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11. Retributiereglement van het milieupark - huisvuil - aanpassing inzameling landbouwplastic 

De raad 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 

op de gemeenten en latere wijzigingen 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet 

van 20 april 1994 en 2 april 2004, inzonderheid op artikel 15 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement 

inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA, B.S., 30 april 2004) 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 18 december 2002 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 

Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 (en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden 

Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen) 

Gelet op het gemeentelijk politiebesluit van 27 december 2012 betreffende het milieupark  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 december 2014 inzake de vaststelling van het retributiereglement 

van het milieupark - huisvuil 

Overwegende dat er een aanvaardingsplicht bestaat voor volgende afvalstoffen: drukwerkafvalstoffen, 

afvalbatterijen en afvalloodbatterijen, oude en vervallen geneesmiddelen, afvalbanden, afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur (AEEA), afgewerkte olie, plantaardige en dierlijke afvalvetten en –oliën, 

afvalfotochemicaliën, afvallandbouwfolies, verlichtingsapparatuur en lampen 

Overwegende dat bij de invulling van de aanvaardingsplichten gestreefd wordt naar een internalisering van de 

afvalkost 

Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval: papier en karton, hol glas 

en plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons 

Overwegende dat huisvuil wekelijks huis-aan-huis wordt ingezameld door middel van de bordeaux gemeentelijke 

zak 

Overwegende dat grofvuil op afroep huis-aan-huis wordt ingezameld 

Overwegende dat papier en karton maandelijks selectief huis-aan-huis wordt ingezameld 

Overwegende dat hol glas kan gebracht worden naar de glasbollen verspreid over de deelgemeente 

Overwegende dat plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons om de twee weken selectief huis-

aan-huis worden ingezameld door middel van een blauwe PMD-zak 



Overwegende dat textiel naar de textielcontainers kan gebracht worden in de verschillende deelgemeenten 

Overwegende dat AEEA, afvalbanden, asbesthoudend afval, gemengd bouwpuin, glas, frituurvet, groenafval, 

grofvuil, harde plastiek, houtafval, herbruikbare goederen, KGA, landbouwfolie, luierafval, motorolie, oude metalen, 

papier en karton, PMD, roofing, textiel, plastiekfolies, zuiver puin selectief worden ingezameld op het containerpark 

Overwegende dat het gemeentelijk milieupark opengesteld wordt voor de burger, de kleine KMO’s, zelfstandigen 

en toeristen die in Voeren verblijven 

Overwegende dat de door of op vraag van de gemeente ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen) in opdracht van de gemeente gerecycleerd, nuttig toegepast of verwijderd worden 

Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van 

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën 

Overwegende dat zachte en harde kunststoffen (plastiek) gratis naar het milieupark gebracht kunnen worden sinds 

1 januari 2013 en dat deze kunststoffen voorheen het meeste volume in de huisvuilzak innemen  

Overwegende dat de gemeente inzamelperioden organiseert voor landbouwfolie en dat deze folie in het verleden 

gratis opgehaald werd door een erkend verwerkingsbedrijf, maar dat deze heeft laten weten dat dit enkel nog 

mogelijk is tegen betaling 

Overwegende dat in Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM opgenomen is dat 

bedrijfsafvalstoffen enkel mogen ingezameld worden aan de werkelijke inzamel- en verwerkingskost 

Overwegende dat dit betekent dat de gemeente verplicht het tarief voor landbouwfolie moet aanpassen 

besluit 
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Artikel 1 Met ingang van 1 april 2019 wordt onderstaande retributie gevestigd op de volgende ingezamelde 

fracties van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong: 

§ 1 Haalmethode (huis-aan-huisinzameling) 

- verwijdering van huisvuil  

- verwijdering van grofvuil 

- recyclage van plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons 
 

§ 2 Brengmethode (containerpark) 

- inzameling en verwijdering van grofvuil 

- inzameling en recyclage van: 

