RETRIBUTIEREGLEMENT CONTAINERPARK 2015
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2014, van toepassing van 6 januari 2015, aangepast bij besluit
van het college van burgemeester en schepen van 8 september 2020 (voor wat betreft artikel 3.4).

artikel 1: Met ingang van het dienstjaar 2015 dient een retributie betaald te worden voor de toegang tot en het gebruik
van het gemeentelijk containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen,
overeenkomstig de bepalingen hierna.
artikel 2: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
- gezin: hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft (alleenstaande), hetzij twee of meer personen die, al dan niet door
verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven. De individuele
leden van een leefgemeenschap wordt eveneens als alleenstaanden beschouwd.
- huishouden: het gezin als de economisch-consumptieve eenheid.
- hoofdverblijfplaats: de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is samengesteld gewoonlijk
leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar een alleenstaande
gewoonlijk leeft.
- tweede verblijf: elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan niet tot
hoofdverblijf dient maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt.
- bedrijven: alle andere toegelaten gebruikers die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn en die niet als een
huishouden kunnen worden gekwalificeerd, zoals kleine en middelgrote ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen,
zelfstandige ondernemers, scholen, verenigingen, instellingen, openbare besturen, e.d.
- niet-residerende grondeigenaars en grondgebruikers: de natuurlijke personen die in Oudenburg niet hun
hoofdverblijfplaats noch een tweede verblijf hebben en die eigenaar of gebruiker zijn van een stuk onbebouwde grond
gelegen in Oudenburg dat louter gebruikt wordt voor ontspanningsdoeleinden.
artikel 3: De vergoeding voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen wordt als volgt geregeld.
3.1. Deze regeling geldt in principe enkel voor de gezinnen die hier hun hoofdverblijfplaats of een tweede verblijf hebben
(huishoudens), voor de aanvoer van afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.
De niet-residerende grondeigenaars en grondgebruikers vallen niet onder toepassing van deze regeling.
3.2. Elk gezin dat woont of verblijft op het grondgebied van de gemeente
heeft per kalenderjaar recht op 24 gratis aanvoerbeurten van 0,5 m³.
3.2.1. De gratis aanvoer geldt voor volgende afvalstoffen:
1. papier en karton;
2. hol glas;
3. vlak glas;
4. plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD);
5. piepschuim;
6. herbruikbaar materiaal;
7. schroot en oude metalen;
8. motorolie;
9. frituurolie en –vetten;
10. klein gevaarlijk afval (KGA);
11. houtafval;
12. afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);

13. harde plastics;
14. plastic folies;
15. plastic bloempotten en plantentrays;
16. printer- en tonercartridges;
17. asbesthoudend afval;
18. tuinafval.
3.2.2. Voor de berekening van de aangevoerde hoeveelheid en het aantal beurten gelden volgende principes:
1. per aangevoerde schijf van 0,5 m³ wordt een beurt aangerekend;
2. per beurt wordt minstens 0,5 m³ aangerekend;
3. voor het aankopen van huisvuilzakken of pmd-zakken, zonder enige andere aanvoeractiviteit, wordt ook telkens een
beurt in rekening gebracht;
4. voor de deelname aan educatieve en sensibiliseringsacties en acties voor een goed doel, die als dusdanig door het
college van burgemeester en schepenen zijn erkend, wordt geen beurt aangerekend, tenzij er bij het bezoek nog andere
afvalfracties (dan beoogd door de actie) worden aangevoerd;
5. voor de aankoop of het afhalen van een compostvat of een compostbak, voor het afhalen of omwisselen van een
naaldcontainer (voor injectienaalden) of voor de afgifte van herbruikbare goederen wordt evenmin een beurt aangerekend,
tenzij er bij het bezoek ook afvalfracties worden aangevoerd.
3.2.3. De regeling van de gratis aanvoer geldt niet voor volgende afvalstoffen: (kleine) voertuigbanden, treinbielzen,
recycleerbaar bouw- en sloopafval, bouw- en sloopafval dat dient te worden afgevoerd naar een stortplaats klasse 3, en
brandbaar (grof) huisvuil. Voor deze afvalstoffen is in principe steeds een retributie verschuldigd.
