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Afwezie:

Goedkeuring van het retributiereglement voor de ophaling van gft-afval via containers

Aanleiding

De raad van bestuurvan lnterrand besliste op 16 december2O2O om gft-afval ook, als extra dienstverlening op de reeds bestaande

gft-zakken, via containers in te zamelen.

Regelgeving

Artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuurvan 22 december 2OI7
De raad is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan, inclusief

verminderingen en vrijstellingen.

Feiten. context en argumentatie

Het inzamelen van gft-afval verloopt momenteel via gft-zakken van verschillende volumes. Een deel van de inwoners zou echter

hiervoor liever een beroep doen op containers.
De raad van bestuur van lnterrand meent dat het optioneel aanbieden van deze containers de dienstverlening versterkt. Mogelijks

zal dit motiverend werken om gft-afval beter te sorteren.
lnterrand zal gft-containers aanbieden met verschillende volumes, namelijk 40 liter, 140 liter en 240 liter.
lnwoners die gebruik willen maken van een container zullen hiertoe een jaarabonnement kunnen nemen. De abonnementsperiode

loopt steeds van 1 april tot 31 maart. De ophaling van gft gebeurt wekelijks.

Concreet kan de inwoner een gft-container bestellen via de website van lnterrand waarop de inwoner een betalingsVoorstel met

het correcte tarief zal ontvangen. Na ontvangst van de betaling wordt de container aan huis geleverd. Op de container is een

adressticker en een jaarsticker (ten belope van de duur van de abonnementsperiode) gevestigd.

Na de abonnementsperiode krijgen de gebruikers een uitnodiging om het abonnement te verlengen. Wanneer ze hierop ingaan en

betalen, ontvangen ze een nieuwe sticker die zij op hun beurt op de container moeten kleven. Bij niet-verlenging van het

abonnement gaat de container terug naar lnterrand.
De inning van deze retributies verloopt via lnterrand en zal periodiek worden doorgestort naar de gemeente Tervuren.

Budget

De ontvangsten uit deze retributies worden geboekt op2021,/GBB/0020-00/7332300/GEMEENTE/CBS/lP-GEEN.

Met 19 stemmen voor (Hugo Vankelecom, Marc Charlier, Bram Peters, Kristina Eyskens, Werner Aerts, Sofie Lombaert, Christine

Tinlot, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mario Van Rossum, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Robert Steuts, Jan Trappeniers,

Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Elmo Peeters, Yvette Schepers, Kelly Merckx), 8 onthoudingen (Willy Roeykens, Geoffroy De

Schaetzen, Bram Bartholomees, Thomas Geyns, Serge Liesenborghs, Geoffroy de Visscher, Nadine Gabet, lneke Casier)

Besluit

Enig artikel. De raad keurt het retributiereglement voor de inzameling van gft-afval via containers goed



Heffingstermijn en belastbaar feit
Artikel 1.De raad heft vanaf 1 maart2O2! een gemeentelijke retributie voor de inzameling van gft-afval via daartoe bestemde
containers.

Retributieplichtige
Artikel 2. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon die de aanvraag tot het bekomen van een gft-container indient.
Het aanvragen van een container gebeurt bij lnterrand, J.B. Charlierlaan 78, 1560 Hoeilaart.

Tarief en berekeningsgrondslag
Artikel 3. Het tarief van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

a. 57,00 euro perjaar voor een container van 40 liter
b. 727,0O euro per jaar voor een container van 140 liter
c. 197,00 euro perjaar voor een container van 240 liter
d, 10,00 euro voor het leveren of ophalen van de container aan huis

Het abonnement loopt steeds van 1 april tot 31 maart. De retributie wordt pro rata berekend, per begonnen maand, indien de
aanvraag voor een container na L april gebeurt. Bij vervroegde stopzetting of inlevering van de container blijft de retributie tot 3j.
maart verschuldigd,

De gft-containers worden bij de start van het abonnement steeds aan huis geleverd en kunnen niet worden afgehaald. Hiervoor is
een retributie verschuldigd (punt d).

Bij de beëindiging van het abonnement kan de gft-container zelf worden ingeleverd of er kan hiervoor gebruik worden gemaakt van
de diensten van lnterrand. ln het laatste geval is tevens een retr¡but¡e verschuldigd (punt d).

Betaling en invordering
Artikel 4. De retributie moet worden betaald bij ontvangst van een betalingsvoorstel op het ogenblik van de aanvraag tot het
bekomen van een gft-container.
Bij het verlopen van hetjaarabonnement krijgt de aanvrager een betalingsuitnodiging om het abonnement te verlengen.

Bestuurlijk toezicht
Artikel 5. Dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale lnterrand en aan de toezichthoudende overheid. Het wordt
overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt
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