Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval.
Artikel 1
Voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op:






het afleveren van recipiënten voor de inzameling van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar
bedrijfsafval
het afleveren van stickers voor de inzameling van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar
bedrijfsafval
het gebruik van de sorteerstraatjes voor de inzameling van huishoudelijk afval en/of
vergelijkbaar bedrijfsafval;
het ophalen van brandbaar grofvuil aan huis (afvalfractie zonder recipiënt of sticker);
het gebruik van de recyclageparken voor de betalende fracties: brandbaar en niet-brandbaar
grofvuil en steenpuin (afvalfracties zonder recipiënten of stickers);

Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder bedrijven: eenieder die zelfstandig, met of
zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, een economische activiteit uitoefent en daarbij
goederen levert en/of diensten verricht EN elke onderneming, vennootschap, vereniging, inrichting en
instelling, zelfs indien winsten worden afgestaan met uitzondering van de officiële en gesubsidieerde
onderwijsinstellingen, sport- en culturele verenigingen en erkende jeugdverenigingen. Hierdoor vallen
de officiële en gesubsidieerde onderwijsinstellingen, sport- en culturele verenigingen en erkende
jeugdverenigingen mee onder de regeling voor particulieren.
Artikel 3
De tarieven voor het afleveren van recipiënten bedragen:


voor de witte plastic zak (voor huishoudelijk restafval aangeboden door particulieren) van 30
of 60 liter geldt het minimumtarief zoals bepaald in Vlarema artikel 5.1.4 en bijlage 5.1.4,
waarbij voor het tarief uitgedrukt in kg geldt: 60 liter = 7,50 kg en 30 liter = 3,75 kg
o
o
o



voor de gele plastic zak (voor vergelijkbaar bedrijfsrestafval) met een inhoud van 60 liter geldt
het minimumtarief zoals bepaald in Vlarema artikel 5.1.4 en bijlage 5.1.4, waarbij voor het
tarief uitgedrukt in kg geldt: 60 liter = 7,50 kg. Voor vergelijkbaar bedrijfsafval wordt dit tarief
vermenigvuldigd met factor 1,33 en afgerond op 2 cijfers na de komma/stuk.
o
o
o
o



Het minimumtarief wordt naar boven afgerond op 2 cijfers na de komma;
Het minimumtarief is door OVAM jaarlijks aanpasbaar;
Uiterlijk op 1/11/jaar X publiceert stad Antwerpen de nieuwe tarieven per volume op
de stedelijke infokanalen voor jaar X+1.

Het minimumtarief wordt naar boven afgerond op 2 cijfers na de komma;
Het minimumtarief is door OVAM jaarlijks aanpasbaar;
Uiterlijk op 1/11/jaar X publiceert stad Antwerpen de nieuwe tarieven per volume op
de stedelijke infokanalen voor jaar X+1;
Verzendkost bij online-bestelling: 6,00 EUR/bestelling.

voor de zelfcomposteerbare groene zak voor GFT met een inhoud van:
o 15 liter: 0,20 EUR/stuk;
o 50 liter: 0,40 EUR/stuk.



voor de blauwe plastic zak voor PMD met een inhoud van:
o 30 liter: 0,125 EUR/stuk;
o 60 liter: 0,25 EUR/stuk.

Artikel 4
De tarieven voor het afleveren van stickers bedragen:


voor de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor huishoudelijk restafval
aangeboden door particulieren gedurende 1 kalenderjaar:
o voor de containers met een inhoud van 240 liter: geldt het minimumtarief zoals
bepaald in Vlarema artikel 5.1.4 en bijlage 5.1.4, waarbij voor het tarief uitgedrukt in
kg geldt: 60 liter = 7,50 kg. Volgende formule wordt toegepast:
minimumtarief 60 liter/stuk * 4 * 52 afgerond op 2 cijfers na de komma.
o voor de containers met een inhoud van 770 liter: geldt het minimumtarief zoals
bepaald in Vlarema artikel 5.1.4 en bijlage 5.1.4, waarbij voor het tarief uitgedrukt in
kg geldt: 60 liter = 7,50 kg. Volgende formule wordt toegepast:
minimumtarief 60 liter/stuk * 12,83 * 52 afgerond op 2 cijfers na de komma.
o voor de containers met een inhoud van 1100 liter: geldt het minimumtarief zoals
bepaald in Vlarema artikel 5.1.4 en bijlage 5.1.4, waarbij voor het tarief uitgedrukt in
kg geldt: 60 liter = 7,50 kg. Volgende formule wordt toegepast:
minimumtarief 60 liter/stuk * 18,33 * 52 afgerond op 2 cijfers na de komma.

o
o
o

Het minimumtarief wordt naar boven afgerond op 2 cijfers na de komma;
Het minimumtarief is door OVAM jaarlijks aanpasbaar;
Uiterlijk op 1/11/jaar X publiceert stad Antwerpen de nieuwe tarieven per volume op
de stedelijke infokanalen voor jaar X+1.

