte > 2 m
Er kan maximaal 3 m³ worden aangevoerd.
Bij gemengde aanbieding wordt het tarief van de duurste fractie toegepast.
Fractie

Tarief I

Tarief II

Tarief III

PMD

GRATIS

Papier en karton

GRATIS

Puin-, steen- en sloopafval, pleister,
ytong, gyproc

GRATIS

20,00 euro

30,00 euro

Houtafval

5,00 euro

15,00 euro

25,00 euro

Grof vuil

5,00 euro

20,00 euro

30,00 euro

Groenafval / haagscheersel / tuinafval

GRATIS

5,00 euro

10,00 euro

Wortels en stronken, snoeihout, gazon /
gazonmaaisel

GRATIS

10,00 euro

20,00 euro

Asbestcement

GRATIS, beperkt tot 1 m³ /gezin /jaar,
anders:
10,00 euro

AEEA (= Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten)

GRATIS

KGA (=Klein gevaarlijk afval)

GRATIS

Metaalafval

GRATIS

20,00 euro

30,00 euro

Textiel

GRATIS

Piepschuim

GRATIS

5,00 euro

10,00 euro

Banden (maximum 4 per persoon per
dag)

GRATIS

n.v.t.

n.v.t.

Landbouwfolie

5,00 euro

20,00 euro

30,00 euro

Motorolie > 10 l

10,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

Frituurolie > 10 l

10,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

2. handels- en KMO-afval (enkel op het recyclagepark van Grimbergen)
Gemengd groenafval:

Snoeihout klein:

Snoeihout groot > 2 m:

Grof huisvuil:

Bouw- en sloopafval:

0 – 0,5 m³

12,50 euro

0,5 – 1 m³

25,00 euro

1 – 2 m³

50,00 euro

2 – 3 m³

75,00 euro

0 – 0,5 m³

5,00 euro

0,5 – 1 m³

10,00 euro

1 – 2 m³

20,00 euro

2 – 3 m³

30,00 euro

0 – 1 m³

12,50 euro

1 – 2 m³

25,00 euro

2 – 3 m³

37,50 euro

0 – 0,5 m³

15,00 euro

0,5 – 1 m³

30,00 euro

1 – 2 m³

60,00 euro

2 – 3 m³

90,00 euro

0 – 0,5 m³

10,00 euro

0,5 – 1 m³

20,00 euro

1 – 2 m³

40,00 euro

2 – 3 m³

60,00 euro

Art. 3. - vrijstelling
Inwoners van de gemeente worden vrijgesteld van de retributie voor die goederen die ten gevolge
van rampen of noodweer onherstelbaar beschadigd zijn, en dit in de mate dat het college van
burgemeester en schepenen de ramp of het noodweer erkend heeft, en voor zover de goederen
voor het einde van de gemeentelijke opruimacties op het recyclagepark of voor ophaling aan huis
worden aangeboden. Laattijdig aangeboden goederen kunnen enkel aanvaard worden nadat via
een onderzoek van de aanvraag door het college het verband met de ramp of met het noodweer is
vastgesteld en werd aangetoond dat een tijdige aanbieding als gevolg van overmacht onmogelijk
was.
Art. 4. - betalingsmogelijkheden
§1. Een meerbeurtenkaart, met beurten van 5,00 euro of 12,50 euro. Deze meerbeurtenkaarten
dienen op voorhand aangeschaft te worden in de streekproductenwinkel of het administratief
steunpunt te Strombeek. Er zijn 3 soorten meerbeurtenkaarten.
Per beurt

totaalprijs

3-beurtenkaart

5,00 euro

15,00 euro

10-beurtenkaart

5,00 euro

50,00 euro

6-beurtenkaart

12,50 euro

75,00 euro

§2. De afrekening kan op de beide recyclageparken ook gebeuren via bancontact.
§3. De retributie is verschuldigd door de aanvrager en is contant ter plaatse te betalen. Bij gebrek
aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.