3.3. Vanaf de 25ste aanvoerbeurt dient voor elk bezoek aan het containerpark een vaste retributie (toegangsprijs) betaald te
worden van 2,50 EUR.
Deze retributie dekt de aanvoer van volgende afvalstoffen:
- conform de maximum hoeveelheid/dag voorzien in de geldende verordening betreffende het gebruik van het
containerpark:
1. papier en karton;
2. hol glas;
3. vlak glas;
4. plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD);
5. piepschuim;
6. herbruikbaar materiaal;
7. schroot en oude metalen;
8. motorolie;
9. frituurolie en –vetten;
10. klein gevaarlijk afval (KGA);
11. houtafval;
12. afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);
13. harde plastics;
14. plastic folies;
15. plastic bloempotten en plantentrays;
16. printer- en tonercartridges.
- voor een aangevoerde hoeveelheid van maximum 0,5 m³:
1. asbesthoudend afval;
2. tuinafval.
Voor deze twee categorieën van afvalstoffen dient een bijkomende retributie betaald te worden van 2,50 EUR per schijf
van 0,5 m³ bovenop de eerste schijf van 0,5 m³ (en geldt voor de hoeveelheden binnen de perken voorzien in de geldende
verordening betreffende het gebruik van het containerpark). De retributie wordt berekend per begonnen schijf van 0,5 m³.

De regeling van de inclusieve toegangsprijs geldt niet voor volgende afvalstoffen: (kleine) voertuigbanden, treinbielzen,
recycleerbaar bouw- en sloopafval, bouw- en sloopafval dat dient te worden afgevoerd naar een stortplaats klasse 3, en
brandbaar (grof) huisvuil. Hiervoor dient voor steeds de volledige retributie betaald te worden, bovenop de toegangsprijs.
3.4. Voor (kleine) voertuigbanden, treinbielzen, recycleerbaar bouw- en sloopafval, bouw- en sloopafval dat dient te
worden afgevoerd naar een stortplaats klasse 3, en brandbaar (grof) huisvuil zijn volgende retributies verschuldigd:
1. auto- en kleine andere voertuigbanden: 4,00 EUR per stuk;
2. treinbielzen: 1,00 EUR per 0,50 m (berekend op de totale aangevoerde lengte), met een minimum van 1,00 EUR per
aanvoer, ongeacht de lengte;
3. recycleerbaar bouw- en sloopafval: 2,5 EUR per 0,5 m³;
4. bouw- en sloopafval dat dient te worden afgevoerd naar een stortplaats klasse 3: 5,00 EUR per 0,5 m³;
5. brandbaar (grof) huisvuil: 2,50 EUR per 0,5 m³ [3,00 EUR per 0,5 m³, met ingang van 1 oktober 2020].
Voor de aanvoer van bouw- en sloopafval geldt een vrijstelling van maximum 1 emmer van 10 liter/dag.
3.5. Voor het overschrijden van de maximale aanvoerhoeveelheid per dag zoals bepaald in de geldende verordening
betreffende het gebruik van het containerpark, wordt een (extra) retributie aangerekend van 2,50 EUR per overschrijding.
Dit geldt zowel voor de eerste 24 aanvoerbeurten als bij alle volgende aanvoerbeurten, voor alle categorieën van
huishoudelijke afvalstoffen.
3.6. Bovenstaande regeling geldt ook voor het uitzonderlijk gebruik van het containerpark, omwille van bijzondere
omstandigheden, voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen, evenwel beperkt tot:
- maximaal 10 aanvoerbeurten van 0,5 m³, naar aanleiding van het ontruimen van een woning naar aanleiding van een
overlijden of een verhuis naar een rusthuis of andere instelling van een familielid;
- maximaal 10 aanvoerbeurten van 0,5 m³ tijdens de duur van het verbouwen (of bouwen) van een woning in de
gemeente
artikel 4: De vergoeding voor de aanvoer van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt als volgt geregeld.
4.1. Deze regeling geldt voor kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandige ondernemers, beoefenaars van vrije
beroepen, organisatoren van evenementen, scholen, verenigingen, instellingen, openbare besturen, e.d., die op het
grondgebied van de gemeente gevestigd zijn, voor de aanvoer van bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard,
samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde
aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding.