Bestaande aansluitingen betalen steeds voor een volledig kalenderjaar, ook bij een laattijdige
aanvraag. Nieuwe aansluitingen voor 240 liter, 770 liter en 1100 liter restafvalcontainers kunnen
worden betaald per resterende kwartalen. De tarieven worden per kwartaal als volgt aangepast,
volgens de datum waarop de sticker wordt aangeschaft:
datum aansluiting
container 240 liter

tot 31/03
Tarief 1
kalenderjaar

container 770 liter

Tarief 1
kalenderjaar

container 1100 liter

Tarief 1
kalenderjaar



01/04 - 30/06
Tarief 1
kalenderjaar/
1,33
Tarief 1
kalenderjaar/
1,33
Tarief 1
kalenderjaar/
1,33

01/07 - 30/09
Tarief 1
kalenderjaar/
2,00
Tarief 1
kalenderjaar/
2,00
Tarief 1
kalenderjaar/
2,00

01/10 - 31/12
Tarief 1
kalenderjaar/
4,00
Tarief 1
kalenderjaar/
4,00
Tarief 1
kalenderjaar/
4,00

voor de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor vergelijkbaar
bedrijfsrestafval aangeboden door bedrijven, gedurende 1 kalenderjaar:
o voor de containers met een inhoud van 240 liter: geldt het minimumtarief zoals
bepaald in Vlarema artikel 5.1.4 en bijlage 5.1.4, waarbij voor het tarief uitgedrukt in
kg geldt: 60 liter = 7,50 kg. Volgende formule wordt toegepast:
minimumtarief 60 liter/stuk * 1,33 * 4 * 52 afgerond op 2 cijfers na de komma

o

voor de containers met een inhoud van 770 liter: geldt het minimumtarief zoals
bepaald in Vlarema artikel 5.1.4 en bijlage 5.1.4, waarbij voor het tarief uitgedrukt in
kg geldt: 60 liter = 7,50 kg. Volgende formule wordt toegepast:
minimumtarief 60 liter/stuk * 1,33 * 12.83 * 52 afgerond op 2 cijfers na de komma

o

voor de containers met een inhoud van 1100 liter: geldt het minimumtarief zoals
bepaald in Vlarema artikel 5.1.4 en bijlage 5.1.4, waarbij voor het tarief uitgedrukt in
kg geldt: 60 liter = 7,50 kg. Volgende formule wordt toegepast:
minimumtarief 60 liter/stuk* 1,33 * 18.33 * 52 afgerond op 2 cijfers na de komma

o
o

Het minimumtarief wordt naar boven afgerond op 2 cijfers na de komma;
Het minimumtarief is door OVAM jaarlijks aanpasbaar;
Uiterlijk op 1/11/jaar X publiceert stad Antwerpen de nieuwe tarieven per volume op
de stedelijke infokanalen voor jaar X+1.

Bestaande aansluitingen betalen steeds voor een volledig kalenderjaar, ook bij een laattijdige
aanvraag. Nieuwe aansluitingen voor 240 liter, 770 liter en 1100 liter afvalcontainers voor vergelijkbaar
bedrijfsafval kunnen worden betaald per resterende kwartalen. De tarieven worden per kwartaal als
volgt aangepast, volgens de datum waarop de sticker wordt aangeschaft:
datum aansluiting
container 240 liter

tot 31/03
Tarief 1
kalenderjaar

container 770 liter

Tarief 1
kalenderjaar

container 1100 liter

Tarief 1
kalenderjaar



01/04 - 30/06
Tarief 1
kalenderjaar/
1,33
Tarief 1
kalenderjaar/
1,33
Tarief 1
kalenderjaar/
1,33

01/07 - 30/09
Tarief 1
kalenderjaar/
2,00
Tarief 1
kalenderjaar/
2,00
Tarief 1
kalenderjaar/
2,00

01/10 - 31/12
Tarief 1
kalenderjaar/
4,00
Tarief 1
kalenderjaar/
4,00
Tarief 1
kalenderjaar/
4,00

voor de stickers voor PMD-containers gedurende 1 kalenderjaar:
o voor de containers met een inhoud van 770 liter: 150,00 EUR/jaar;
voor de containers met een inhoud van 1100 liter: 200,00 EUR/jaar.

