Retributiereglement op aanlevering van
afvalfracties en terbeschikkingstelling van
inzamelrecipiënten, compost en potgrond
op het recyclagepark (Diftar)
Goedgekeurd op gemeenteraad van 10 december 2019
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven
op het aanleveren van afvalfracties en ter beschikking stellen van inzamelrecipiënten, compost en potgrond op
het recyclagepark op het grondgebied van gemeente Nijlen.

Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van de dienstverlening en is afhankelijk van de hoeveelheid en de
aard van de aangeboden afvalfracties. Het bedrag van de retributie wordt berekend volgens de formule : bedrag
retributie = basistarief x hoeveelheid. De hoeveelheid wordt afhankelijk van de aard van de afvalfracties
uitgedrukt in kilogram, in liter, per stuk of per aanlevering.

Artikel 3
Bedrijven, zelfstandige ondernemers, verenigingen, scholen, instellingen, gemeentediensten en andere instanties,
die niet over een e-ID beschikken voor de toegang tot en betaling op het recyclagepark, zullen gratis een
elektronische betaalkaart (chipkaart) ter beschikking krijgen.

Artikel 4
Volgende basistarieven zijn van toepassing voor gesorteerde afvalfracties :
Steenpuin, betonpuin

0,02 euro per kilogram

Grasmaaisel, boomstronken

0,10 euro per kilogram

Tuinafval, snoeihout, haagscheersel

100 kilogram per jaar per gezin gratis> 100 kilogram
per jaar : 0,10 euro per kilogram

A-en B-hout(herbruikbaar hout)

0,10 euro per kilogram

C-hout (niet herbruikbaar hout)

0,125 euro per kilogram

Vlak glas

0,07 euro per kilogram

Harde kunststoffen

0,075 euro per kilogram

Asbestcementproducten in gebonden toestand

200 kilogram per jaar per gezin gratis
> 200 kilogram per jaar: 0,20 euro per kilogram

Cellenbeton, gipsplaten, gips, kalk, roofing

0,125 euro per kilogram

Restafval

0,20euro per kilogram

Grof vuil

0,20euro per kilogram

Piepschuim

< 60 liter : gratis
60 – 200 liter : 1,00 euro
200 - 1500 liter : zak van 6,50 euro

Professionele afgedankte elektrische en elektronische
apparaten

25,00 euro per stuk

Ter beschikking stellen van rol gemengde plastiekzakken
(12 zakken per rol)

3,00 euro per rol

Ter beschikking stellen van rol PMD-zakken (24 zakken
per rol)

6,00 euro per rol

Ter beschikking stellen van papieren zakken van 10 liter
voor GFT (80 stuks per pakket)

6,00 euro per pakket

Ter beschikking stellen van rol bio-zakken van 120 liter
voor GFT (10 zakken per rol)

6,00 euro per rol

Ter beschikking stellen van zak compost (40 liter)

2,00 euro

Ter beschikking stellen van zak fijne compost (40 liter)

4,00 euro

Ter beschikking stellen van zak potgrond(50 liter)

4,00 euro

Bladeren en boomvruchten (eikels, kastanjes, noten en hun bolsters) kunnen het hele jaar gratis aangevoerd
worden. De retributie voor asbestcementproducten in gebonden toestand is per gezin verschuldigd voor de
hoeveelheden die 200 kilogram per gezin per jaar overschrijden. De retributie voor snoeihout, haagscheersel en
tuinafval is per gezin verschuldigd voor de hoeveelheden die 100 kilogram per gezin per jaar overschrijden.

Artikel 5
De betaling van de retributie dient ter plaatse te gebeuren met de e-ID of voor bedrijven, zelfstandige
ondernemers, verenigingen, instellingen, gemeentelijke diensten en andere categoriën met een elektronische
betaalkaart (chipkaart) die door het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 6
De e-ID of chipkaart kan aan het onthaal van het gemeentehuis opgeladen worden tegen betaling van de waarde
ervan, alsook op het recyclagepark, zij het daar enkel op elektronische wijze.

Artikel 7
Een afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan IOK Afvalbeheer, OVAM en de
afdeling Handhaving - Milieu-inspectie van het Departement Omgeving.