Bij uitbreiding is deze regeling ook van toepassing op de niet-residerende grondeigenaars en grondgebruikers.
4.2. Voor de aanvoer van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dient in principe steeds betaald te worden per aangevoerde
schijf van 0,5 m³ (of per stuk).
Per aanvoerbeurt wordt minstens 0,5 m³ aangerekend.
De retributie wordt berekend per begonnen schijf van 0,5 m³ (of per stuk).
De retributie bedraagt:
- 2,50 EUR per 0,5 m³ (tariefklasse 1), voor volgende afvalstoffen:
1. papier en karton;
2. hol glas;
3. vlak glas;
4. plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD);
5. herbruikbaar materiaal;
6. afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);
7. klein gevaarlijk afval (KGA);

8. harde plastics;
9. plastic folies;
10. plastic bloempotten en plantentrays;
11. schroot en oude metalen;
- 5,00 EUR per 0,5 m³ (tariefklasse 2), voor volgende afvalstoffen:
1. houtafval;
2. recycleerbaar bouw- en sloopafval;
3. tuinafval (organisch biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval);
- 10,00 EUR per 0,5 m³ (tariefklasse 3), voor volgende afvalstoffen:
1. bouw- en sloopafval dat dient te worden afgevoerd naar een stortplaats klasse 3;
2. asbesthoudend afval;
- 15,00 EUR per 0,5 m³ (tariefklasse 4), voor brandbaar (grof) huisvuil.
Voor volgende afvalstoffen dient een retributie per aangevoerd stuk te worden betaald (tariefklasse 5):
1. voor piepschuim: 6,00 EUR per zak van 1.500 liter;
2. voor auto- en andere kleine voertuigbanden: 4,00 EUR per stuk;
3. voor banden van bedrijfsvoertuigen: 8,00 EUR per stuk;
4. voor treinbielzen: 2,00 EUR per 0,50 m (berekend op de totale aangevoerde lengte), met een minimum van 2,00 EUR
per aanvoer, ongeacht de lengte.
In afwijking van de tariefregeling inzake brandbaar grof huisvuil (tariefklasse 4) dient voor landbouwfolie, aangevoerd
tijdens de speciale inzamelmomenten, slechts 7,50 EUR per 0,5 m³ te worden betaald. Het aantal speciale
inzamelmomenten is beperkt tot 4 dagen per jaar.
4.3. Voor het overschrijden van de maximale aanvoerhoeveelheid per dag zoals bepaald in de geldende verordening
betreffende het gebruik van het containerpark, wordt een (extra) retributie aangerekend van 2,50 EUR per overschrijding.
Dit geldt voor alle categorieën van bedrijfsafvalstoffen.
4.4. Volgende categorieën van gebruikers hebben per kalenderjaar recht op een aantal gratis aanvoerbeurten van 0,5 m³,
ongeacht de aard van de afvalstof of de tariefklasse, doch binnen de perken van de gestelde aanvoernormen. Per beurt
wordt minstens 0,5 m³ gerekend, en per aangevoerde schijf van 0,5 m³ wordt een beurt aangerekend.
1. Scholen, verenigingen en jeugdbewegingen hebben recht op 10 aanvoerbeurten
2. Lokale openbare besturen en gemeentelijke instellingen hebben recht op een onbeperkt aantal gratis aanvoerbeurten
4.5. Voor het louter aankopen van bedrijfsafvalzakken of pmd-zakken, zonder enige andere aanvoeractiviteit, wordt een
retributie aangerekend volgens tariefklasse 1. Hetzelfde geldt voor de loutere aankoop van huisvuilzakken of pmd-zakken
door niet-residerende grondeigenaars en grondgebruikers.
artikel 5: De retributie is verschuldigd door het huishouden dat (of de niet-residerende grondeigenaar of grondgebruiker
die) gebruik maakt van het gemeentelijk containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke afvalstoffen, en door het
bedrijf dat gebruik maakt van het gemeentelijk containerpark voor het aanvoeren van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
De retributie kan evenwel verhaald worden op elk lid van een huishouden of van een collectiviteit zonder
rechtspersoonlijkheid waar de houder van de elektronische identiteitskaart (of vreemdelingenkaart) of van de badge (of
van het papieren document dat uitzonderlijk toegang geeft tot het containerpark) deel van uitmaakt. Elk lid is solidair
gehouden tot betaling.
artikel 6: De betaling kan gebeuren op volgende wijzen: in speciën, op elektronische wijze of via overschrijving.