Bestaande aansluitingen betalen steeds voor een volledig kalenderjaar, ook bij een laattijdige
aanvraag. Nieuwe aansluitingen voor 770 liter en 1100 liter PMD-containers kunnen worden betaald
per resterende kwartalen. De tarieven van de stickers worden per kwartaal als volgt aangepast,
volgens de datum waarop de sticker wordt aangeschaft:
datum aansluiting
container 770 liter
container 1100 liter

tot 31/03
150,00 EUR
200,00 EUR

01/04 - 30/06
112,50 EUR
150,00 EUR

01/07 - 30/09
75,00 EUR
100,00 EUR

Artikel 5
De tarieven voor het gebruik van de sorteerstraatjes bedragen:
Prijs per storting
Voor particulieren:
 Restafval:

01/10 - 31/12
37,50 EUR
50,00 EUR

Voor een storting van 30 of 60 liter geldt het minimumtarief zoals bepaald in Vlarema artikel
5.1.4 en bijlage 5.1.4 en waarbij voor het tarief uitgedrukt in kg geldt: 60 liter = 7,50 kg en 30
liter = 3,75 kg
o
o
o





Het minimumtarief wordt naar boven afgerond op 2 cijfers na de komma;
Het minimumtarief is door OVAM jaarlijks aanpasbaar;
Uiterlijk op 1/11/jaar X publiceert stad Antwerpen de nieuwe tarieven per volume op
de stedelijke infokanalen voor jaar X+1.

PMD:
o kleine storting max 30 liter: 0,10 EUR/storting;
o grote storting max 60 liter: 0,20 EUR/storting.
GFT:
o gratis.
Papier en karton:
o gratis.
Glas:
o gratis.

Voor bedrijven:
Voor bedrijven die gebruik maken van de ondergrondse sorteerstraten gelden voor het restafval
dezelfde voorwaarden als voor het gebruik van de gele plastic zak: het gaat om vergelijkbaar
bedrijfsafval.


Restafval:
Voor een storting vergelijkbaar bedrijfsafval van 30 of 60 liter geldt het minimumtarief
zoals bepaald in Vlarema artikel 5.1.4 en bijlage 5.1.4 en waarbij voor het tarief uitgedrukt
in kg geldt: 60 liter = 7,50 kg en 30 liter = 3,75 kg vermenigvuldigd met factor 1,33
Kleine storting max 30 liter: minimumtarief 30 liter/stuk* 1,33 afgerond op 2 cijfers na
de komma
Grote storting max 60 liter: minimumtarief 60 liter/stuk* 1,33 afgerond op 2 cijfers na
de komma





o
o
o

Het minimumtarief wordt naar boven afgerond op 2 cijfers na de komma;
Het minimumtarief is door OVAM jaarlijks aanpasbaar;
Uiterlijk op 1/11/jaar X publiceert stad Antwerpen de nieuwe tarieven per volume op
de stedelijke infokanalen voor jaar X+1.

o
o
o

Het minimumtarief wordt naar boven afgerond op 2 cijfers na de komma;
Het minimumtarief is door OVAM jaarlijks aanpasbaar;
Uiterlijk op 1/11/jaar X publiceert stad Antwerpen de nieuwe tarieven per volume op
de stedelijke infokanalen voor jaar X+1.

PMD:
o kleine storting max 30 liter: 0,10 EUR/storting;
o grote storting max 60 liter: 0,20 EUR/storting.
GFT:
o gratis.
Papier en karton:
o gratis.



Glas:
o

gratis.