- AEEA 

- afvalbanden 

- asbesthoudend afval 

- gemengd bouwpuin 

- glas 

- frituurvet 



- groenafval 

- harde plastiek 

- houtafval 

- herbruikbare goederen 

- KGA 

- landbouwfolie 

- motorolie 

- oude metalen 

- papier en karton 

- roofing  

- textiel 

- plastiekfolies 

- zuiver puin 
 

Artikel 2 Het bedrag van de retributie wordt voor de haalmethode als volgt vastgesteld: 

§ 1 verwijdering van huisvuil: 

- rol van 10 zakken 44L: € 12,5 

- rol van 10 zakken 22L: € 6,25 
 

§ 2 verwijdering van grof huisvuil: 15 euro per ophaling (max. 1 m³, max.70kg) 

§ 3 recyclage van PET flessen, metalen verpakkingen en drankkartons: 

- rol van 20 zakken 60 l: € 5  
 

Artikel 3 Het bedrag van de retributie voor de brengmethode op het milieupark wordt als volgt vastgesteld: 

 

3.1.  Altijd gratis  

AEEA, banden (excl.tractorbanden), glas, frituurvet, herbruikbare goederen, KGA, motorolie, 

oude metalen, papier en karton, textiel, kurkresten, kaarsresten, kunststoffen 

 

3.2. Gratis tot overschrijding quota, daarna betalend  

Enkel inwoners gedomicilieerd in Voeren hebben recht op de gratis quota. Voor eigenaars van 

een tweede verblijf in Voeren en/of zelfstandigen met eigendom in Voeren hebben geen recht op 

gratis quota  

§ 1 zuiver puin (quota van 1000 kg/gezin/jaar), bij overschrijding quota: 0,05 euro/kg 

§ 2 gemengd bouw- en sloopafval, behandeld en onbehandeld houtafval en groenafval (quota van 

400 kg/gezin/jaar voor de drie fracties samen), bij overschrijding quota: 0,05 euro/kg  

§ 3 grofvuil (quota van 100 kg/gezin/jaar), bij overschrijding quota: 0,15 euro/kg: 

§ 4 asbesthoudend afval (quota van 200 kg/gezin/jaar), bij overschrijding 0,05 euro/kg 

 

3.3. Bedrijfsmatig afval: 
  

§ 1 Landbouwfolie: 0,08 euro/kg tijdens de door de gemeente georganiseerde inzameldagen. Buiten 

deze inzameldagen wordt landbouwfolie aangerekend als grofvuil (0,15 euro/kg) 

§ 2 tractorbanden: 0,50 euro/kg (maximale hoeveelheid van 2 tractorbanden/landbouwer /jaar) 



 

3.4. Toeristen: 
 

§ 1 Toeristen hebben toegang tot het milieupark via de gemeentebadge van de uitbater van het 

vakantieverblijf waar ze logeren.  

§ 2 Toeristen betalen vanaf de eerste kilo voor hun afval, uitgezonderd voor de gratis fracties. Zij 

mogen enkel het afval brengen dat ze hebben geproduceerd tijdens hun verblijf in de gemeente 

Voeren. Afval meebrengen van de thuisplaats is ten strengste verboden. 

Artikel 4 De quota zijn niet overdraagbaar naar een volgend jaar of een andere persoon en gelden NIET 

voor de KMO’s, zelfstandigen en toeristen. In geval van “invoer” van buiten de gemeente, kan het 

college een schorsingstijd of boete van 250 euro opleggen. 

Artikel 5 KMO’s en zelfstandigen leveren enkel met huishoudelijk vergelijkbaar afval aan, ook qua 

hoeveelheid. Het is verboden voor KMO’s en zelfstandigen om volgende afvalstoffen te leveren:  

- frituurvet en motorolie 

- gevaarlijke afvalstoffen (bijlage 2.4.1.2. Vlarea) 

- lege verpakkingen pesticiden 

- afval afkomstig van hun kern- of hoofdactiviteit 
 

Artikel 6 De inwoners hebben toegang tot het milieupark via hun elektronische identiteitskaart. KMO’s, 

zelfstandigen en toeristen zullen met een elektronische badge toegang krijgen.  

Artikel 7 Dit reglement treedt in werking vanaf 2019-04-01 en vervangt het voorgaande reglement van 

2014-12-30 
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