De natuurlijke personen die gebruik maken van het containerpark voor de aanvoer van huishoudelijk afval dienen contant
te betalen bij het verlaten van het containerpark, en dit via de aanwezige betaaltoestellen (de muntautomaat of de
elektronische betaalautomaat).
Bij defect van de betaaltoestellen kan de betaling gebeuren in speciën aan de parkwachter, tegen afgifte van een
kwitantie.
De natuurlijke personen en de rechtspersonen, alsook de collectiviteiten zonder rechtspersoonlijkheid, die gebruik maken
van het containerpark voor de aanvoer van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, dienen te betalen via een overschrijving op
de bankrekening van de stad na ontvangst van een factuur. De facturen worden driemaandelijks opgemaakt. De betaling
dient te gebeuren binnen de 30 dagen na de verzending van de factuur.
Voor het gebruik van de perscontainer voor grof vuil kan steeds voorzien worden in een intermediair betaal- of
controlesysteem.
artikel 7: Bij niet betaling of bij gebrek aan vrijwillige betaling zal de invordering en vervolging gebeuren overeenkomstig
de bepalingen van het gemeentedecreet of overeenkomstig de regelen van het burgerlijk recht.
Voor de natuurlijke personen die via hun elektronische identiteitskaart (of vreemdelingenkaart) toegang krijgen tot het
containerpark zal de invordering en de vervolging in eerste instantie geschieden lastens de houder van de elektronische
identiteitskaart (of vreemdelingekaart).
Voor de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de collectiviteiten zonder rechtspersoonlijkheid die via een badge
toegang krijgen tot het containerpark zal de invordering en de vervolging in eerste instantie geschieden lastens de
natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd staat als houder van de badge.
Voor natuurlijke personen die door middel van een papieren identificatiedocument toegang krijgen tot het containerpark
zal de invordering en de vervolging in eerste instantie geschieden lastens de natuurlijke persoon op wiens naam het
document staat.
Bij uitbreiding kan tot invordering en vervolging worden overgegaan lastens elke andere persoon die gehouden is tot
betaling van de retributie.
artikel 8: De betaalde retributies worden nooit teruggegeven, behoudens in geval van materiële vergissingen.
artikel 9: De weigering om te betalen of het niet of niet tijdig betalen van de retributie kan aanleiding geven tot een verbod
om nog verder gebruik te maken van het gemeentelijk containerpark.
artikel 10: Voor het gebruik van een toegangsbadge dient een forfaitaire waarborg te worden betaald van 5,00 EUR.
De waarborgsom is verschuldigd door de aanvrager.
De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk op het ogenblik van het afhalen ervan.
De betaling kan gebeuren op volgende wijzen: in speciën, op elektronische wijze of via overschrijving.
De terugbetaling geschiedt binnen de twee maanden na de afgifte, en op voorwaarde dat de badge niet beschadigd is.
De terugbetaling van de waarborg gebeurt steeds via overschrijving.
Bij beschadiging of bij verlies van de badge wordt de waarborg definitief geïnd.
artikel 11: Dit besluit, evenals het reglement dat er het voorwerp van uitmaakt, treedt in werking op 6 januari 2015, met
uitzondering van bepaling 3 sub 3.2.2. en van bepaling 4.5., die pas in werking treden op 1 september 2015.
Het waarborg- en retributiereglement van inzake de toegang tot en het gebruik van het gemeentelijk containerpark voor
het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, zoals vastgesteld en goedgekeurd bij
gemeenteraadsbeslissing van 23 december 2010, en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2011, wordt
opgeheven met ingang van dezelfde datum.

artikel 12: Het college van burgemeester en schepenen wordt bij deze gemachtigd om de bedragen van deze retributie
aan te passen en om desgevallend ook de wijze van inning te wijzigen.