Het gebruik van ondergrondse sorteerstraten functioneert door middel van een persoonlijke
sorteerpas. Bij de overstap van huis-aan-huisinzameling naar verplicht gebruik van de sorteerstraten
stimuleert het college het gebruik en de kennismaking met het nieuwe systeem door middel van een
startbedrag van 5,00 EUR op de kaart en dit tot 6 maanden na de verplichte overstap.
De eerste sorteerpas wordt gratis verdeeld.
Bij verlies of beschadiging kan de gebruiker een nieuwe sorteerpas afhalen
De pashouder verkrijgt kosteloos een nieuwe sorteerpas indien de sorteerpas niet meer functioneert
zonder zichtbare schade (defect) , indien de sorteerpas ouder is dan 5 jaar of indien de gebruiker kan
aantonen dat de kaart gestolen werd.
Bedrijven kunnen meerdere sorteerpassen aan hun ondernemingsnummer koppelen. De eerste 5
sorteerpassen zijn gratis
Bij activering van de A-kaart voor gebruik als sorteerpas wordt alleen de normale retributie voor de Akaart aangerekend.
Artikel 6
De tarieven voor afvalfracties zonder recipiënten of stickers bedragen:





voor de ophaling van papier en karton: gratis;
voor de ophaling van brandbaar grofvuil aan huis:
o 0,30 EUR/kg met een minimum van 3,00 EUR en een maximum aangeboden
hoeveelheid van 1000 kg/per afspraak;
voor het gebruik van de recyclageparken voor steenpuin, brandbaar en niet-brandbaar
grofvuil:
o steenpuin: 37,50 EUR/m³ met een minimum van 18,75 EUR en met een maximum
aangeboden hoeveelheid van 2m³/per dag;
o brandbaar en niet-brandbaar grofvuil: 20,00 EUR/m³ met een minimum van 10,00
EUR en een maximum aangeboden hoeveelheid van 2 m³/per dag.

Artikel 7
De retributie is verschuldigd door ieder:






aan wie de recipiënten worden geleverd;
aan wie de stickers worden geleverd;
die afval aanbiedt in de sorteerstraatjes;
die brandbaar grofvuil laat ophalen aan huis;
die steenpuin, brandbaar en niet brandbaar grofvuil aanbiedt op de recyclageparken .

De gebruiker van de sticker is verplicht bij aankoop opgave te doen van zijn rijksregisternummer, in
geval hij een natuurlijk persoon is of van het ondernemingsnummer, wanneer hij een rechtspersoon is.
Wanneer de aankoper niet de gebruiker is, dient deze opgave te doen van de rijksregisternummer(s)
van de meerderjarige gebruiker(s) of van het ondernemingsnummer van de rechtspersoon in wiens
naam en voor wiens rekening hij de sticker aankoopt.
De betaling van retributie dient op volgende manier te gebeuren:


voor recipiënten of stickers: door online betaling of overschrijving op het rekeningnummer van
de financieel directeur







voor het aanbieden van afval in de sorteerstraatjes: bij het opladen van de toegangspasjes,
hetzij door overschrijving op het rekeningnummer van de financieel directeur, hetzij door
betaling bij een oplaadpunt, bij voorkeur met bancontact;
voor het ophalen van brandbaar grofvuil (afvalfractie zonder recipiënt of sticker): bij het
ophalen met bancontact of door overschrijving op het rekeningnummer van de financieel
directeur na ontvangst van een factuur. In geval van facturatie wordt een administratieve kost
van 10,00 EUR aangerekend;
voor het aanbieden van de betalende fracties steenpuin, brandbaar en niet-brandbaar grofvuil
op de recyclageparken: ter plaatse na het aanbieden met bancontact of door overschrijving op
het rekeningnummer van de financieel directeur na ontvangst van een factuur. In geval van
facturatie wordt een administratieve kost van 10,00 EUR aangerekend.

Artikel 8
Vrijgesteld van retributie zijn:



de afvalzakken die verdeeld worden via de welkomstpakketten
de afvalzakken en sorteerpassen bedeeld door verenigingen die bijstand verlenen aan
minderbegoeden.

Artikel 9
Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.
Artikel 10
Dit reglement wijzigt vanaf de inwerkingtreding 1 januari 2020 het voorgaande retributiereglement met
betrekking tot het aanbieden van huishoudelijk afval en/of daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval.
Artikel 11
Omwille van de impact van de maatregelen die beslist zijn door de Nationale Veiligheidsraad inzake
het coronavirus, geldt er een vrijstelling van de retributie voor de stickers voor de wekelijkse
aanbieding van containers voor vergelijkbaar bedrijfsafval aangeboden door bedrijven in het tweede
kwartaal van 2020.

