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RETRIBUTIE OP HET AFHALEN VAN GROF VUIL AAN HUIS 
 

De Raad, 

 

Besluit: 

 

Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een 

retributie geheven op het ophalen van grof vuil aan huis.  

Artikel 2 

De ophaling van het grof vuil aan huis wordt maandelijks georganiseerd op basis van individuele 

aanvragen. De individuele aanvragen tot ophaling van grof vuil aan huis dienen rechtstreeks gericht te 

worden aan de dienst afvalbeheer van de Gemeente Schoten. Er kan slechts één individuele aanvraag 

ingediend worden per maand en per aansluitpunt. Er wordt maximaal 2 kubieke meter grof vuil 

aanvaard per individuele aanvraag.  

Artikel 3 

De retributie wordt bepaald op een forfaitair bedrag van 50,00 euro per individuele aanvraag tot 

ophaling van grof vuil aan huis.  

Artikel 4 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de ophaling en dient voorafgaandelijk betaald te 

worden uiterlijk vijf werkdagen voor de dag van ophaling van grof vuil aan huis. De betaling gebeurt 

cash of elektronisch tegen ontvangstbewijs op het ogenblik van de aanvraag of via overschrijving op 

het rekeningnummer van de gemeente Schoten. Wanneer de retributie niet betaald is, is de gemeente 

Schoten niet verplicht de ophaling uit te voeren die de aanvrager vrijwillig heeft aangevraagd. Indien 

de gemeente de ophaling toch uitvoert, dient de retributie betaald te worden binnen de 30 dagen na het 

toezenden van een factuur.  

Artikel 5 

Art. 94 van het Gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met 

het oog op de inning van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan 

het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 

Artikel 6 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet.  

Artikel 7 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden 

aan de provinciegouverneur.  


