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retributiereglement voor het ophalen van groot huisvuil en afgedankte elektrische en elektronische 

apparaten - opheffing en vaststelling 

feiten en context 

■ toelichting 

Het ophalen van groot huisvuil en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) brengt kosten 

met zich mee. Deze kosten moeten gedragen worden door de aanvrager van de ophaling. Het tarief voor 

ophalen van groot huisvuil op afroep zou minstens evenveel moeten bedragen als de betalende fractie 'grof 

vuil' op het recyclagepark. De tarieven van het recyclagepark worden geïndexeerd, de formulering van het tarief 

per kilogram wordt geoptimaliseerd zodat bijsturingen automatisch worden overgenomen.  

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 

juridische basis 

• gemeenteraadsbesluit van 19 november 2019 over de vaststelling van een retributie voor het ophalen 

van groot huisvuil en AEEA  

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op het niet-prioritaire beleid. 

financiële informatie 

De ontvangsten van deze beslissing worden geraamd op 9.000 euro en zijn voorzien op raming R000455. 

besluit 

artikel 1 

Het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2019 over de vaststelling van een retributie voor het ophalen van 

groot huisvuil en AEEA wordt opgeheven. 

artikel 2 

De gemeenteraad stelt het retributiereglement voor het ophalen van groot huisvuil en andere elektrische en 
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elektronische apparaten als volgt vast: 

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET OPHALEN VAN GROOT HUISVUIL EN AFGEDANKTE 

ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN 

artikel 1 

Vanaf heden wordt er een retributie geheven op het ophalen van groothuisvuil en AEEA. De retributie wordt als 

volgt vastgesteld: 

• voor het ophalen van groot huisvuil: 

o een forfaitaire ophaalkost van 25,00 euro per ophaling 

o daarboven wordt het opgehaalde gewicht afgerekend per kilogram. De prijs per kilogram is 

overeenkomstig de gehanteerde prijs voor groot huisvuil op het recyclagepark, zoals bepaald 

in de gemeenteraadsbeslissing over het vaststellen van een retributie voor het aanbieden van 

goederen en het ter beschikking stellen van diverse recipiënten op het recyclagepark van 

Zoersel. 

• voor het ophalen van AEEA 

o 25,00 euro per ophaling 

artikel 2 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de ophaling. 

artikel 3 

Aan de retributieplichtige wordt een factuur met het verschuldigde bedrag overgemaakt. Het verschuldigde 

bedrag moet worden betaald binnen de dertig dagen na verzending van de factuur.  
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